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RMEN Brigăzi științifice 
la sate

Din experiența Trustului
1 construcții-montaje în 
realizarea noilor obiective

Anul acesta volumul investițiilor 
din fondurile statului însumează 42 
miliarde de lei, cu circa 11 la sută 
mai mult decît realizările prelimina
re din 1964. înfăptuirea acestui vo
lum asigură în continuare dezvolta
rea ascendentă, în ritm susținut, a 
economiei naționale, creează noi po
sibilități pentru lărgirea capacități
lor de producție și introducerea teh
nicii avansate în toate ramurile.

;periența bună acumulată de 
ti structori pe mările șantiere, gra- 
cP.i ridicat de înzestrare tehnică a 
organizațiilor de construcții, extin
derea folosirii metodelor industriale 
le execuție constituie premise im
portante pentru respectarea întoc
mai a termenelor de punere in 
funcțiune a noilor obiective prevă
zute în planul de investiții pe acest 
an. De altfel, aceasta este prin
cipala sarcină pe care partidul 
o pune în fața noastră, a construc
torilor. Pe toate șantierele trustului 
nostru există condiții pentru con
tinuarea, într-un ritm susținut, a lu
crărilor de construcții-montaj. Im
portant este ca aceste condiții să le 
folosim din plin, ca experiența do- 
bîndită an de an s-o extindem larg, 
pe toate șantierele.

Unitatea noastră — Trustul 1 
construcții-montaj din cadrul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
— demonstrează, prin sporirea vo
lumului realizărilor anuale de plan, 
ritmul înalt de creștere a investi
țiilor : producția realizată în 1964 
reprezintă 202 la sută față de cea 
din 1959. Această dublare a volu
mului producției a avut loc conco
mitent cu îmbunătățirea calității lu
crărilor, cu sporirea 
muncii de circa 45 
"curtarea duratei de

irilor. în acest an 
n trustul nostru le 

.e a da în funcțiune 
crări — Fabrica 
autoclavizat 
noi la C.I.L.-Pitești, fabrica de stofe 
de mobilă din Capitală; concomi
tent, în București, Buzău etc. vor 
începe lucrările la noi obiective.

Scurtarea duratei de execuție a 
lucrărilor, în vederea punerii în 
funcțiune la termenele planificate a 
obiectivelor pe care le construim, 
constituie o preocupare permanentă 
a colectivului trustului nostru. Uni
tatea de placaj ceramic din com
plexul industrial Militari-București 
a fost pusă în funcțiune, în 1964, 
la un an după începerea lucrărilor, 
cu două luni înainte de termenul 
planificat. Organizarea judicioasă a 
lucrărilor, asigurarea din vreme a 
mijloacelor materiale și utilajelor 
tehnologice, executarea corectă a 
lucrărilor de construcții, instalații și 
montaje, precum și pregătirea din 
timp a personalului de exploatare 
au permis ca durata probelor teh
nologice să fie scurtată simțitor, iar 
costul să fie redus la mai puțin de 
jumătate față de prevederile docu
mentației. Micșorarea duratei de 
execuție, precum și măsurile luate 
au influențat pozitiv asupra reali
zării producției planificate. Față de 
prevederea de a atinge capacitatea 
proiectată în timp de un an, la pa
tru luni după intrarea în funcțiune 
s-a atins 
totală și 
integrală 
nificat.

Un rol 
ratei de execuție are stabilirea unor 
soluții constructive raționale și efi
ciente. Am căutat și urmărim în 
continuare să aplicăm, printr-o 
strînsă colaborare cu proiectanții 
cele mai judicioase soluții și meto
de care să permită industrializarea 
lucrărilor, desfășurarea lor în flux

productivității 
la sută și cu 
execuție a lu- 
constructorilor 
revine sarcina 
numeroase lu

de beton celular 
din București, secții

45 la sută din capacitatea 
se prevede realizarea ei 
înainte de termenul pla-

însemnat în scurtarea du-

continuu, cu personal mai puțin 
numeros dar cu calificare ridicată. 
Pe baza colaborării cu Institutul de 
proiectare al Consiliului Superior al 
Agriculturii, de pildă, la comple
xele de creștere și îngrășare a por
cilor s-a adoptat soluția din ele
mente prefabricate din beton armat 
pentru scheletele de rezistență și 
învelitoare, și — parțial — pentru 
pereți. Aceasta a permis ca la o se
rie de investiții de mare importan
ță, începute cu lucrări de organi
zare în primele luni ale anului 1964, 
întîile capacități să fie puse în 
funcțiune în vara aceluiași an. în le
gătură cu alegerea de soluții cores
punzătoare și utilizarea metalului 
în structuri de rezistență merită re
levat un exemplu concludent. Anul 
trecut, trustul nostru a solicitat și a 
obținut aviz favorabil ca la extin
derea halei morilor Fabricii de ci
ment din Medgidia să execute struc
tura de rezistență a acoperișului din 
ferme metalice în locul grinzilor 
preturnate din beton armat. Sporul 
neînsemnat de metal s-a dovedit, în 
acest caz, întrutotul justificat, dîn- 
du-ne posibilitatea să executăm 
montajul acoperișului concomitent 
cu lucrul la cota pardoselii și, prin 
aceasta, să scurtăm durata execu
ției.

Pentru acest an colectivul trustu
lui nostru s-a pregătit temeinic. 
Planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice, în care se includ și propune
rile colectivelor de pe șantiere, are 
ca obiectiv principal intrarea în 
funcțiune, la termenul planificat, a 
investițiilor prevăzute în planul pe 
acest an și atingerea stadiilor me
nite să asigure realizarea punerilor 
în funcțiune din anul 1966. Accent 
deosebit punem pe adoptarea solu
țiilor de proiectare cele mai eficien
te, pe organizarea rațională a execu
ției lucrărilor. Astfel, volumul pre
fabricatelor va spori cu 5 la sută 
față de realizările anului trecut, co- 
frajele de inventar vor fi folosite în 
proporție de 85 la sută din suprafața 
cofrată, pe încă două șantiere im
portante ale trustului vor fi organi
zate gospodării pneumatice de trans
portare a cimentului vrac. Pe șan
tiere se vor utiliza în exclusivitate 
construcțiile provizorii tipizate pen
tru organizare făcute din elemente 
demontabile și refolosibile.

în legătură cu mecanizarea lucră
rilor, planul de măsuri tehnice și or
ganizatorice prevede sporirea indi
celui de mecanizare la lucrările de 
săpături, extragerea agregatelor, 
transportul și dozarea agregatelor, 
sporirea numărului utilajelor 
mică mecanizare. în legătură cu 
lificarea și organizarea forței 
muncă am prevăzut înființarea 
noi cursuri de calificare și speciali
zare pentru muncitori, alcătuirea u- 
nor brigăzi de specialitate cu carac
ter permanent, extinderea acordului 
global, a normelor compuse etc.

în centrul atenției noastre stă în 
continuare realizarea lucrărilor la 
un înalt nivel calitativ. Pentru evi
tarea cheltuielilor suplimentare și a 
întîrzierilor pe care le provoacă exe
cutarea unor lucrări de calitate ne
corespunzătoare, s-au prevăzut mă
suri legate de întărirea controlului 
calitativ și sporirea exigenței aces
tuia la recepția materialelor și a 
prefabricatelor. O atenție sporită va 
acorda controlul de calitate lucrări
lor executate pe șantiere. Totodată, 
vor fi luate măsuri de folosire mai 
bună a mijloacelor de stimulare a 
celor ce realizează lucrări de calitate 
superioară.

Recent, constructorii de pe șantie
rele noastre au analizat pe larg sar
cinile de plan ce le revin în acest 
an, acordînd- atenție deosebită res
pectării termenelor de punere în 
funcțiune. Sîntem hotărîți să respec
tăm întocmai termenele de dare în 
funcțiune a tuturor obiectivelor pe 
care le construim.

După cum ne informează cores
pondenții noștri, în prezent că
minele culturale sătești găzduiesc 
un mare număr de manifestări. în 
ultimele săptămîni, peste 1 800 de in
telectuali din regiunea Iași, consti- 
tuiți în brigăzi științifice, au par
ticipat la întîlnirile cu țăranii mun
citori organizate de Comitetul regio
nal de cultură și artă. Cu acest pri
lej, s-au prezentat conferințe pe di
verse teme, s-au dat răspunsuri la 
întrebările puse în legătură cu posi
bilitățile de dezvoltare mai de
parte a cooperativelor agricole de 
producție, aplicarea metodelor agro
tehnice înaintate etc.

Și Comisia regională de răspîndire 
a cunoștințelor științifice din Tg. 
Mureș a inițiat variate acțiuni. In 
cursul ultimei luni circa 200 medici, 
juriști, profesori au susținut expu
neri pe teme științifice și de cultură 
generală în localități rurale din re
giune. Un numeros auditoriu parti
cipă și la simpozioanele literare.

în alte localități au fost prezentate

deDispensarul de la Întreprinderea 
mașini electrice-„București“

de 
ca
de
de

în Capitală

DISPENSAR MODEL
DE ÎNTREPRINDERE

deIn Capitală, la întreprinderea 
mașini electrice-„București", a fost 
dat în folosință un dispensar me
dical model de întreprindere. Noua 
unitate sanitară a fost realizată cu 
sprijinul secției de sănătate și pre
vederi sociale a Sfatului popular 
raional 16 Februarie și al conduce
rii întreprinderii. Dispensarul cu
prinde cabinete de consultații pen
tru medicină generală și chirurgie, 
săli de tratamente și pansamen
te, servicii de radiologie și fiziote
rapie, cabinet stomatologic, labora
tor de analize și farmacie.

Un nou S.M.T.

Ing. N. ȚUCMAN
director general al Trustului 1 
construcții-montaje
din București

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — La 
Răcăciuni a luat ființă o nouă sta
țiune de mașini și tractoare, care va 
deservi 23 de cooperative agricole de 
producție din raionul Bacău. Noua 
unitate ,a fost înzestrată cu peste 
200 de tractoare, 238 pluguri de trac
toare, 180 de semănători pentru po
rumb și păioase și alte mașini agri
cole.

expuneri ca: „Harta patriei în cei 
20 de ani", „Profundul democratism 
al orînduirii noastre de stat", „Bună
starea poporului — obiectiv central 
al politicii partidului nostru".

TURNEE ALE FORMAȚIILOR

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
Oamenii muncii din satele bănățene 
urmăresc cu interes programele cul- 
tural-artistice organizate de cămine
le culturale. In luna decembrie s-au 
deplasat în diferite comune 127 de 
formații artistice de la centrele regio
nal și raionale. Numai Teatrul de 
stat, Filarmonica și Ansamblul sîr- 
besc de stat din Timișoara au pre
zentat 76 de spectacole. Pe scenele 
căminelor culturale au loc, de ase
menea, programe ale formațiilor ar
tistice de amatori.

Lucrări
de electrificare

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în 
10 sate din regiunea Argeș s-a aprins 
recent becul electric ; printre acestea 
se află : Voroveni, Catane, Arcești și 
Lunca Corbului. Cu acestea numărul 
satelor electrificate în regiunea Argeș 
se ridică la 540. în 1964 au fost racor
date, la sistemul național, 47 de sate, 
în 1965 se vor efectua lucrări de elec
trificare în alte 75 sate, iar la sistemul 
energetic național vor fi racordate mai 
multe comune și sate.

Spre Cheile Argeșului Foto : A. Cartojan

La Uzinele textile „Moldova"

Noi capacități

BOTOȘANI (coresp. „Scînteii"). O 
dată cu începerea noului an, la Uzi
nele textile „Moldova" din Botoșani 
au fost puse în funcțiune noi capa
cități de producție. La țesătorie au 
fost date în folosință 1 346 de răz
boaie automate. Capacitatea de 
producție la secția țesătorie a cres
cut, față de anul trecut, de 7 ori.

de producție

La filatură, prin montarea de noi 
oarde, ringuri etc. capacitatea de 
producție s-a dublat, 
și mecanicii grăbesc 
lucrărilor la secția de 
ceastă secție, care va
utilaje moderne, va avea o capa
citate anuală de înnobilare de 28 
milioane metri pătrați țesături.

Constructorii 
terminarea 

finisaj. A- 
fi dotată cu

MĂRFURI ÎN GARANȚIE
Un indice elocvent al creșterii ni

velului de trai al populației îl re
prezintă sporirea an de an a vîn- 
zării mărfurilor de folosință înde
lungată. O dată cu apreciabila creș
tere cantitativă a desfacerilor tre
buie menționat și faptul că, an de 
an, produsele respective sînt îmbu
nătățite, punîndu-se la dispoziția 
cumpărătorilor mărfuri calitativ su
perioare.

Necesitatea de a se asigura popu
lației posibilitatea 
mărfuri de folosință 
mai corespunzătoare 
litativ a impus ca 
produse — de regulă aparate cu un 
grad sporit de sensibilitate, la care 
se pot produce ușor dereglări sau 
alte defecțiuni — să se stabilească 
un termen de garanție înlăuntrul 
căruia orice defectare care nu se 
datorește cumpărătorului să fie în
lăturată de către un organ de spe
cialitate, în contul unității în cul
pă. în acest scop s-au reglemen
tat, începînd din anul 1961, terme
nele de garanție la mărfurile de fo
losință îndelungată și modalitățile 
de efectuare a depanărilor 
defectările care s-ar ivi în 
da de garanție.

Cu prilejul unui sondaj 
efectuat de echipe de specialiști din 
industrie și comerț în cîteva re
giuni și în Capitală a reieșit că a 
crescut capacitatea de efectuare a 
depanărilor atît sub aspectul spa
țiilor destinate acestui scop și în
zestrării lor cu utilaje, scule și a- 
parate de măsură, cît și al califi
cării personalului care se ocupă de 
aceste operațiuni. Se semnalează to
tuși că unii cumpărători, puși în si
tuația de a reclama defecțiuni ivite

să-și procure 
îndelungată cît 
sub aspect ca- 
pentru aceste

pentru 
perioa-

recent

în funcționarea unor aparate, sînt 
trimiși dintr-un loc în altul pen
tru rezolvarea unor doleanțe juste. 
Aceasta ne obligă să privim cu toa
tă seriozitatea problema depanării 
mărfurilor defectate în perioada 
termenului de garanție și a găsirii 
soluțiilor celor mai potrivite pentru 
ca activitatea amintită să se desfă
șoare corespunzător.

