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PE TEMELE ZILEI

ÎNTRE
DOUĂ
TRENURI

Deși iarna aceasta a fost pînă a- 
cum mai puțin friguroasă ca de obi
cei, firește că gospodarii gărilor și 
autogărilor au- avut aceleași obliga
ții în ce privește măsurile necesare 
creării unor condiții corespunzătoare 
le găzduire a călătorilor: asigurarea 

încălzirii permanente a sălilor de 
așteptare, buna funcționare a diver
selor instalații, organizarea unor u- 
nități specializate în vînzarea gus
tărilor și a băuturilor calde etc.

Cum se prezintă gările în actua
lul anotimp ? Gara Brașovului e 
dintre cele mai ospitaliere. Sala de 
așteptare e confortabilă 
călzită. în așteptarea 
posibilitatea să primești 
orice oră informațiile 
unitățile de alimentație 
feră gustări, de la chioșcurile din 
incinta gării poți cumpăra ziare, re
viste, mici obiecte de artizanat etc. 
Se vede la tot pasul că gazdele au 
făcut pregătiri pentru a-și întîmpina 
oaspeții. Se prezintă bine și gările 
din Ploiești, Cluj și altele. O men
țiune deosebită socotim că merită, 
dintre gările Capitalei, Gara de Nord, 
unde gama serviciilor oferite călă
torilor se lărgește și se îmbunătă
țește continuu.

Intr-o clădire modernă, frumoasă 
e amplasată și gara orașului Curtea 
de Argeș. Așa arată exteriorul. Dar 
interiorul ? Unele încăperi au intrat 
în reparații abia iarna. Una dintre 
sălile de așteptare e mai mult în
cuiată, deși mulți călători au recla
mat acest lucru. După cum ne in
formează mai mulți corespondenți 
voluntari, în gările din Deva, Roman, 
Sascut ar putea fi oferite cetățenilor 
condiții corespunzătoare de popas. 
Sînt neglijate însă unele aspecte : 
informarea nu e bine organizată, 
unitățile comerciale, chioșcurile din 
incinta lor se închid seara prea de
vreme, iar curățenia lasă de dorit.

Și serviciile autogărilor, pe unde 
se perindă zilnic mii de călători, tre
buie să corespundă acelorași cerințe, 
în localul autogării din Rm. Vîlcea 
vînzarea biletelor e în așa fel orga
nizată încît înmînare’a biletului se 
face fără nici o pierdere de vreme, 
în sala de așteptare — curată și 
permanent încălzită — în holuri sînt 
afișate orarele, itinerarele, noutăți 
turistice. Altfel stau lucrurile la au
togara din Craiova. Aici răbdarea 
călătorilor e pusă uneori la grea în
cercare din pricină că orarele auto
buzelor nu se respectă riguros. 
Unde așteaptă între timp cetățenii ? 
Firește în sala destinată acestui 
scop. Dar cum ? Băncile sînt stră
vechi, sala e uneori neîncălzită, nu 
se poate obține o informație. Ca 
gazde puțin primitoare se prezintă și 
autogările „Militari" și „Filaret" din 
Capitală. Datorită unor calcule de 
neînțeles, aici pregătirile pentru iar
nă urmează abia să înceapă... In aș
teptarea lor, sobele rămîn neîncăl
zite.

Cetățenii sînt încredințați că or
ganele locale C.F.R. și întreprinde
rile de transporturi auto vor 
lua neîntîrziat măsurile necesare 
pentru înlăturarea deficiențelor sem
nalate, veghind, totodată, ca perso
nalul de resort din aceste unități 
să-și îndeplinească în mod exemplar 
obligațiile față de public.

și bine în- 
trenului ai 
rapid și la 

necesare ; 
publică o-
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La întreprinderea de reparații auto nr. 3 din Capitală 
au fost date în folosință cinci hale noi, cu o suprafață 
de peste 5 900 metri pătrați și 15 000 metri păirați plat
forme betonate pentru parcarea autovehiculelor în di
feritele faze ale procesului de producție. Aici se fac 
reparații capitale ia diferite autocamioane, auto-

În între-etc.
sector de re-

stropitori, autocisterne, autoizoterme 
prindero a fost organizat și un puternic 
condiționare a pieselor. Aceste măsuri sînt menite să 
contribuie la creșterea capacității de producție a în
treprinderii, care va ajunge pînă la 8 000 de reparații 
capitale pe an. In fotografie : O nouă hală de montaj.

Realizări importante
in înfăptuirea politicii partidului

Telegrame ale conferințelor de partid

Conferințele de partid ale orga
nizațiilor orășenești Craiova și Pi
tești, precum și conferințele de 
partid ale organizațiilor raionale 
Brad, Reghin, Gherla, Adjud și Ne
grești au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, telegrame în care 
se relatează succesele obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, în toate do
meniile de activitate în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Munca plină de entuziasm desfă
șurată de colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni în anul care a 
trecut — se arată în telegrama con
ferinței organizației orășenești Cra
iova — s-a concretizat în îndeplini
rea planului producției globale în 
proporție de 102,8 la sută, al pro
ducției marfă — de 101 la sută ; 
economiile realizate la prețul de 
cost, peste sarcina planificată, în
sumează 11 milioane lei. La combi
natul chimic a intrat în funcțiune 
fabrica de oxigen și se desfășoară 
cu succes probele tehnologice la fa
bricile de amoniac, acid azotic și a- 
zotat de amoniu. Conferința a dez
bătut, cu profunzime problemele 
îmbunătățirii calității produselor și 
a luat hotărîri menite să ducă la 
îmbunătățirea muncii organizațiilor 
de partid și la ridicarea continuă a 
activității economice a întreprinde
rilor.