O primă problemă pe care soco
tesc nimerit să o abordez este aceea 
a mobilei. Deși în acest sector pro
porția reclamațiilor în raport cu nu
mărul pieselor vîndute este mică, 
soluționarea lor se face încă greoi. 
Cauzele sînt diferite. Bunăoară, unii 
lucrători din unitățile de desfacere 
ale O.C.L. „Mobila" din Capitală 
sau ale organizațiilor comerciale din 
regiunile Bacău, Banat, Cluj negli
jează să completeze — pe certifica
tul de garanție — denumirea și a- 
dresa unității depanatoare care are 
sarcina de a înlătura eventualele 
defecțiuni. în asemenea cazuri, în
deobște încep discuții în legătură cu 
întreprinderea căreia îi revine su
portarea cheltuielilor aferente. A- 
ceasta se întîmplă mai ales cînd re- 
clamațiile nu privesc vicii ascunse, 
ivite după o perioadă de folosință, 
ci defecte vizibile care ar fi ușor 
depistate dacă s-ar face în toate ca
zurile o recepție corespunzătoare ; 
sau, cînd defecțiunea se datorește 
modului 
păstrată 
mercială 
siderăm
rarea deficiențelor privind recep
ția și vînzarea mobilei — la care 
trebuie să ne aducem contribuția și 
noi, cei din Inspecția comercială de 
stat — se impune revederea regle-

cum a fost transportată și 
mobila de organizația co- 
sau de cumpărător. Con- 
că în afară de înlătu-

Magistrală 
turistică

Șantierul fabricii de beton celular autoclavizat din cadrul Complexului industrial Militari-București foto : M. Andreescu

mentării modului de soluționare a 
reclamațiilor referitoare la defec
tarea mobilei în timpul perioadei 
de garanție. După părerea noastră, 
o asemenea reglementare ar trebui 
să pornească de la principiul ca se
sizarea să fie adresată organizației 
comerciale de unde a fost cumpă
rat bunul. Aceasta pornind de la 
ideea că raportul de vînzare-cum- 
părare a intervenit nemijlocit în
tre organizația comercială și cum
părător. Ar urma astfel ca mer
ceologul organizației comerciale 
să stabilească cu tehnicianul u- 
nității depanatoare modul de so
luționare a reclamațlei : dacă de
fecțiunea se datorește organizației 
comerciale, să ia măsuri ca reme
dierea să se facă cu meseriașii a- 
cesteia; dacă provine de la produ
cător, să dispună ca unitatea depa
natoare să efectueze remedierea, 
sau dacă e din vina cumpărătoru
lui, să i sg răspundă de urgență în 
acest sens S-ar impune deci ca or
ganizațiile comerciale să-și întă
rească grupa de meseriași cu nu
mărul de oameni necesar, iar uni
tățile depanatoare să-și organizeze 
echipe de intervenție suficient de 
mobile.

Un capitol important se referă la 
depanarea 
se vînd cu 
defectează 
oade. Din
efectuate de inspectorii comerciali 
de stat rezultă că se produc deseori 
întîrzieri în deplasarea tehnicieni-

mărfurilor tehnice care 
termen de garanție și se 
în timpul acestei peri- 
numeroasele controale

Petre ILIESCU
inspector general comercial 
de stat — M.C.I.

(Continuare în pag. Il-a)

TELE GRAME

Excelenței Sale EL KHATIM EL KHALIFA
Primul ministru al Republicii Sudan

Khartum

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Sudan, în numele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne, al poporului romîn și per
sonal, transmit Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări 
de bunăstare, pace și progres poporului sudanez.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru telegrama de felicitare trimisă 
cu ocazia aniversării zilei independenței Republicii Sudan. în numele 
poporului sudanez, al guvernului și al meu personal adresez urările 
noastre cele mai bune pentru prosperitatea poporului romîn și fericirea 
dv. personală.

EL KHATIM EL KHALIFA 
Primul ministru al Republicii Sudan

De cîtva timp Cheile Argeșului, cu 
sălbăticia înălțimilor de un pitoresc rar 
întîlnit, oferă turiștilor o nouă podoabă : 
o șosea durată în stîncă. Gonesc pe ea 
neîncetat șiruri de „cărăbuși", autoca
mioanele care alimentează zi și noapte 
fabrica de betoane. Șoseaua asigură le
gătura între șantierele acestui nod hidro
energetic și barajul care pune stavilă 
Argeșului. Noua șosea este pe cale de 
a deveni o adevărată magistrală turis
tică. Poate unica în felul ei în fără dato
rită peisajului neasemuit în care se în
scrie drumul asfaltat și șerpuitor, plutind 
ici și colo, deasupra prăpăstiilor, pe fun
dul cărora Argeșul se vede ca un firicel 
de cristal.

Șoseaua pornește de la un punct din 
apropierea lăcașului nevăzut al turbine
lor, 
sub 
va 
rîm 
ga 
prioarei ;
mîinile de parapetul de beton, admirind 
o porțiune îngustă a Cheilor Argeșului 
în zumzetul abia perceptibil ai vibratoa
relor de la baraj. Drumul trece pe lingă 
coifuri stîncoase sălbatice, pe sub tunele. 
Sărim cu ajutorul viaductelor peste văi 
și prăpăstii. De fiecare dată răsar noi 
priveliști. Ajungem la fabrica de betoa
ne, pe platforma de turnare în baraj. 
Firesc îți pui întrebarea : cum au fost că
țărate aici în spinarea muntelui asemenea 
utilaje î De pe platforma de turnare be
nele circulă pe cablu într-un neîncetat 
du-te-vino. De la înălțimea de 200 m, ele 
coboară spre corpul barajului unde se 
deșartă pentru a-i împlini pieptul.

In fafă se deschide larg depresiunea 
Cumpăna — viitorul lac de acumulare 
— străjuită de podoabe de brazi. Exe
cuția celor cinci km de șosea — atît 
cît măsoară acum — s-a desfășurat în 
termenul stabilit, conform angajamentu
lui constructorilor. In continuare ea va 
traversa coronamentul barajului pe o lun
gime de 310 m, legîndu-se apoi cu șo
seaua de centură a lacului de acumulare 
în curs de realizare.

Lupta cu muntele pentru a croi loc șo
selei barajului n-a fost deloc ușoară și 
ascunde in ea episoade inedite. Ca să 
scobească drumul în stîncile verticale și 
tari, constructorii au lucrat agățafi în 
Irînghii zile și nopți în șir deasupra hău- 
rilor. Cu perforatorul și ranga, barosul, 
fîrnăcopul și dinamita au fost dislocați 
sute de mii de metri cubi de piatră.

La început au fost tăiate drumuri pro
vizorii peste locuri pe care nici local
nicii nu le cunoșteau. Sînt cunoscute „cele 
4 000 trepte spre cer" care au inspirat 
filmul documentar cu același titlu. Pe a- 
ceste trepte de lemn suspendate pe ver
santi abrupți, constructorii au transportat 
piesă cu piesă sute și mii de tone de 
utilaje necesare la platforma macaralei 
fabricii de betoane, la construcția șose
lei. In repetate rînduri au fost puse la 
încercare curajul, energia și priceperea 
oamenilor.

Cea mai frumoasă porțiune a șoselei, 
dar și cea mai greu de executat, a fost 
viaductul de la Valea lui Stan, de care 
este legat numele unui cunoscut con
structor încă de la Bicaz : șeful de bri
gadă Constantin Prisăcaru. Din însemnă
rile unui coleg de la ziarul „Făclia hidro
centralei", rejinem : „Iarna, Victor A- 
lexandroaie, un miner al lui Prisăcaru, a 
fost luat de un ghețar și azvlrlit în pră
pastie. Omul a scăpat cu viață ca prin 
minune". Am căutat să aflu cum a fost. 
Dar mai mult decît un laconic „Ah, pe
ripeții de șantier", cu greu am putut ob
ține amănunte.

Imaginat vorbind, fiecare porțiune de 
șosea este presărată cu plăcuțe purtînd 
numele celor care i-au dat viață. Printre 
ele s-ar afla la loc de cinste și numele 
celor doi constructori care au condus 
mare parte din lucrare : ing. Constantin 
Menghel și maistrul Alexandru Alboaie. 
In aceste zile, pe mulți încercați con
structori îi găsiți în plină încordare, 
ridicînd pieptul uriaș de beton al bara
jului. Se află aici și îndrăznețul Prisăcaru, 
cu ortacii săi, și maistrul Alboaie, îm
preună cu ing. Menghel, și tînărul Ale- 
xandroaie. Ei înfăptuiesc acum o altă lu
crare, neasemuită în felul ei.

Gh. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

aflat la mai bine de 100 m 
albia Argeșului. Urcăm cale de cîți- 

kilometri pe serpentine, apoi cobo- 
spre Valea lui Stan. In stîn- 

ne este tovarăș muntele Că- 
în dreapta ne sprijinim cu
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PROPAGANDIȘTI
CU ÎNALTĂ CALIFICARE
Selecționare atentă

în articolul „Un înalt nivel cali
tativ al propagandei de partid" apă
rut în „Scînteia" nr. 6 437, se subli
nia necesitatea concentrării eforturi
lor organizațiilor de partid spre ridi
carea continuă a calității învățămin- 
tului. Schimbul de experiență orga
nizat de ziar ne este de folos celor 
ce lucrăm în domeniul propagan
dei, în realizarea acestui obiectiv 
de seamă, stabilit de partid. In cele 
ce urmează mă voi referi la unele as
pecte ale activității desfășurate de 
organele și organizațiile de partid 
din regiunea Dobrogea pentru a a- 
sigura tuturor formelor învățămîn
tului de partid propagandiști cu o 
bună pregătire politico-ideologică și 
culturală.

Țin să relev, în primul rînd, că în 
acest an de studiu selecționarea ce
lor ce conduc cercuri, cursuri s-a 
făcut mai atent. Față de anii trecuți, 
a crescut numărul lectorilor din 
rîndul activiștilor de partid, al ca
drelor din economie și aparatul de 
stat, al inginerilor, economiștilor, 
cadrelor didactice, medicilor și altor 
categorii de intelectuali. Dintre to
varășii care îndeplinesc sarci
na de propagandist, peste 1 600 
au studii superioare de stat, iar pes
te 1300 au școli de partid , 650 
sînt ingineri și economiști, ceea ce 
reprezintă, față de anul trecut, mai 
mult decît dublu. în regiunea 
noastră există încă numeroase ca
dre bine pregătite care n-au fost so
licitate în munca de propagandă De 
aceea, comitetele regional și raiona

Instruire temeinică, diferențiată
cerea planificată a economiei națio
nale — atribut fundamental al sta
tului socialist, precum și adîncirea 
crizei generale a capitalismului, as
cuțirea contradicțiilor capitalismului 
contemporan ; iar ia catedra de isto
rie: insurecția armată din august 
1944 și însemnătatea ei istorică.

Un element de o deosebită valoare 
pentru buna activitate a catedrelor 
este informarea lor asupra probleme
lor actuale. în planurile de muncă 
ale cabinetelor regional și raionale 
sînt prevăzute expuneri despre sar
cinile dezvoltării economiei noastre 
naționale pe anul 1965, situația 
internațională etc. Comitetul regio
nal de partid folosește și alte 
posibilități de instruire a activului 
obștesc al cabinetului regional, 
cum este invitarea la unele ple
nare ale comitetului regional, în 
care se discută probleme ale dezvol
tării industriei, construcțiilor, agri
culturii etc. Această metodă a fost 
recomandată și comitetelor raionale.

In ce privește pregătirea condu
cătorilor de cercuri și cursuri care 
funcționează în organizațiile de bază, 
ea are loc, după cum se știe, lunar, 
pe forme de învățămînt.

începînd de anul trecut, la pre
gătirea conducătorilor de cercuri și 
cursuri cabinetul regional fplosește 
metoda prezentării unor 
ce aprofundează laturi 
portante ale problemei puse în 
discuție. Spre exemplu, la discu
tarea temei despre materialitatea 
lumii, pentru cei ce conduc cercuri 
de 
tat 
tea 
nin 
despre 
cialiste, pentru cei de la economie 
politică anul II, referatul : apărarea 
și dezvoltarea proprietății socialiste 
— îndatorire patriotică a fiecărui 
cetățean al R. P. Romîne.

Pentru legarea cît mai strînsă a 
învățămîntului de problemele activi
tății practice, se ține seăma la pre
gătirea propagandiștilor de ramurile 
de producție unde ei activează, bine
înțeles în măsura în care condițiile 
permit. în orașele Ploiești, Cîmpina, 
Tîrgoviște, cei ce conduc cercuri de 
studiere' a problemelor de bază ale 
politicii partidului, de economie po
litică și concretă au fost împărțiți 
în grupe separate pe ramurile : pe
trolieră, metalurgică, industrie u- 
șoară. A devenit un obicei ca secre
tarii comitetelor regional, raionale 
și orășenești să facă expuneri în 
fața acestora, informîndy-i asupra 
sarcinilor actuale ce revin organi
zațiilor de partid. Foarte folositoare 
sînt expunerile ținute de cadre de 
conducere din economie. De curînd, 
propagandiștilor cercurilor de eco
nomie concretă din Ploiești le-a 
vorbit tov. Nicolae Ionescu, inginer- 

' șef la întreprinderea carotaj și per
forări, despre creșterea eficienței 
economice a activității de producție,

Anul acesta în regiunea noastră 
s-au extins formele superioare de 
studiu. In afară de universitatea se
rală de marxism-leninism din Plo
iești. mai funcționează două filiale 
ale acesteia, la Buzău și Tîrgo- 
viște, 6 școli economice serale cu 
profil industrial (raioanele . Tîrgo- 
viște, Buzău, Cîmpina și Uzinele 1 
Mai-Ploiești, Uzina mecanică-Sinaia, 
Uzina de utilaj petrolier-Tîrgoviște) 
precum și 7 școli economice serale 
cu profil agrar (raioanele . Ploiești, 
Tîrgoviște, Buzău, Teleajen, Hm. Să
rat, Cislău și Mizil). Corespunzător 
cerințelor și nivelului mai înalt de 
pregătire politic și ideologic al 
membrilor de partid, au fost create 
de asemenea un număr însemnat de 
cercuri de tip superior, s-a extins 
propaganda prin conferințe. Este e- 
vident că toate aceste forme ale în- 
vățămîntului reclamă lectori și con
ducători de seminarii cu o temei
nică pregătire.

Forțele cu care realizăm pregăti
rea lectorilor și a conducătorilor de 
cercuri sînt activele obștești, orga
nizate pe lîngă cabinetele regional 
și raionale de partid, cuprinzînd ca
dre de partid și de stat, ingineri, 
economiști, cadre didactice și alți 
intelectuali cu pregătire ideologică 
superioară și cu larg orizont cultu
ral. Numai la cabinetul regional 
acest activ numără peste 200 to
varăși. Activele obștești se ocupă 
de elaborarea lecțiilor pentru uni
versitatea serală și școlile econo
mice serale, pregătirea conducători
lor de seminarii din întreprinderi, 
instituții și de la sate, ținerea de ex
puneri și consultații la cabinetele 
raionale, controlul calității învăță- 
mîntului. Toate acestea sînt sarcini 
de mare răspundere. De aceea, cabi
netelor de partid le revine obliga
ția de a manifesta o atitudine exi
gentă și plină de grijă față de per
fecționarea pregătirii celor ce fac 
parte din activele obștești.

Ce se întreprinde pentru aceasta ? 
Veriga principală în munca activului 
obștesc sînt colectivele de catedră 
specializate pe discipline, organizate 
atît la cabinetul regional, cît și la 
cele raionale. Discutarea în aceste 
colective a lecțiilor și a expunerilor, 
a planurilor de seminarii și a indi
cațiilor bibliografice, elaborate de 
membrii catedrelor, determină ade
sea interesante și rodnice confrun
tări de păreri, aprofundarea unor 
probleme. Se prevede ca în cadrul 
colectivelor de catedră să se or
ganizeze și unele dezbateri teore
tice. De exemplu, la cabinetul re
gional de partid, în planul cate
drei de filozofie sînt înscrise două 
dezbateri teoretice pe temele : lupta 
dintre vechi și nou în dezvoltarea 
conștiinței socialiste și dialectica 
dezvoltării forțelor de producție și a 
relațiilor de producție în procesul 
desăvîrșirii construcției socialiste; 
în cadrul catedrei de economie poli
tică se vor dezbate temele : condu- 

O consultați» pe marginea cunoștințelor predate Ia cercul viticol de la cooperativa agricolă de producție 
Valea Călugărească, regiunea Ploiești Foto : R. Costin

le de partid se preocupă de întări
rea în continuare a corpului de pro
pagandiști prin atragerea acestor 
cadre și înlocuirea celor care, deși 
muncesc conștiincios, nu au cunoș
tințele teoretice și de cultură gene
rală necesare pentru a putea înde
plini cu succes această sarcină.

In ultimii ani în regiunea noastră 
organizațiile de partid s-au 
voltat și s-au întărit. In uzine 
fost create organizații de bază 
secții și schimburi, iar la sate, 
G.A.S.-un și cooperative agricole 
producție — organizații de bază 
secții, brigăzi. Intrucît învățămîutul 
pentru majoritatea membrilor și 
candidaților de partid a continuat să 
fie organizat în cadrul organizațiilor 
de bază, a crescut mult numărul 
cercurilor de studiu, care cuprindeau 
în unele cazuri cîte 8—12 cursanți. 
O astfel de fărîmițare nu a permis 
birourilor organizațiilor de bază să 
asigure peste tot propagandiști cu o 
înaltă calificare. Pentru a înlătura 
acest neajuns, comitetul regional de 
partid a dat indicația ca învățămîn- 
tul de partid să se organizeze la ni
velul comitetelor de partid, ceea ce 
a dus la crearea unor cercuri mai 
mari, a căror conducere a putut fi 
încredințată propagandiștilor cu o 
pregătire corespunzătoare.

In unele locuri, unde funcționau 
mai multe cercuri de același tip. a- 
cestea au fost grupate, cu titlu de 
experiență, în cursuri, la care expu
nerile sînt ținute de cei mai pregătiți 
tovarăși din unitatea respectivă, de

dez- 
au 
pe 
în 
de 
pe

referate 
mai im-

filozofie anul I, s-a prezen- 
un referat despre actualita- 
criticii făcute de V. I. Le- 
idealismului fizic; la tema 

relațiile de producție so- 

lectori ai comitetelor regional și ra
ionale de partid. De exemplu, la 
Șantierul naval maritim din Cons
tanța, din 6 cercuri de economie po
litică s-a format un singur curs, de 
care răspunde un lector al comite
tului regional de partid. La între
prinderea de transport în comun au 
fost organizate două cursuri; unul 
prin gruparea a 4 cercuri de studie
re a Statutului P.M.R. și altul din 3 
cercuri de studiere a problemelor de 
bază ale politicii partidului. La fel 
s-a procedat și în unele cooperative 
agricole de producție mari ca Isac- 
cea, Niculițel, Beștepe.

în urma acestor măsuri, au fost 
eliberați unii propagandiști cu o pre
gătire mai slabă. Considerînd însă că 
mulți dintre aceștia au dobîndit o 
anumită experiență ce trebuie fruc
tificată, i-am orientat spre forme 
superioare de studiu, în care vor 
putea să-și completeze cunoștințele, 
urmînd ca în viitor să li se încre
dințeze conducerea unor cercuri 
învățămînt.

Comitetele regional, raionale 
orășenești de partid se ocupă 
grijă de crearea condițiilor necesare 
pregătirii conducătorilor de cercuri 
și cursuri. In majoritatea cazurilor, 
aceștia au fost eliberați de alte sar
cini obștești, dîndu-li-se posibilita
tea să se ocupe mai mult de perfec
ționarea pregătirii lor.

Preocupîndu-ne de continua îmbu
nătățire a corpului de lectori și pro
pagandiști, vom reuși să asigurăm 
un conținut tot mai înalt învățămîn
tului de partid.

Paraschiv BANCIU 
directorul Cabinetului regional 
de partid Dobrogea

de

și 
cu

iar tov. Nicolae Corbu, inginer-șef 
la uzina 1 Mai, despre planul tehnic- 
industrial-financiar.

In prezent studiem posibilitatea de 
a imprima pregătirii la cabinete un 
caracter și mai diferențiat, în func
ție de experiența conducătorilor de 
cercuri. Ne gîndim ca pentru cei mai 
noi în această activitate să organi
zăm discuții detaliate pe baza planu
lui de seminar. Pentru cei care con
duc de mulți ani aceeași formă de 
învățămînt, să ne mărginim la defi
nitivarea planului de convorbire, 
la precizarea unor idei legate de 
tema seminarului, iar în timpul ră
mas disponibil să organizăm discu
ții teoretice pe probleme actuale.

Planurile de instruire elaborate de 
cabinetele regional și raionale de 
partid prevăd multiple activități 
metodice. La cabinetul de partid 
Tîrgoviște s-a organizat recent un 
schimb de păreri cu conducătorii 
cercurilor de economie politică anul 
II cu privire Ia folosirea graficelor, 
planșelor și schemelor în predarea 
economiei politice a socialismului. 
Discuțiile au folosit tuturor. în do
meniul metodicei predării și semi
narizării temelor prevăzute în pro
gramele de învățămînt, așteptăm 
mai mult sprijin din partea revistei 
„In ajutorul propagandiștilor" și a 
ziarului „Scînteia" Ar fi binevenit 
ca revistele de specialitate să publi
ce unele lecții-consultații, însoțite 
de indicații metodologice, elaborate 
de lectori dintre cei mai experimen
tați.

Instruirea conducătorilor de cercuri 
și cursuri presupune o activitate 
multilaterală. Noi știm că n-am cu
prins-o în toate laturile ei, fapt pen
tru care vom urmări cu interes opi
niile ce vor fi exprimate și de alți 
tovarăși în cadrul schimbului de 
experiență din paginile „Scînteii".

Gavrilă ȘOMAI
directorul Cabinetului regional 
de partid — Ploiești

IN RAIONUL FĂLTICENI

învățământul agrozootehnic
In cooperativele agricole de pro

ducție din raionul Fălticeni funcțio
nează 151 cercuri ale învățămîntului 
agrozootehnic de masă, în care 4549 
țărani pătrund în tainele științei a- 
gricole.

După cum ne informează tov. lng. 
Novac Narcis, vicepreședinte al 
consiliului agricol raional, cercurile 
au fost organizate mai temeinic de- 
cît în anii trecuți, iar rezultatele sînt 
mai bune. La formarea lor s-a ținut 
seama de specificul fiecărei unități 
în parte. Predominante sînt cercurile 
de cultura plantelor de cîmp și de 
creștere a animalelor. In coopera
tivele agricole de producție unde

Emisiuni 
filatelice 1965

în cursul acestui an, Direcția gene
rală a poștelor și telecomunicațiilor va 
pune în circulație 15 serii de mărci poș
tale printre care ; cele dedicate lui Ion 
Bianu, Anton Bacalbașa, Vasile Conta, 
precum și cele consacrate Centenarului 
Uniunii internaționale a telecomunica- 
țiiloi, Zilei mărcii poștale romînești, 
Cosmonauticii.

Prima emisiune filatelică a anului 
1965 care va apare în această lună este 
consacrată celei de-a XX- 
sări a înființării Organizației Națiuni
lor Unite și împlinirii a 10 ani de la 
intrarea Romîniei în acest for interna
țional. Emisiunea, formată din două va
lori, însumînd 2,15 lei, reprezintă em
blema O.N.U., sediul acestei organiza
ții, stema și tricolorul R. P. Romîne.

sa

Noi autobaze I. R.T.A
La Băilești, Brad, Cîmpina, Dej, Paș

cani, Reșița și Tîrgoviște s-au dat în 
exploatare noi autobaze moderne pen
tru parcarea și întreținerea autovehicu
lelor aparținînd întreprinderilor regio
nale de transport auto. Aceste unități 
sînt prevăzute cu platforme pentru par
carea în aer liber a mașinilor și hale 
pentru întreținere, unde se fac revizii 
tehnice, gresări sau reparații curente, 
cu stații de alimentare cu carburanți 
și lubrifianți. Fiecare din noile auto
baze deservesc în medie 300 de auto
vehicule. Anul acesta se prevede con
struirea a încă 12 asemenea autobaze 
în diferite regiuni ale țării. (Agerpres)

Mărfuri în garanție
(Urmare din pag. I-a)

lor la domiciliul posesorilor bunuri
lor defectate în termen de garanție 
și în transportarea acestora la se
diul unităților depanatoare; că 
înzestrarea cu utilaje, aparatură și 
scule a unor ateliere de depanat este 
încă nesatisfăcătoare, mai ales în 
sectoarele auto-moto, aparate de ra
dio și televiziune — așa cum se în- 
tîmplă la unitățile cooperativei „Ra- 
dio-Progres“ din Capitală, „Dinamo“ 
Timișoara etc. Uneori nu se țin co
respunzător nici evidențele privind 
reparațiile, spre a se asigura efec
tuarea lucrărilor în ordinea intrării 
obiectelor respective în unitate. La 
rîndul lor, organizațiile comerciale 
nu urmăresc suficient modul cum 
unitățile depanatoare efectuează re
parațiile și nu aplică penalizările 
stabilite pentru întîrzieri și repara
ții necorespunzătoare.

Am lăsat intenționat la sfîrșit 
problema pieselor de schimb, a că
ror lipsă determină, în multe cazuri, 
întîrzieri în repararea unor obiecte 
aflate în-garanție. Stocurile tam
pon de piese nu sînt completate rit
mic de . către unele întreprinderi 
furnizoare: „6 Martie“-Zărnești,
„Metrom“-Brașov, „Electromotor"- 
Timișoara etc. Nu se ridică de la 
depozitul I.C.R.M. București, sau se 
ridică în cantități extrem de mici, 
anumite piese de schimb ; se produc 
dese întîrzieri în livrarea pieselor de 
către depozitul U.C.E.C.O.M. spre 
unitățile depanatoare din întreaga 
țară, și astfel circuitul U.C.E.C.O.M. 
— U.R.C.M. — cooperativă — uni
tate este greoi.

Problema pieselor de schimb șl, în 
general, reparațiile în termen de ga
ranție și post-garanție privesc în 
primul rînd industria producătoare 
și cooperația meșteșugărească. Ca 
exponent al intereselor cumpărăto- 

s-au dezvoltat pomicultura și legu
micultura au fost înființate însă și 
cercuri în care se dezbat problemele 
ce se ridică în aceste importante sec
toare de producție. Consiliul agri
col raional, în colaborare cu secția 
de învățămînt a sfatului popular ra
ional, a stabilit numărul de lectori 
necesari. Din rîndurile lor fac parte 
specialiști, precum și profesori și în
vățători cu experiență și cunoștințe 
corespunzătoare.

Acolo unde lectorii, conducerea 
cooperativelor și organizațiile de 
partid s-au îngrijit de bunul mers 
al cursurilor, lecțiile se țin cu regu
laritate. Edificatoare în această pri
vință sînt rezultatele obținute de că
tre cooperativele agricole de pro
ducție din Băișești și Șasea. Aproape 
toți lucrătorii din sectorul zootehnic 
al cooperativei din Băișești urmează 
cursurile la cercul de creștere a ani
malelor, condus de ing. Elena Pas- 
caru. La predarea lecțiilor au fost 
folosite materiale didactice ca plan
șe, mulaje etc. Totodată, lectorul a 
făcut și demonstrații practice la fer
mele de animale.

La cooperativa agricolă de produc
ție din Probota există trei cercuri 
pentru cultura plantelor de cîmp, 
anii I, II și III. Pînă la sfîrșitul Iui 
decembrie anul trecut, în toate s-au 
parcurs cîte 7 lecții. Tov. ing. agro
nom Ecaterina Greșeanu arăta însă 
că le lipsesc unele materiale didac
tice ca planșe care să ajute la recu
noașterea dăunătorilor și la ilustra
rea metodelor de combatere a aces
tora.

In desfășurarea învățămîntului a- 
grozootehnic nu s-au obținut peste 
tot rezultate pe măsura posibilită
ților. La cooperativa agricolă de 
producție din Fălticeni nu sînt asi-

aniver

Noul cinematograf din Vatra Dornel

Biblioteca noastră

rilor, comerțului îi revine în princi
pal sarcina de a urmări ca livrarea 
pieselor de schimb și efectuarea de
panărilor pentru toate bunurile de 
folosință îndelungată, mai ales în pe
rioada de garanție, să se facă la timp 
și în condiții corespunzătoare. Cred 
că va înlesni realizarea acestui de
ziderat, între altele, înființarea unor 
magazine specializate în desfacerea 
pieselor de schimb radio-televizoare, 
auto-m'oto și raioane specializate 
pentru piesele articolelor electroteh
nice de uz casnic. Anul acesta ase
menea unități vor fi puse în func
țiune la București și în orașele capi
tale de regiuni.

în general, apreciem că, pe baza 
experienței cîștigate în cei trei ani 
care au trecut de la introducerea 
sistemului de vînzare cu termen de 
garanție a mărfurilor de folosință 
îndelungată, se pot perfecționa — 
așa cum de altfel a propus Ministe
rul Comerțului Interior — regle
mentările în vigoare. Proiectul 
are în vedere extinderea ga
ranției și la alte bunuri de folosin
ță îndelungată, stabilirea unei pro
ceduri care să faciliteze efectuarea 
depanărilor în perioada de garan
ție sau înlocuirea obiectului ori 
restituirea contravalorii cînd pune
rea în stare de funcționare normală 
întîrzie prea mult, măsuri pentru a- 
sigurarea cu piese de schimb etc. 
Considerăm că eficacitatea noii re
glementări ar fi mult sporită dacă 
s-ar prevedea și instituirea măsurii 
de sancționare direct de către in
spectorii comerciali de stat a celor 
vinovați de nerespectarea condiții
lor și termenelor de depanare. Fără 
îndoială că aplicarea neîntîrziată a 
reglementării amintite va face ca 
toți cei ce-și procură bunuri de fo
losință îndelungată să beneficieze 
pe deplin, atunci cînd este cazul, de 
garanția la care au dreptul.

gurate condițiile necesare pentru 
bunul mers al cursurilor. în unele 
cooperative agricole de producție, 
nici pînă acum nu au fost asigurate 
toate manualele. Din această cauză, 
la cooperativa din Liteni, unii lectori 
au fost nevoiți să împrumute ma
nuale de la colegii lor din comunele 
învecinate pentru a se orienta în 
predarea lecțiilor.

Desigur că multe deficiențe puteau 
fi înlăturate dacă membrii consiliu
lui agricol raional ar fi acordat a- 
cestor probleme o atenție mai mare. 
Tovarășul Corneliu Enăchioiu, vice
președinte al consiliului agricol ra
ional, a luat parte numai la deschi
derea unui cerc, la Bunești, și la o 
lecție la cercul de creștere a ani
malelor de la cooperativa din Șasea. 
Tov. ing. Narcis Novac nu a partici
pat decît la trei lecții. Prezența ingi
nerilor și a tehnicienilor de la con
siliul agricol raional ar fi fost mult 
mai necesară în cercurile unde s-au 
constatat lipsuri în ce privește orga
nizarea și desfășurarea învățămîntu
lui. E bună măsura luată recent de 
consiliul agricol raional ca fiecare 
specialist de la consiliu să răspundă 
de cîte un cerc. în ultima vreme 
s-au predat cîte două lecții deodată 
pentru a se recupera rămînerea în 
urmă. Dar ținerea lecțiilor nu în
seamnă totul. Trebuie să se urmă
rească aprofundarea cunoștințelor 
care se predau.

In scopul bunei desfășurări a în
vățămîntului agrozootehnic este ne
cesar ca organizațiile de partid, con
siliile de conducere din cooperativele 
agricole să se ocupe de această pro
blemă.

Nlstor TUICU 
coresp. „Scînteii"

lii aceste zile de iarnă, colectivul 
bibliotecii comunale din Enisala, re
giunea Dobrogea, desfășoară o bogată 
.activitate. Pentru informarea cititorilor 
asupra noutăților literare s-au organi
zat în ultimul timp seri literare, pre
zentări de cărți, recenzii. Au mai fost 
organizate montaje literare, muzical- 
coregrafice și concursuri „Cine știe, 
răspunde" pe diferite teme urmărite 
cu interes de colectiviști. Biblioteca 
noastră are în prezent peste 680 de 
cititori. A crescut mult și numărul căr
ților citite. Printre cititorii activi se 
numără Ștefan Bogatu, brigadier de 
cîmp, care în cursul anului 1964 a 
citit 23 de volume de beletristică și

La planșetâ. (Institutul de proiectări pentru laminoare)

TEATRE © CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șt Balet 

al R. P. Romîne : Prometeu șl Galileo 
Galilei — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Suflet de artist — (orele
19.30) . Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Marla Stuart — (orele
19.30) , (sala Studio) : Să nu te Joci cu 
dragostea — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie: Casa inimilor sfărimate — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Clipe de viață — (orele 19,30), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cumin
te, Cristofor — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (saia Magheru) : Luna 
dezmoșteniților — (orele 19,30), (sala Stu
dio): Sonet pentru o păpușă — (orele 20). 
Teatru) Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : 
Pădurea Împietrită — (orele 19,30). Tea
trul Mie (Str. C. Miile nr. 16) : Vulpile
— (orele 19,30). Teatrul pentru copii (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Harap Alb
— (orele 10,30), Soldatul fanfaron — (o- 
rele 20). Teatrul regional București (Șos. 
Ștefan cel Mare nr. 34) : Sera melodii
lor — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Cîntărețul tristeței sale — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică" : Năzbîtiile lui 
Țăndărică — (orele 16). Teatrul satirlc- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Car
naval la Tănase — (orele 20), (sala Vic
toria) : Aventurile unei umbrele — (o- 
rele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe — (orele 
20). Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului Italian Medrano
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Cîntînd tn ploaie: 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1 261 — orele 19,30). Șeful : Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Cala-
buch : Luceafărul (9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivița (9.45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Can-Can — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9,30; 12,30;
18,30; 21,15). La patru pași de infinit : 
Republica (9,15; M); 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 zînă ca-n povești : Carpati (10; 12; 14; 
16). Intîlnire cu spionul: București (9.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 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 (16; 19). Sălba
ticii de pe rîul morțil — cinemascop: 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Ferentari (14; 16; 18; 20). Sedusă șl aban
donată : Union (11; 15,30; 18; 20,30), Bu- 
zești (10,30; 15; 17,45; 20.30). Două poves
tiri — Grangurelul cel sfios — Omul de 
zăpadă — Căciulița cu ciuc roșu — Su
părare : Doina (orele 10 dimineața). Um
brelele din Cherbourg : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Povești de primă
vară — Chitara șl claxonul — O strîn- 
gere de mină peste Baltica — Goblenu
rile din Bratislava — Sport nr. 6 — Mo
numentele Romei antice în Bulgaria : 

15,30:

cărți agrozootehnice. El este un bun 
povestitoi și popularizator al cărților. 
La îndemnul său, mulți membri ai 
brigăzii au început să împrumute cărți 
de la bibliotecă.

Sînt destul de frecvente cazurile 
cînd cititorii vechi vin la bibliotecă 
însoțiți de alți țărani muncitori. Unii 
cititori permanenți povestesc tovarăși
lor lor de muncă cele citite. De aceea, 
deseori întilnești la bibliotecă oameni 
care nu așteaptă să li se recomande 
ce să citească, ci cer singuri cartea 
care le-a plăcut din povestirile celor
lalți.

Dumitru MOISE 
coresp. voluntar

Teama : Cultural (16; 18,15;
Dacia (9,30; 12,15; 15;

20,30). Ghinionistul : Unirea (16; 
............ ................ - ...........

___  . ; 14;
18,30; 20,45), Floreasca (15,45; 18,15;... -................ 20b

Vitan (16; 18,15; 20,30),
(16; 18,15; 20,30). Veselie «a

Timpuri Noi (10—21 în continuare). Dia
volul deșertului: Giuleștl (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20), Flamura (9; 11,45; 14,30; 17,15;
19.45) . Șapte ani de căsnicie — cinema
scop ; înfrățirea între popoare (10; 15,30; 
17,45; 20). '--------" _....... .....................
20,30),  Adesgo (15,30; 18; 20,30). Cart »’clie 
— cinemascop: "
17,45; . ____ _____ ...
18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 21). Judecă
torul de minori: Tomis (9,30; 11,45; " 
16,15; ______
20.45) . Doi în stepă : Flacăra (16; 18
Casa neterminată: ---- "* "—
Popular (16; 18,le; su,ov:.
Acapulco: Miorița (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21). Maria : Munca (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). încurcătură blestema
tă: Arta (15; 17,45; 20,30), Progresul (15; 
17,45; 20,30). Comoara din Vadul Vechi : 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). Ziua fericirii — 
cinemascop : Viitorul (16; 18,15: 20,30),
30 de ani de veselie : Crîngași (16; 18; 
20), Cotroceni (15; 17; 19; 21). Roșu și ne
gru (ambele serii); Volga (9,30; 13; 16,30; 
20). Ivailo : Drumul Sării (15,30; 17,45; 
20). Musafiri eludați pe muntele <ie 
gheață : Cosmos (16; 18,15; 20,30). Străi
nul — cinemascop (ambele serii) : Co- 
lentlna (15,30; 19).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Apara
tura de telemecanlcă (11) de ing. Marlo 
Duma, de la Institutul de aparataj elec
trotehnic și instalații de automatizare. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19 10 —
Pentru copii : Din nou tn Orășelul co
piilor. 20,00 — Săptăniîna. 21,00 — Emi
siune de artă plastică : Lucrări de artă 
monumental-decorativă. 21,20 — Recital 
coregrafic. In încheiere : Buletin 9b 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri in țară : In cursul zilei de Ieri 

vremea ș-a menținut frumoasă in sudul 
țării și relativ rece în rest. Cerul a fost 
variabil, temporar noros tn Transilvania 
și regiunea de munte, unde a nins 
local. Vîntul a suflat potrivit din secto
rul nordic, prezentînd intensificări pînă 
la tare în Moldova șl pe litoral. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 4 grade la Turnu Măgurele și mi
nus 8 grade la Joseni. In București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cer variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura maximă a 
atins 4 grade.

Timpul probabil 
nuarie. In țară : 
schimbătoare, cu 
Vor cădea ninsori ____ ______ ____
cu unele intensificări în estul tării, pre- 
dominînd din vest. __ _v„.
variabilă. Minimele vor fi cuprinse în
tre 0 și minus 10 grade, local mai 
coborîte la început, Iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. Ceață slabă. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Va ninge slab. Vin- 
tul va sufla potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

pentru 8, 9 șl 10 la- 
Vremea se menține 
cer temporar noros. 
locale. Vînt potrivit

Temperatura ușor
grade,
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DIN ACTIVITATEA 
SFATURILOR POPULARE

Constructorii din BUCUREȘTI au 
toborit de curînd schelele de pe o se
rie de noi blocuri. La parterul unora 
dintre acestea au fost deschise, o dată 
cu darea în folosință a numeroase lo
cuințe confortabile, zeci de magazine 
moderne. Astfel, în cursul anului 1964 
în diferite cartiere bucureștene au fost 
date în folosință, prin grija sfaturilor 
porulare, aproape 100 de noi unități 
comerciale. în dezvoltarea rețelei co- 
me’-ciale, un accent tot mai mare s-a 
pv J pe extinderea formelor noi de de
servire. Au fost deschise magazine cu 
autoservire pentru desfacerea produse
lor alimentare, legumelor și fructelor, 
altele specializate pentru brinzeturi și 
lactate, carne și preparate din came 
etc. în același timp au fost făcute nu
meroase modernizări la magazinele e- 
xistente, în acest fel multe din ele de
venind la nivelul celor nou construite. 
Preocupările sfaturilor populare pentru 
dezvoltarea și modernizarea rețelei co
merciale bucureștene continuă și în 
acest an în vederea îmbunătățirii în 
continuare a deservirii populației.

★
Sfatul popular al orașului CONSTAN

ȚA a obținut în anul care s-a în
cheiat realizări însemnate în diferite 
domenii. Au fost date în folosință, prin
tre altele, 1 348 apartamente, 2 școli 
medii cu cîte 16 săli de clasă la Con
stanța, și o școală de 8 ani cu 8 săli 
de clasă la Ovidiu, un atelier mo
dern pentru artiștii plastici la Mamaia. 
Rețeaua comercială a litoralului a 
crescut cu 31 unități noi de deservire 
dotate cu utilaje moderne, iar alte 29 
au fost reutilate și modernizate.

1965-AN ELECTORAL ÎN FRANȚA
PARIS 7 — Corespondentul Ager- 

pres, George Dascal, transmite : în 
anul 1965, pe agenda vieții politice 
din Franța sînt înscrise două eveni
mente importante : alegerile pentru 
desemnarea noilor consilieri munici
pali care vor avea loc între 14 și 21 
martie și alegerile prezidențiale din 
luna decembrie.

în momentul de față atenția prin
cipală este îndreptată asupra alege
rilor municipale din cele 38 000 de 
comune din Franța, ale căror man
date au expirat de curînd. Aceste a- 
legeri au o importanță deosebită 
întrucît constituie un fel de repeti
ție generală a alegerilor preziden
țiale, în ceea ce privește raportul 
de forțe pe plan electoral.

La 6 ianuarie, federațiile partide
lor socialist și comunist din Depar
tamentul Sena, care grupează în a- 
fara Parisului 39 comune, re-

prezentînd 5 000 000 de electori, au 
căzut de acord să ia în discuție sta
bilirea unor liste unice atît pen
tru alegerea consilierilor municipali 
ai Parisului, cît și ai localităților 
învecinate. Un acord asemănător a 
fost realizat și în 1962. Totuși, este 
pentru prima oară cînd cele două 
mari partide P.C.F. și S.F.I.O. sînt 
de acord să desemneze înainte de 
alegeri candidați unici într-unul din 
cele mai mari departamente ale 
Franței — Parisul.

Acord sovieto * englez 
în domeniul agriculturii

LONDRA 7 (Agerpres). — La 6 
ianuarie a fost semnat la Londra 
un acord pe 5 ani de colaborare 
tehnico-științifică în domeniul agri
culturii între Anglia și Uniunea 
Sovietică.

Acordul prevede elaborarea și 
studierea în comun a aproximativ 
40 de teme științifice, prezentînd un 
mare interes pentru dezvoltarea 
producției agricole în Anglia și 
Uniunea Sovietică.

Greva din portul Anvers

Malawi și-a înscris numele aiâ- 
turi de statele independente din 
Africa. Dar lupta nu s-a terminat. 
Ea continuă insa pe alt plan : al 
reconstrucției și construcției țârii. 
„Dorim ca și în aceastâ luptă sâ 
fim în primele rînduri", declarâ 
tinerele din Malawi (fotografia a- 
lâturată) care s-au înrolat în bri
găzile de reconstruire a țârîl lor

BRUXELLES 7 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că guvernul 
belgian a ordonat miercuri seară 
mobilizarea greviștilor din portul 
Anvers ca urmare a eșecului tentai 
tivei de mediere întreprinse în a- 
ceeași zi după o ședință extraordi
nară a cabinetului. Intr-un comuni
cat dat publicității de guvernul beli 
glan se arată că această măsură a 
fost luată întrucît „greva din por-; 
tul Anvers durează de mai multe 
zile (miercuri ea intrase în cea de-a 
șaptea zi) și amenință sectoarele vi-* 
tale ale activității economice a ță
rii". După cum transmite agenția 
France Presse, acțiunea revendica
tivă a personalului căpităniei por
tului Anvers, cuprinzînd personalul 
de deservire a ecluzelor, podurilor și 
uzinelor electrice și echipajele de pe 
remorchere, a paralizat în mod prac
tic cel de-al patrulea mare port al 
lumii și a imobilizat peste 250 de 
nave. Joi seara, la 24 de ore după 
ordinul de mobilizare a greviștilor, 
agenția France Presse relata că si
tuația este puțin schimbată față de 
aceea din zilele precedente. Traficul 
se desfășoară într-un sens unic, pen
tru moment fiind permisă numai ie
șirea navelor din port. Potrivit da
telor preliminare, se consideră că 
pierderile suferite de economia bel
giană, ca urmare a acestei greve, 
se ridică la peste 150 milioane 
franci belgieni.

Complexe de
La Suceava, Satu Mare, Cîmpulung- 

Muscel, Rîmnicu Sărat și în alte locali
tăți au fost construite anul trecut 44 
complexe și ateliere de producție ale 
cooperației meșteșugărești. Complexele, 
clădiri cu 2—3 etaje, grupează secții 
de croitorie, încălțăminte, frizerii, ate
liere de întreținere și diverse reparații. 
Ele oferă lucrătorilor din acest sector 
condiții de muncă din cele mai bune, 
în cadrul acțiunii de modernizare a 
rețelei și de extindere a gamei de pres-

Pin agenda

Spartachiadei tineretului
Peste 50 000 de tineri (din care 

mai mult de 7 300 fete) din orașele 
și satele regiunii Dobrogea sînt an
grenați în prezent la întrecerile de 
gimnastică, trîntă, șah, tenis de 
masă, haltere și la alte discipline 
sportive prevăzute în regulamentul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

In acțiunea de mobilizare a tine
retului din întreprinderi, instituții, 
unități agricole și școli la discipli
nele sportive ale spartachiadei, clu

GALAȚI. întreceri de șah la asociația sportivă „Siderurgistul"

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
C. C. t IA BASCHET

In primul meci al optimilor de finală 
din cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin, la Stock
holm s-au întîlnit echipele O.F.K. Bel
grad și Alvik Stockholm. Baschetbaliștii 
iugoslavi au cîștigat cu 136—90 (60— 
44). Returul va avea loc la Belgrad la 
14 ianuarie.

La. Helsinki Real Madrid a învins cu 
scorul de 109—100 (49—50) echipa fin
landeză Kisa Towerit. Returul se va 
desfășura la 17 ianuarie la Madrid.

CAMPIONATUL MONDIAL 
UNIVERSITAR DE HANDBAL

La Madrid au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul campionatului mondial uni
versitar la handbal masculin. In finală 
s-au întîlnit selecționatele R. F. Ger
mane și Spaniei. Handbaliștii germani 
au repurtat victoria cu scorul de 10—7 
(6—5). Pentru locurile 3—4 echipa 
Suediei a întîlnit pe cea a Franței. Au 
cîștigat handbaliștii suedezi cu scorul 
de 22—17 (12—9). Alte rezultate din 
ultima zi: Finlanda — Olanda 23—16

de servire
țări de servicii, potrivit cerințelor popu
lației, și în acest an vor fi construite noi 
unități de acest fel. Vor fi terminate 
cele 14 complexe începute încă de anul 
trecut și se vor ridica alte 26, precum 
și 12 ateliere de producție pentru di
verse specialități. Pentru deservirea po
sesorilor de automobile și a excursio
niștilor străini care ne vizitează țara cu 
autoturisme se continuă în ritm intens 
construcția unor stații de întreținere 
auto-moto, situate pe arterele cele mai 
circulate.

bul „Farul" din Constanța se situea
ză pe primul loc, totalizînd pînă 
acum aproape 12 000 de participanți. 
Rezultate frumoase sînt obținute și 
la asociațiile sportive din raioanele 
Medgidia, Istria și Hîrșova. Multe 
asociații sportive, cum sînt „Voința" 
din Tulcea și „Voința" din Constan
ța au organizat cluburi, au pregătit 
din timp materialul și echipamentul 
sportiv, terenurile și sălile de sport 
pentru cît mai buna desfășurare a 
întrecerilor.

(12—6) ; Tunisia — Maroc 14—9 (6— 
3) ; Portugalia — Belgia 19—11 
(10-7).

Clasamentul final se prezintă astfel: 
1) R. F. Germană, 2) Spania, 3) Sue
dia, 4) Franța, 5) Finlanda, 6) Olanda, 
7) Tunisia, 8) Maroc, 9) Portugalia, 10) 
Belgia.

CUM SE VA DESFĂȘURA
TURNEUL U.E.F.A.

Federația vest-germană de fotbal a 
stabilit programul de desfășurare a ce
lei de-a 18-a ediții a turneului de ju
niori U.E.F.A., care va avea loc între 
15 și 25 aprilie în mai multe orașe din 
R. F. Germană. Echipa R. P. Romîne, 
care joacă în grupa „E“, va întîlni la 
15 aprilie la Karlsruhe echipa R. P. 
Ungare și la 19 aprilie la Pirmasens 
echipa Suediei. Jocul Suedia — R. P. 
Ungară se va desfășura la 17 aprilie la 
Mannheim.

La 21 aprilie au loc meciurile din 
cadrul sferturilor de finală dintre în
vingătorii grupelor A — B (la Bochum), 
C — D (la Wuppertal), E —F (la Ha

La tratament pe litoral
La sanatoriile balneare cu func

ționare permanenta de la Mangalia 
și Eforie Nord a sosit la tratament 
o nouă serie de pacienți. De la în
ceputul sezonului rece, aici s-au tra
tat de diferite afecțiuni reumatice 
peste 2 500 de persoane. Pentru e- 
fectuarea în cît mai bune condiții 
a tratamentelor la sanatoriul din 
Mangalia a fost mărită capacitatea 
de depozitare și încălzire a nămo
lului, iar la cel din Eforie Nord au 
fost puse în funcțiune noi instalații 
de fizio și hidroterapie.

(Agerpres)

PROGRAM COMPETIJIONAL
SCHI. La sfîrșitul săptămînii, la 

Poiana Brașov se inaugurează sezo
nul de schi. Duminică dimineața se 
va desfășura tradiționalul „Concurs 
de deschidere", la care Vor partici
pa cei mai buni schiori din Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Brașov în frunte cu 
Cornel Tăbăraș, Mihai Bucur, Gh. 
Bălan, Kurt Ghon, Marcele Bratu, Gh. 
Vilmoș, Ilona Micloș, Petre Dinu și 
alții. Proba de slalom se va desfă
șura pe pîrtia Kanțerului, iar între
cerile de fond vor avea loc pe pîr
tia din Poiana Brașov.

HOCHEI. Incepînd de astăzi, pe 
patinoarul artificial „23 August" din 
Capitală, se reiau întrecerile celui 
de-al doilea tur al campionatului de 
hochei pe gheață (seniori) al orașu
lui București. Programul este urmă
torul : Dinamo-Constructorul (ora 17) 
și Știința-Olimpia (ora 19).

BASCHET. Duminică se reiau în
trecerile din cadrul campionatului 
republican masculin de baschet. In 
prima etapă a returului se vor des
fășura partidele : Dinamo Oradea- 
Dinamo București, Știința Timișoara- 
Știința București, Farul Constanța- 
Steaua București, Știința Tg. Mureș- 
Rapid București, Politehnica Cluj-Ști- 
ința Cluj și Steagul Roșu Brașov- 
C.S.M.S. Iași.

La patinoarul Floreasca
Revenind asupra programului pe care 

ni l-a anunțat acum cîteva zile — și 
pe care l-am publicat în „Scînteia" nr. 
6491 — Sfatul popular al Capitalei ne 
informează că la patinoarul artificial 
Floreasca publicul de orice vîrstă are 
acces în zile de lucru între orele
11.30— 14,30 și 18—20,30. Duminica și 
sărbătorile legale, pentru copii și tine
ret sînt rezervate orele 10—13 și
18.30— 21, iar între orele 15,30—17,30 
pentru părinți și copii.

ger) și G—H (la Emmerich). Semifina
lele sînt programate la 23 aprilie la 
Oberhausen, iar finala la 25 aprilie la 
Essen.

• Marele maestru Victor Korcinoi 
s-a distanțat în campionatul de șah al 
U.R.S.S. El a cîștigat partida întreruptă 
cu Bronștein, care a cedat fără reluarea 
jocului, astfel că după 7 runde Korcinoi 
totalizează 6,5 puncte. în runda a 8-a 
liderul clasamentului l-a întîlnit pe Bo
risenko. Partida s-a întrerupt în pozi
ție aproximativ egală. S-au încheiat re
miză partidele : Saharov — Bronștein, 
Osnos — Samkovici, Peterson — Lein, 
Lutikov — Krogius și Averbach — 
Liavdansk.

® Concursul internațional feminin 
de schi de la Grindelwald a continuat 
cu desfășurarea probei de slalom uriaș. 
Lupta pentru victorie a fost deosebit 
de pasionantă și s-a încheiat cu suc
cesul austriacei Edith Zimmerman, care 
a realizat timpul de l’28’’94/100. Ea a 
învins-o pe campioana olimpică a pro
bei, Marielle Goitschell (Franța) și pe 
elvețiană Therese Obrecht.

• Campionul mondial de box la cat. 
semimijlocie, Emile Griffith, își va 
pune titlul în joc la 26 ianuarie la 
Houston în fața șalangerului său oficial, 
Manuel Gonzales. în palmaresul lui 
Gonzales figurează 30 de victorii obți
nute înainte de limită.

DIN VIAȚA CULTURALĂ 
———— internațională
EMINESCU

Anul 1964 a fost un an fructuos pentru 
cunoașterea valorilor culturale romînești 
în Grecia, mai cu seamă în luna decem
brie. In ultima zi a acestei luni și-a în
chis porțile și expoziția artiștilor plastici 
romîni Brăduț Covaliu și Ion Vlad, care 
au expus lucrările timp de patru săptă- 
mîni în sălile palatului Appion din 
Atena, înregisfrînd cronici favorabile. Iar 
celebra comedie a lui I. L. Caragiale „O 
scrisoare pierdută”, a poposit și în 
repertoriul teatral de la Atena ; ea este 
jucată cu succes la teatrul Diana, în in
terpretarea colectivului trupei cunoscutu
lui actor Alekos Alexandrakis, confinuînd 
să delecteze în fiecare zi publicul ate
nian care gustă din plin replicile sa
vuroase ale personajelor caragialești.

La sfîrșitul anului 1964, Editura Melisa 
a oferit cititorilor de aici un elegant vo
lum de poezii ale lui Mihail Eminescu, 
în tălmăcirea cunoscutei poete Rita 
Bumi Papa. Volumul cuprinde și un studiu 
critic elogios al poetului Nikos Papa, so
țul poetei, precum și două articole sem
nate de academicienii Mihai Beniuc și 
George Călinescu. Iubitorii poeziei din 
Grecia vor avea astfel prilejul să citească 
în propria lor limbă poezii dintre acelea 
care au emoționat multe generații de la 
noi și poate și din alte țări : Ce-ți do
resc eu ție, dulce Romînie, Ce te le
geni..., Mai am un singur dor, O, rămîi, 
Pe aceeași ulicioară, înger și demon, îm
părat și proletar, Amorul unei marmure, 
La steaua, Singurătate, Lasă-fi lumea, 
Morfua est I '

Poeziile lui Eminescu au fost tra
duse în limba greacă — pentru prima 
dată acum patruzeci de ani iar recent, 
între 1956 și 1958, un grup de poeți pro
gresiști, printre care și actuala traducă
toare, au publicat unele din poeziile lui 
Eminescu în revista „Jurnalul poeților". 
Am răsfoit recentul volum de 220 de 
pagini bogat ilustrat cu desene originale 
de artista Ligia Macovei. Tălmăcind pe cel 
mai mare poet al nostru, poeta Rita Bumi 
Papa a realizat, fără îndoială, o operă 
dificilă, dar foarte reușită și valoroasă. 
Ea i-a consacrat și un studiu biografic

Pe scurt
• Intre 8 și 21 ianuarie se va desfă

șura la New Delhi cel de-al IlI-Iea 
Festival internațional al filmului din 
India. Cinematografia romînească va fi 
prezentă cu filmul „Neamul Șoimă- 
reștilor" („Șoimii”), ecranizare după 
romanul cu același nume de Mihail Sa- 
doveanu, și documentarul etnografic și 
de folclor „C-așa-i jocul în Făgăraș". 
Ieri a plecat spre India, pentru a par
ticipa la Festival, o delegație compusă 
din Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului cinematografiei, și regizo
rul Mircea Drăgan.

• La Bratislava se va sărbători, 
anul acesta, 500 de ani de Ia înteme
ierea Academiei istropolitane. Acade
mia istropolitană a fost prima școală 
superioară de pe teritoriul Slovaciei, 
înființarea ei a avut o mare însemnă
tate pentru întreaga Europă centrală 
din acea vreme. Președinția Consiliu
lui național slovac a hotărît ca, cu pri
lejul acestei aniversări, să fie restau
rată clădirea în care a funcționat Aca
demia. In același timp se vor organiza 
conferințe științifice și o expoziție 
despre istoria învățămintului în Slo
vacia.

• Artistul italian Sergio Cecchi a 
realizat o serie de sculpturi avînd ca 
temă efectul distructiv al bombei ato
mice. Sculpturile, lucrate în bronz, au 
toate o suprafață zgrunțuroasă obținu
tă printr-o tehnică specială. „Doresc 
să arăt oamenilor cu ajutorul artei cît 
de necesar este să se interzică folosi
rea acestei arme îngrozitoare", a de
clarat Cecchi.

LA ATENA
amplu și elogios celui care esfe nu nu
mai „un mare poet național, un mare 
poet liric, și un mare vizionar", dar și 
„expresia geniului unui întreg popor". In 
opera lui Eminescu, subliniază poeta, se 
oglindește foătă viața lui, plină de dina
mism, de acțiune și de sete pentru mai 
multă dreptate și libertate. Merită rele
vat și studiul critic al lui Nikos Papa, 
care vede în Eminescu „nu numai pe 
poetul național al Romîniei, ci însăși Ro- 
mînia, chipul ei, limba ei, istoria și sub
stanța ei națională". Poetul califică ast
fel traducerea versurilor eminesciene: 
este „ca și cum s-ar smulge o stea stră
lucitoare de pe cerul Romîniei și s-ar 
înfige solid pe cerul Eladei". Iar edito
rul cărții, apreciind opera de tălmăcire a 
lui Rita Bumi Papa, arată că acest vo
lum reprezintă o contribuție greacă la 
sărbătorirea pe meridianele globului a lui 
Eminescu.

Merită să fie relevate, cu prilejul aces- 
fui mic bilanț literar de sfîrșit de an, 
strădaniile unor literați și editori greci 
care au făcut cunoscute publicului schi
țele lui I. L. Caragiale, romane ca „Bal
tagul" și „Mitrea Cocor" de Mihail Sa- 
doveanu, „Pădurea spînzuraților" de Li- 
viu Rebreanu, „Străinul" de Tifus Po- 
povici, Antologia prozatorilor romîni și 
antologia poeziei romînești, cărora li se 
alătură acum volumul din Eminescu. Edi
torii greci pregătesc noi traduceri, dintre 
care amintesc doar pe cea care va vedea 
mai întîi lumina tiparului: „Enigma Oti- 
liei" de George Călinescu.

Al. GHEORGHIU

tntîlniri cu teatrul
Vreme de treizeci de zile, în calitate 

de invitat al Departamentului de Stat, am 
străbătut Statele Unite ale Americii. 
Washington, New York, San Francisco, 
Los Angeles, Hollywood au lost princi
palele etape ale acestei călătorii. Impre
siile s-au acumulat intr-un ritm febril și 
acum, cînd ele au început să se sedi
menteze, mi se impune, ca și altor că
lători prin S.U.A., imaginea unei lumi al 
cărei puls bate precipitat și ale cărei 
energii sînt impresionante.

Desigur, unui actor dintr-o țară socia
listă i se pare ciudată centralizarea 
quasi-totală a vieții teatrale în New 
York, precum și faptul că într-o țară atît 
de mare și bogată nici un teatru nu este 
subvenționat de stat, că doar cîteva in
stituții artistice beneficiază de sprijinul 
vreunui grup de mecenați. De altfel, 
chiar în zilele în care mă aflam în S.U.A., 
presa comenta pe larg conflictul dintre 
regizorii Robert Whitehead și Elia Kazan, 
conducătorii artistici ai lui Lincoln Center 
Repertory Company și patronii teatrului.

Contrastele pot fi întîlnite la tot pasul. 
In fiecare universitate, de pildă, există 
un „departament de teatru”, dar absol
venții acestei secții nu devin actori pro
fesioniști decît dacă vor sau dacă — așa 
cum spunea directorul secției respective 
a Universității din California — „au no
roc". Actorii profesioniști sînt formați în 
școli particulare (foarte numeroase) — 
unele bucurîndu-se de o binemeritată re
putație. Deosebit de interesant este că 
ființează o școală pentru actorii profesio
niști. In răgazul dintre două spectacole, 
figurile prestigioase ale scenei și ecranu
lui vin aici să-și perfecționeze măiestria 
sau să încerce alte fațete ale talentului 
lor. Este faimosul „Actor’s Studio" con
dus de Lee Strasberg, o autoritate una
nim respectată în mediile artistice. Cînd 
am vizitat studioul, pe băncile „elevilor" 
se afla, printre alții, Ral Vallone...

Dacă urmărim criteriile care prezidea
ză soarta unui spectacol, vom întîlni din 
nou o situație ciudată. Jn adevăr, deși 
domină legea succesului și acționează 
principiul „business-ului", cei ce decid 
de fapt destinul unei reprezentații tea
trale nu sint spectatorii, ci criticii, al 
căror cuvint are o putere despotică asu-

Culegere de opere alese 
ale lui Kornei Ciukovski

In 1965—1967 va apare o culegere 
de opere alese — în șase volume— 
ale celui mai în vîrstă scriitor so
vietic, Kornei Ciukovski. Primul vo
lum cuprinde versurile pentru copii, 
care au făcut ca numele lui Ciukov
ski să devină cunoscut nu numai în 
Uniunea Sovietică, ci și peste hota
rele țării. Volumele următoare vor 
cuprinde amintiri despre Maxim

Obiecte de artă peruvianâ din 
perioada precolumblanâ, expuse 
In cadrul unei expoziții la Lon
dra. In fotogratie : douâ cuțite de
ceremonie și un vas cu o figurină în relief. Obiectele sint din aur

Radu BELIGAN 
artist al poporului

pra tuturora. Un verdict negativ scoate 
piesa de pe afiș după cîteva spectacole 
sau chiar a doua zi după premieră, iar 
unul pozitiv „sugestionează" publicul a 
1 000 de seri.

Dintre spectacolele pe care le-am vă
zut, cel mai valoros mi s-a părut a fi 
„Incident la Vichy" de Arthur Miller, în 
regia lui Harold Clurman. Piesa, care 
pune cu acuitate problema responsabi
lității și a datoriilor față de propria noas
tră condiție de om, își asumă misiunea 
de a dovedi că nu e niciodată prea tir- 
ziu pentru a îmbrățișa o atitudine demnă 
și că nici o constrîngere nu poate stinge 
în noi acea lumină și acea căldură ce 
infringe solitudinea și înarmează con
științele. Acțiunea se petrece în Franța in 
anii ocupației naziste, iar eroii acestei 
drame sin» 13 oameni arestați de Ges
tapo și pe care-i așteaptă moartea. Spec
tacolul, grav și emoționant, se bucură de 
o excelentă interpretare.

Mi-a reținut apoi atenția comedia „Ab
senta unui violoncel", o piesă de un 
umor amar și de o veselie tristă, privind 
eforturile unui intelectual de a obține o 
slujbă și lupta lui cu serviciile de infor
mație ale diverselor trusturi, care alcă
tuiesc fișa personală a angajaților. Nu se 
poate să nu semnalez, de asemenea, 
spectacolele : „Fizicienii" de Durrenmatt, 
in regia cunoscutului om de teatru englez 
Peter Brook, „Om și supraom" a lui 
Bernard Shaw sau „Fantasticii", o come
die muzicală plină de farmec după „Ro
manțioșii" lui Edmond Rostand. Aces
tea din urmă sînt jucate „off-Broadway", 
adică în zona teatrală necomercială a 
New York-ului. La Washington, pe scena 
rotundă a unui teatru tînăr (Arena Stage) 
am întîlnit o trupă deplin omogenă, al 
cărei repertoriu scapă criteriilor comer
ciale. O companie similară am întîlnit la 
San Francisco. „Actor’s Workshop” im
presionează prin coeziunea trupei, cul
tura și gustul în montarea spectacolelor, 
ținuta literară a textelor jucate.

Gorki, Leonid Andreev, Vladimir 
Maiakovski, Vladimir Korolenko și 
alți contemporani ai veteranului li
teraturii sovietice, precum și unele 
studii despre limbă și despre măies
tria traducerii artistice, articole de 
critică literară. In culegere se inclu
de și studiul „Măiestria lui Nekra
sov", distins cu premiul Lenin.

american
Un gen de spectacol foarte gustat este 

reprezentat de așa-numitele „musicals", 
superproducții care nu se bazează în
totdeauna pe texte valoroase. Două ex
cepții fericite : „Vioristul de pe acope
riș" după Șalom Alehem și „Hello Dolly" 
după Thornton Wilder.

Am fost oaspetele cîtorva instituții 
culturale, cum ar fi ; Biblioteca Congre
sului din Washington, care dispune de un 
mare fond de cărți și în rafturile căreia 
se află numeroase opere ale scriitorilor 
romîni, Muzeul Fowler din Washington, 
unde se află reunite toate lucrările de și 
despre Shakespeare (nu absentează, 
bineînțeles, exegeza noastră shakespea
riană), A.N.T.A. — asociație a oamenilor 
de teatru — unde am avut bucuria să 
constat că realizările noastre sînt pre
țuite (Rosamond Gilder și Virginia Innes 
Brown care se află în conducerea asocia
ției ne-au vizitat în repetate rînduri țara).

In timpul șederii mele în America am 
avut prilejul să i cunosc pe Arthur Mil
ler, în a cărui casă din Rockberry (Con
necticut!) am petrecut cîteva ceasuri den
se, pe dramaturgul de avangardă Ed
ward Albee, pe Barrie Stavis — autorul 
unei cunoscute piese despre Joe Hill, 
pe Henry Hewes — cronicarul drama
tic al lui Saturday Review, și să mă re- 
întîlnesc cu vechile cunoștințe Lee Stras
berg, Susan Strasberg (creatoarea rolu
lui principal din „Jurnalul Annei Franck”), 
Rosamond Gilder (președinta Institutului 
International de Teatru), Paul Mann — 
actor și conducător al studioului de pe 
lingă Lincoln Center Repertory Compa
ny, și alții. Jn cadrul schimbului de in
formații și de opinii, nu fără satisfacție 
am constatat că în biblioteca lui Arthur 
Miller se află poeziile lui Eminescu, că 
Edward Albee manifestă interes pentru 
finăra dramaturgie romînească, că cei 
care ne-au vizitat țara apreciază repre
zentațiile noastre teatrale, că unii pro
ducători de pe Broadway sînt dornici să 
cunoască piese și spectacole romînești.

Nu pot incheia aceste note fără a su
blinia solicitudinea deosebită a oficiali
tăților americane, căldura, simpatia și 
atenția emoționantă cu care ne-au în
conjurat colegii de dincolo de ocean.
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ATENUAREA 
CRIZEI POLITICE 
DIN NIGERIA
• A fost format noul guvern
• Măsuri pentru interzicerea 
adunărilor publice in vestul țării

Criza politică din Nigeria — de
clanșată cu prilejul alegerilor din 
30 decembrie — care era pe punc
tul de a pune în pericol existența în
săși a întregii federații, a început să 
se atenueze începînd de marți di
mineață. Joi seara, președintele Re
publicii Nigeria, Azikiwe, a anunțat 
constituirea noului guvern nigerian 
condus de fostul prim-ministru, Abu
bakar Tafawa Balewa, lider al par
tidului învingător în recentele ale
geri, — Alianța națională nigeriană. 
Guvernul este alcătuit din 17 mem
bri. Tafawa Balewa deține, în afară 
de funcția de prim-ministru, și pe cea 
de ministru al afacerilor externe. 
Ceilalți 16 miniștri au făcut parte, de 
asemenea, din guvernul precedent și 
își mențin portofoliile anterioare.

Președintele republicii a precizat 
că după stabilirea rezultatelor defi
nitive ale alegerilor este posibilă o 
eventuală nouă remaniere ministe
rială.

Constituirea noului guvern este un 
rezultat al acordului intervenit în
tre cele două mari coaliții politice, 
Alianța Națională Nigeriană și 
Marea Alianță Progresistă Unită 
(U.P.G.A.). El a fost anunțat mai în- 
tîi printr-un mesaj al președintelui 
republicii, Namdi Azikiwe, și apoi 
într-o cuvîntare a primului ministru 
Balewa, unul din principalii condu
cători ai partidului Alianța Națio
nală Algeriană. Acordul menționat 
de președintele republicii prevede 
între altele menținerea unității na
ționale, respectarea constituției pînă 
la amendarea ei, modificarea legii 
electorale, găsirea unor posibilități 
de contestare a ultimelor alegeri în 
regiunile unde nu s-au desfășurat 
în mod normal, în special în Nigeria 
orientală, și organizarea altora în re
giunile unde nu au avut loc. Dr. Ok- 
para, primul ministru al Nigeriei o- 
rientale și unul din principalii li
deri U.P.G.A., ai cărei partizani au 
boicotat alegerile legislative fede
rale din 30 decembrie, a anunțat ieri 
că în această regiune vor avea loc 
noi alegeri „imediat ce va fi posi
bil".

După părerea unor observatori, a- 
cordul realizat reprezintă un eveni
ment important în viața politică a Ni
geriei, atît de agitată în ultimele zile, 
în același timp, însă, ei observă că 
tensiunea n-a fost înlăturată defi
nitiv.

„în ciuda reconcilierii dintre cele 
două mari partide nigeriene — re
marcă cotidianul parizian „Le Mon
de"— germenii disensiunilor dintre a- 
lianța nigeriană de tendință conser
vatoare și Marea Alianță Progresis
tă Unită persistă".

Pe de altă parte, ziarul guverna
mental care apare la Ibadan, capi
tala provinciei vest-nigeriene, a pu
blicat o dispoziție oficială, prin 
care se interzic, pe termen de două 
luni, toate reuniunile și adunările 
publice pe întregul teritoriu al Ni
geriei apusene.

Constantin BENGA
Alger, 7

DE CE A FOST AMÎNATĂ 
REUNIUNEA ÎN CINCI

Din Londra s-a difuzat zilele tre
cute știrea că proiectata conferință 
în cinci anunțată pentru sfîrșitul lu
nii ianuarie va fi amînată. După 
cum se știe ideea unei asemenea 
reuniuni a fost lansată la recenta 
sesiune a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., ținută la Paris la 15 de
cembrie, ca o încercare de a evita 
o înfruntare între diferitele poziții 
divergente pe care se situează par
tenerii atlantici în ceea ce privește 
politica nucleară, în general, și for
mula creării forței nucleare multila
terale (F.N.M.), în special. La proiec
tata conferință au fost desemnați să 
participe reprezentanții Statelor Uni
te, Angliei, Germaniei occidentale. 
Italiei și Olandei, care urmau să gă
sească o soluție problemelor împăr
țirii responsabilității nucleare.

în anumite capitale occidentale, 
scrie ziarul „New York Times", care 
a anunțat concomitent cu „Guar
dian" amînarea conferinței în cinci, 
„s-a exprimat speranța că Olanda și 
Italia, ca reprezentante ale puterilor 
mai mici nenucleare ar putea găzdui 
reuniunea. Totuși, ambele au ezitat 
să-și ofere serviciile". „în prezent 
a devenit limpede, menționează la 
rîndul său „Guardian", că se înre
gistrează o slăbire sensibilă a inte
resului în rîndul partenerilor N.A.T.O. 
față de propunerea engleză privind 
o conferință apropiată asupra forței 
nucleare atlantice (F.N.A.) ca o al
ternativă la forța maritimă nucleară 
cu echipaj mixt din cadrul F.N.M., 
propusă de americani. Este de ase
menea limpede că nu mai există nici 
o șansă de organizare a acestei 
conferințe în luna ianuarie". Ziarul 
adaugă că după lipsa de interes do
vedită la Haga și Roma preocuparea 
pentru formula engleză privind forța 
nucleară atlantică scade și la Bonn. 
Astfel poziția a trei dintre cei cinci

„Soluția militară s-a dovedit 
a nu fi posibilă"

• Consiliul N.A.T.O și noua situație din Congo
• Amînarea vizitei lui Chombe la Bruxelles

PARIS 7 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris ședința săptă
mânală a Consiliului permanent al 
N.A.T.O., consacrată examinării pro
blemei acordării de ajutor economic 
Republicii Congo cu capitala la 
Leopoldville. Dezbaterile, relatează 
agenția Reuter, nu au reușit să ducă 
la stabilirea unei poziții comune a 
țărilor N.A.T.O. în politica față de 
Congo. „După trei ore de dezbateri, 
scrie Reuter, Consiliul permanent al 
N.A.T.O. a eșuat în încercarea de a 
realiza un acord în problema stabi
lirii unei politici comune față de 
Congo".

Punctul de vedere al agenției 
Reuter se pare că nu este împărtă
șit însă și de agenția U.P.I. care, 
referindu-se la surse informate, a- 
nunță că în cadrul discuțiilor s-ar 
fi realizat un oarecare progres în 
această problemă.

Se menționează că ministrul de 
externe belgian, Paul Henri Spaak, 
a preconizat o soluție politică a si
tuației congoleze „deoarece soluția 
militară s-a dovedit a nu fi posi
bilă".

In prima zi a anului 1965, la Londra a avut loc o manifestație a femei
lor sub lozinca păcii și cooperării internaționale

întrevedere 
Wilson-Harriman

LONDRA 7 (Agerpres). — Averell 
Harriman, subsecretarul de Stat al 
S.U.A. însărcinat cu problemele po
litice, care face o vizită de 48 de 
ore la Londra, a avut joi întreve
deri cu primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, și cu alte 
oficialități engleze. Potrivit agen
ției Reuter, în cursul acestor între
vederi s-a procedat la un schimb 
de păreri asupra problemelor care 
interesează cele două țări.

participanți nu mai oferă reuniunii 
șansa de a fi ținută.

Un element nou în discuție, care 
se pare că a influențat și atitudinea 
guvernului vest-german, a apărut o- 
dată cu mesajul președintelui John
son adresat secretarului de stat, 
D. Rusk, ministrului apărării, McNa
mara, și consilierului său principal 
în problemele apărării, McGeorge 
Bundy, în care se recomanda — 
după cum scrie „Le Monde" — „cea 
mai mare prudență în căutarea for
mulelor de integrare atlantică". „Cea 
mai mare parte a membrilor N.A.T.O. 
— relevă ziarul — ar fi văzut în a- 
ceastă inițiativă o dovadă a dorinței 
Washingtonului de a evita o încer
care a forțelor cu Franța, pe care 
în ceea ce-i privește nu o doresc 
cîtuși de puțin". După mesajul pre
ședintelui S.U.A., optimismul la Lon
dra cu privire la șansele propunerii 
engleze s-a redus simțitor. Guvernul 
britanic — remarcă observatorii de 
presă — s-a văzut în situația de a 
nu mai avea în cei patru parteneri 
la conferința în cinci aceiași inter
locutori interesați în proiectele sale 
nucleare atlantice, cum se crease 
impresia cu cîteva săptămîni în 
urmă.

„La Londra, menționează „New 
York Times", nu există o speranță 
serioasă că reînceperea unei discu
ții în Consiliul N.A.T.O. asupra poli
ticii nucleare ar putea arunca o pun
te între pozițiile divergente profunde 
existente între aliați, în special între 
Franța, pe de o parte, și Statele 
Unite și Anglia, pe de altă parte".

După cum reiese din relatările 
presei occidentale, dată fiind com
plexitatea de atitudini, de ciocniri 
de interese, de scopuri urmărite de 
diferiți membri ai N.A.T.O., princi
palii protagoniști ai proiectelor nu

Reuter subliniază că sursele din 
apropierea Consiliului au declarat 
că noi discuții vor avea loc la nivel 
înalt în legătură cu această pro
blemă între țările membre ale 
N.A.T.O.

*
LEOPOLDVILLE.» Primul minis

tru congolez, Chombe, a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
își amînă vizita în Belgia care urma 
să înceapă la sfîrșitul actualei săptă
mîni. El a justificat această amînare 
prin faptul că în prezent este preo
cupat de probleme interne.

★
Referindu-se la situația guvernu

lui condus de Chombe, ziarul vest- 
german „General Anzeiger" scrie că 
„pozițiile guvernului s-au înrăută
țit, în ciuda faptului că trupele sale 
se află la Stanleyville". „Răscoala din 
Congo capătă o nouă amploare — 
scrie ziarul. Dificultățile interne ale 
regimului își găsesc expresia în va
lul de arestări care zilele acestea 
s-au extins și asupra cabinetelor mi
nisteriale".

0 declarație
a președintelui Sukarno

DJAKARTA 7 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul joi la un miting care 
a avut loc la Djakarta, președintele 
Indoneziei, Sukarno, a declarat că 
hotărîrea țării sale de a părăsi Or
ganizația Națiunilor Unite este ire
vocabilă. El a arătat, totodată, că 
Indonezia nu va mai face parte nici 
din organizațiile specializate ale 
O.N.U.

cleare atlantice se orientează mai 
puțin spre înfruntări deschise și mai 
mult spre consultări bilaterale. în 
acest context se înscrie, se pare, ac
tivitatea diplomatică a Angliei, pri
vitoare la N.A.T.O. „Inițiind o serie 
de discuții, guvernul englez, scrie 
„New York Times", încearcă să stă
vilească acele critici care afirmă că 
noul cabinet al premierului Harold 
Wilson provoacă o scindare a alian
ței prin propunerea sa privitoare la 
o forță nucleară atlantică".

între timp, la Bonn, unde în anu
mite cercuri s-a exprimat deschis 
dezamăgirea față de amînarea unei 
hotărîri asupra concretizării proiec
tului F.N.M., se acordă în continuare 
multă atenție strategiei nucleare 
atlantice. Numeroși comentatori oc
cidentali s-au oprit zilele acestea 
asupra articolului publicat de minis
trul apărării al R.F.G., von Hassel, în 
ultimul număr al revistei americane 
„Foreign Affairs". In linii mari arti
colul pledează pentru definirea ra
pidă de către membrii N.A.T.O. a 
unei strategii nucleare comune și 
pentru proiectul F.N.M., evidențiind 
preocuparea și preferința pentru o 
forță atlantică (teza americană) și 
nu europeană (teza franceză). în
tr-o manieră puțin deosebită s-a ex
primat zilele acestea și ministrul de 
stat Heinrich Krone, președintele 
consiliului federal al apărării, care 
a cerut să se acorde Germaniei oc
cidentale dreptul de a avea un cu
vînt de spus asupra folosirii armelor 
nucleare, fie ele franceze sau ame
ricane, exprimîndu-și opoziția față 
de unele „idei de dezangajare". „Le 
Monde" apreciază că „acest avertis
ment fără echivoc" îl vizează pe 
premierul englez Wilson.

Situația de oarecare expectativă 
intervenită, la sfîrșitul anului înche
iat, în confruntările dintre partenerii 
atlantici va. fi probabil depășită 
o dată cu conversațiile pe care Ha
rold Wilson le va avea în cursul lu
nii ianuarie cu președintele Johnson 
și apoi cu cancelarul Erhard. După 
cum apreciază presa occidentală, 
ele vor permite să se aprecieze mai 
bine intențiile oficialităților din cele 
trei capitale.

Petre STĂNCESCU 

iasaicon 0 nouă formulă: 
„Comitetul de legătură11

SAIGON 7 (Agerpres). — Efer
vescența politică din capitala Viet
namului de sud a cunoscut joi o 
deosebită amploare. O nouă figură 
militară, generalul Nguyen Cao Ky, 
pare a se impune pentru a asigura 
o situație cit de cit stabilă guver
nului condus de Tran Van Huong. 
Agenția France Presse relatează că 
generalul Ky a încercat să ducă 
tratative cu lideri ai cercurilor bu
diste și studențești pentru a-i deter
mina să înceteze acțiunile lor anti
guvernamentale. El le-a reproșat că 
îi împiedică pe militari să lupte îm
potriva partizanilor. Dar argumen
tele lui Ky, apreciază France Presse, 
nu par a-i fi convins pe interlocu
torii săi. încercînd să pună ca
păt crizei politice, guvernul de 
la Saigon a înființat un așa- 
numit „Comitet de legătură" alcă
tuit din doi reprezentanți ai guver
nului, doi reprezentanți ai armatei 
și un reprezentant al ambasadei 
S.U.A. Observatorii politici de la 
Saigon apreciază că înființarea nou
lui comitet va duce la intensifica
rea rolului militarilor în rezolvarea 
actualei crize.

ACȚIUNI PRIMEJDIOASE
J

HANOI 7 (Agerpres). — După cum 
se arată într-un mesaj adresat de 
misiunea de legătură a înaltului co
mandament al armatei populare 
vietnameze către Comisia interna
țională de control pentru Vietnam, 
la 7 ianuarie nave de război ale 
S.U.A. și sud-vietnameze au bom
bardat insula Con Co, iar la 6 ia
nuarie au pătruns de două ori în 
apele teritoriale ale R. D. Vietnam, 
bombardînd punctul Mui Doc. Me
sajul atrage atenția asupra carac
terului periculos al acestor acțiuni 
repetate.

Corespondență din Rio de Janeiro

COWFOflM AGENDEI
DESCHISE A CUM 9 L UNIRetBr$ inainta‘ "Mi

In ultimul inteiviu acordat presei, 
președintele Castello Branco a sin
tetizat situația politică la capătul 
anului 1964 în expresia : „Ce a 
fost mai rău a trecut", schițînd pen
tru viitor un tablou optimist. Pe a- 
ceeași linie s-a înscris și mesajul 
său de sfîrșit de an. In ambele ca
zuri presa a menționat că președin
tele nu a dorit să facă exces de op
timism, lucru de altfel dificil. Acum 
multe din comentariile de anticipa
ție conservă particularitatea celor 
de bilanț : vehiculează noțiuni cu 
sferă suficient de largă pentru a 
putea include ulterior și ceea ce 
autorii nu pot ori nu doresc să pre
vadă. Există însă în materie de 
previziuni un anumit numitor comun 
și anume afirmația (cuprinsă și în 
declarațiile oficiale) că politica ini
țiată la 1 aprilie 1964 va avea con
tinuitate în anul care a început. 
Descifrînd sensul acestei afirmații, 
revista „O cruzeiro" notează că 
mișcarea care a culminat cu înlă
turarea fostului președinte Goulart 
va căuta în 1965 „să-și lărgească 
sfera de acțiune politică, cucerind 
pentru sistemul de forțe din care se 
compun posturile de comandă în 
congresul național și, dacă e posi
bil, dispufînd șefia partidelor poli
tice care, cum este P.S.D., insistă în 
atitudinea de independență față de 
guvern". în cazul de față, aprecie
rea poziției P.S.D. nu exprimă decît 
parțial realitatea, așa cum a dove
dit-o votul din congres în problema 
intervenției federale în statul Goias. 
Există și alte exemple. Posturile de 
comandă în congres înseamnă în 
primul rînd președinția senatului și 
a camerei deputaților.

Modificările în acest sens nu ar 
comporta greutăți deosebite, întrucît 
parțial terenul e propice : ambii pre
ședinți actuali, senatorul Auro Mou-

ALGERIA. In noaptea de 1 spre 2 
ianuarie, la M'Sila, circa 300 km 
distanță de Alger, a avut loc un 
cutremur care a provocat serioa

se distrugeri

După remanierea guvernului grec
Declarațiile premierului Papandreu

ATENA 7. Corespondentul Ager
pres transmite :

După cum s-a mai anunțat, la A- 
tena a avut loc o remaniere a Ca
binetului grec după care miercuri 
seara cei cinci noi miniștri au de
pus jurămîntul în fața regelui Con
stantin. Remanierea guvernului a 
creat nemulțumiri în rîndul partide
lor de dreapta, mai ales din cauza 
numirii în funcția de ministru al a- 
facerilor interne a lui Tsirimokos, 
care într-o declarație recentă s-a 
pronunțat pentru schimbări demo
cratice în Grecia și în viața politică 
a țării, precum și în sînul partidului 
de guvernămînt.

înainte de depunerea jurămîntu- 
lui de către noii miniștri — și legat 
de remaniere — la Atena a fost dată 
publicității o declarație semnată de 
16 deputați ai partidului Uniunea 
de centru, prin care aceștia au făcut 
cunoscut președintelui parlamentu
lui formarea unui grup „indepen
dent", avînd ca lider pe deputatul 
Papapolitis, fost șef al partidului

IN LEGĂTURĂ CU EXPLOATAREA CUPRULUI IN CHILE

Președintele Frei a cerut 
împuterniciri speciale

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Chile, Eduardo Frei, a cerut Came
rei Deputaților împuterniciri extra
ordinare care să-i permită să ia mă
surile pe care le crede de cuviință 
în ce privește exploatarea bogățiilor 
de cupru ale țării. în proiectul tri
mis Camerei Deputaților, Frei cere 

ra Andrade și respectiv deputatul 
Ranieri Mazzilli, sînt implicați în de
nunțurile formulate de comisiile mili
tare de investigații. Totuși, se presu
pune că nu vor lipsi unele obsta
cole cauzate în principal de reacția 
partidelor față de proveniența și nu
mele viitorilor candidați. Intr-un fel 
sau altul, s-a sugerat cu diferite pri
lejuri că sarcina „de recuperare" 
asumată de guvern în toate sectoa
rele nu va putea să-și arate roadele 
decît într-un interval de timp mai 
lung. Primul pas spre asigurarea 
condițiilor în această direcție a fost 
amînarea alegerilor și, concomitent, 
prelungirea mandatului actualului 
președinte al republicii. Formula ră- 
mîne în picioare și acum cu sensul 
inițial. Un comentariu de presă spu
nea că purtătorii de cuvînt ai politi
cii oficiale în congres „caută să gă
sească în rîndurile parlamentarilor 
înțelegere pentru un guvern care nu 
dorește să fie de tranziție, ci de afir
mații absolute".

în această lumină proiectele de 
reforme privind noua lege electorală 
și statutul partidelor politice (care 
urmează să fie remise congresului în 
martie) sînt socotite două elemente- 
cheie (unii le-au și numit regulamen
te disciplinare), prin intermediul că
rora mișcarea de la 1 aprilie inten
ționează să-și atingă într-o și mai 
mare măsură obiectivele. Desigur, 
diferitele declarații ocazionale nu 
pot pretinde să definească cu preci
zie și la concret desfășurarea viitoa
re a cursului evenimentelor politice. 
Este cert însă că preocupările gu
vernului brazilian în primele zile ale 
noului an continuă pe linia agendei 
deschise în urmă cu nouă luni, cău- 
tîndu-se lichidarea restanțelor și 
lansarea unor noi inițiative.

Vasile OROS

SCURTE ȘTIRI
BELGRAD. Agenția Taniug a 

anunțat că la 6 ianuarie R.S.F. Iu
goslavia și-a închis ambasada din 
Leopoldville, declarînd că menținerea 
de relații diplomatice normale cu 
Congo (Leopoldville) este imposibilă 
în momentul de față.

WASHINGTON. Președintele John
son a numit miercuri pe John Con
nor, președintele unei mari societăți 
farmaceutice, ca succesor al lui Luther 
Hodges în postul de ministru al co
merțului. A fost numit, de asemenea, 
Frederick Deming, președintele băncii 
federale de rezerve din Minneapolis, 
în locul lui Robert Roosa în funcția 
de ministru adjunct al finanțelor, în
sărcinat cu problemele monetare.

PARIS. în portul Le Havre au fost 
încărcate pe o navă, cu destinația 
Havana, două locomotive și un număr 
de autocamioane produse în Franța, 
în perioada ianuarie—aprilie, în 
Franța vor fi construite alte 28 de lo
comotive pentru Cuba, pe baza unui 
acord încheiat între cele două țări.

CAIRO. Fostul prim-ministru al 
Siriei, Salah Bitar, și secretarul gene
ral al partidului Baas, Michel Âflak,

Uniunea progresistă națională a cen
trului.

După remanierea guvernului, pre
mierul grec Papandreu a remis pre
sei o declarație în care a menționat 
că pentru multă vreme nu va mai 
fi vorba de o remaniere în guvern, 
dar că, după aprobarea de către 
parlament a noului proiect de lege, 
vor fi create două ministere noi și 
anume: Ministerul pentru relațiile 
culturale și pentru turism și Minis
terul Securității Sociale.

Referindu-se la viitoarea politică 
a guvernului grec, președintele Con
siliului de Miniștri al Greciei a men
ționat că politica guvernului de cen
tru va rămîne neschimbată. Răspun- 
zînd la întrebările ziariștilor pri
vind înlocuirea lui Tumbas cu Tsi
rimokos la Ministerul de Interne, 
Papandreu a arătat că, la ultimele 
alegeri desfășurate în Grecia, acesta 
din urmă s-a bucurat de o mai mare 
popularitate, întrunind mai multe 
voturi decît Tumbas.

împuterniciri pentru a emite dispo
ziții „legale care cad în sarcina Mi
nisterului Minelor, putînd modifica, 
deroga și suprima actualele norme" 
stabilite între guvern și întreprinde
rile care exploatează zăcămintele de 
cupru și alte minerale. în proiect se 
cere, de asemenea, împuternicirea de 
a stabili total sau parțial impozitele 
și contribuțiile întreprinderilor și or
ganizațiilor de exploatări miniere.

Potrivit agenției Prensa Latina, a- 
numiți deputați se pronunță împo
triva acordării acestor împuterniciri 
președintelui, considerînd că Parla
mentul țării este în măsură să con
troleze bogățiile țării.

lui Jack Ruby
NEW YORK 7 (Agerpres). — A- 

vocații lui Jack Ruby, condamnat 
la moarte la Dallas pentru uciderea 
lui Lee Oswald, asasinul președin
telui Kennedy, au înaintat un 
recurs instanței superioare. Potrivit 
presei americane, Curtea de apel 
din Austin (Texas) va începe exa
minarea recursului în luna aprilie. 
Este vorba de așa-numita argumen
tare orală a avocaților lui Ruby, care 
contestă sentința tribunalului din 
Dallas. Ziarele americane mențio
nează că avocații vor susține din 
nou că procesul de la Dallas nu s-a 
desfășurat în mod imparțial.

In timpul campaniei electorale din Pakistan : o întrunire la Rawalpindi, 
in sprijinul candidaturii lui Ayub Khan

au fost puși sub stare de arest la do
miciliul lor, a anunțat la 6 ianuarie 
postul de radio Bagdad. Din aceeași 
sursă se arată că cele două persona
lități baasiste au fost acuzate de în
țelegere cu elemente de dreapta, care 
pregăteau o lovitură de stat în Siria.

CAIRO. Președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, s-a întîlnit la 6 ia
nuarie cu primul ministru sudanez, 
Khalifa. După cum anunță agenția 
M.E.N., primul ministru Khalifa și-a 
exprimat speranța că vizita sa la 
Cairo va aduce bune rezultate în in
teresul ambelor popoare.

PARIS. Un comunicat al Băncii 
Franței dat publicității joi anunță că 
această bancă a hotărît să conver
tească în aur, în următoarele zile, la 
trezoreria Statelor Unite ale Americii, 
150 milioane de dolari din rezervele 
de devize de care dispune.

RIO DE JANEIRO. Cunoscutul 
scriitor brazilian A. Pereira, unul din 
fondatorii Partidului Comunist Brazi
lian, a fost pus în libertate, după o 
detențiune de trei luni. Pereira, în 
vîrstă de 74 de ani, a fost arestat

PAKISTAN:

„PERIOADA ELECTORALA* 
AII S-A ÎNCHEIAT

La 2 ianuarie, în Pakistan au ayut 
loc alegeri prezidențiale. Rezultatele 
definitive ale acestora nu sînt cu
noscute încă, dar datele preliminar^ 
arată că mareșalul Ayub Khan, în
trunind cele mai multe dintre sufra
giile „marilor electori", a fost reales 
președinte al țării. Astfel, cea de-a 
doua fază a „perioadei electorale", 
începută la 31 octombrie 1964, o dată 
cu alegerea a 80 000 de „mari elec
tori", a luat sfîrșit cu victoria parti
dului de guvernămînt. Liga musul
mană. Alături de Ayub Khan, pe 
lista candidaților au mai figurat 
doamna Fatima Jinnah, din partea 
frontului partidelor de opoziție, pre
cum și doi candidați independenți.

Șansele cu care cei patru au pă
șit să-și dispute postul de președinte 
n-au fost aceleași. „Adevărata ale
gere — menționa agenția „France 
Presse" — va avea loc între Ayub 
Khan și Fatima Jinnah. Alegerile au 
confirmat aceste pronosticuri cu sin
gura mențiune că sora întemeieto
rului statului pakistanez n-a consti
tuit totuși un adversar atît de pu
ternic pe cît îl apreciau unele ziare 
occidentale. Fatima Jinnah a obținut 
mult mai puține voturi decît prin
cipalul său adversar. Numeroși ob
servatori văd principala cauză a irț» 
succesului acesteia în faptul că opo
ziția grupată în jurul ei este depaf- 
te de a constitui un front unit. Celt 
cinci partide care o alcătuiesc și-au 
fixat un program compus din nouă 
puncte, singura lor teză comună fiind 
însă ostilitatea față de Ayub Khan 
și hotărîrea de a-1 răsturna. „Pre
zent! ndu-se astfel — scria nu de 
mult ziarul „Washington Post" — nu 
se așteaptă ca opoziția să reprezinte 
pentru Ayub în alegerile preziden
țiale mai mult decît o opoziție sim
bolică". în plus, o serie de declarații 
făcute de protagoniștii opoziției în 
timpul campaniei electorale au avut 
darul să încline și mai mult balanța 
în favoarea președintelui reales. In 
timp ce doamna Jinnah califica 
S.U.A. ca „singurul prieten al Pa
kistanului", Ayub Khan își exprima 
dorința de a duce o politică de prie
tenie și colaborare cu țările afro- 
asiatice, de fidelitate față de O.N.U. 
Această poziție a lui Ayub Khan, 
scria „Reuter" în preajma alegeri
lor, i-a atras un sprijin mai mare 
din partea alegătorilor.

Cea de-a doua fază electorală a 
constituit o etapă deosebit de agi
tată în viața politică a Pakistanu
lui. Armata a fost pusă în stare de 
luptă. Adunările, mitingurile și de
monstrațiile organizate de opoziție 
s-au soldat adeseori cu ciocniri în
tre partizanii celor doi candidați. 
Incidente grave au avut loc și după 
încheierea alegerilor. Zilele ur
mătoare vor arăta desigur dacă 
sfîrșitul celei de-a doua faze electo
rale înseamnă în același timp sfîr
șitul tensiunii. în cursul primăverii 
cei 80 000 de „mari electori" vor fi 
interpreții celei de-a treia și ultime 
faze electorale, alegînd pe membrii 
Adunării naționale a Pakistanului.

Nicolae N. LUPII

fiind acuzat de „activitate subver
sivă".

GENEVA. Malta a fost primită în 
Organizația Internațională a Muncii 
(O.I.M.) — organism al O.N.U. — 
numărul total al membrilor O.I.M. 
ridicîndu-se astfel la 112. După cum 
se știe, Malta a fost admisă în O.N.U. 
la 1 decembrie 1964.

BUENOS AIRES. Pentru a doua 
oară în ultimele două săptămîni re
țeaua feroviară a Argentinei a rămas 
paralizată timp de 48 de ore din cau
za grevei declarată de circa 160 000 
de feroviari.

DELHI. în orașul Durgapur s-a 
deschis joi cel de-al 69-lea congres 
al partidului de guvernămînt — Con
gresul Național Indian. Delegații la 
congres vor discuta probleme privind 
situația internă și externă a Indiei.

Comitetul de lucru — organul con
ducător al partidului Congresul Na
țional Indian — a aprobat în ședința 
sa, care a avut loc tot joi, proiectul de 
rezoluție privind situația internațio
nală. In acest proiect se confirmă in
tenția partidului de a promova o po
litică de neangajare și coexistență paș
nică.
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