în telegrama conferinței orășe
nești de partid Pitești se mențio
nează că, prin intrarea în funcțiune 
a unor importante capacități de 
producție — cele 5 fabrici de la 
combinatul de industrializare a 
lemnului, centrala de termoficare, 
noi linii tehnologice la Uzina de 
piese auto Colibași, la „Textila" și 
altele — producția industrială a ora
șului Pitești care se realizează azi 
în trei luni este egală cu în
treaga producție industrială a re
giunii Argeș din anul 1938. Planul 
producției globale pe 1964 a. fost 
depășit cu 3,9 la sută, al producției 
marfă cu 4 la sută, iar productivi
tatea muncii a fost realizată în 
proporție de 102,8 la sută. Au fost 
obținute 20 288 000 lei economii și 
32 250 000 lei heneficii peste plan, 
în 1964, oamenii muncii din Pitești 
au primit peste 1 000 de aparta-

mente, la școlile existente s-au 
adăugat încă 
fost realizate 
și importante 
podărești.

Conferința 
de partid Brad aduce ia cunoștința 
conducerii partidului că, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, oamenii muncii din raion 
au obținut importante depășiri în 
înfăptuirea sarcinilor de plan pe 
anul trecut : 3,2 procente la produc
ția globală, 2,3 la producția marfă, 
4 la productivitatea muncii. 326 
apartamente, un club muncitoresc, 
școli și alte obiective social-cultu- 
răle au adus înnoiri în viața raio
nului. Valoarea mărfurilor cumpăra
te de populația din raion în 1964 este 
cu ,12 milioane -lei mai mare decît a 
celor din anul precedent.

Delegații la conferința organiza
ției raionale de partid Reghin men
ționează în telegrama lor că dezvol
tarea raionului Reghin reprezintă un 
exemplu concludent al marilor 
transformări înnoitoare petrecute în 
anii puterii populare în toate raioa
nele țării. Oamenii muncii din în
treprinderile economice și de pe 
ogoare obțin succese importante în 
înfăptuirea politicii înțelepte a par
tidului. Planul producției industriale 
globale pe anul trecut a fost depășit 
cu 10,5 la sută. Cooperativele agri
cole de producție din raion s-au în
tărit din punct de vedere economic 
și organizatoric, obținînd în 1964 
recolte sporite față de anul 1963.

Telegrama conferinței organizației 
raionale de partid Gherla informea
ză conducerea partidului despre de
pășirea sarcinilor planului în indus
trie pe anul trecut și despre rezul
tatele obținute în dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agricultu
rii. De pe 20 000 hectare de teren 
din raionul nostru — se spune în 
telegramă — în 1964 s-au obținut cu 
500 kg porumb boabe la hectar mai 
mult decît în 1963, iar fondul de 
bază al cooperativelor agricole de 
producție, raportat la suta de hec
tare, este mai mare cu 9 000 lei.

în telegrama conferinței raionale 
Adj ud sînt consemnate sporurile 
obținute de oamenii muncii în pro
ducția industrială a raionului, 
îndeosebi de colectivele fabricii de 
zahăr din Sascut, complexului

47 săli de clasă, au 
noi spații comerciale 
lucrări edilitar-gos-

organizației raionale

C.F.R. și întreprinderii forestiere. Se 
arată că, în condiții climatice 
puțin favorabile decît în 
producția de cereale a fost în 
mai mare, au crescut efectivele 
animale și productivitatea lor.
1 600 hectare au fost plantați pomi, 
iar pe alte 300 de hectare — viță de 
vie.

Datorită muncii însuflețite a mem
brilor cooperativelor agricole de 
producție cît și ajutorului acordat 
de stat prin specialiști și credite, 
mașini agricole și îngrășăminte — se 
arată în telegrama trimisă de con
ferința organizației raionale de par
tid Negrești — în 1964, unitățile a- 
gricole din raion au obținut recolte, 
bune de porumb, producții însem
nate de lapte și carne. Oamenii 
muncii din raion sînt hotărîți ca și 
în ultimul an al șesenalului să ob
țină noi succese în toate domeniile 
de activitate.

în fiecare dintre telegrame se sub
liniază încrederea nețărmurită în 
politica partidului și hotărîrea fer
mă pe care conferințele de partid au 
exprimat-o în numele comuniștilor 
de a lupta neobosit pentru a obține 
noi succese în desăvîrșirea construc
ției socialiste.

mai 
alți ani, 

1964 
de 
Pe

EȘALONUL DOI
• Pe urmele prospectorilor • în întunericul 
din mină • Și vor pleca mai departe

Aici au fost prospectorii. Au ascultat 
frămîntările păniîntuiui și i-au imprimat 
„vocea". Zilnic, cu rucsacul plin de pie
tre, geologii se întorceau la corturi și, 
la lumina tremurîndă a lămpii cu car
bid, ciocăneau rocile dislocate din cul
cușul milenar. Și pietrele, lovite cu cio
canul cu coadă lungă și subjire, indicau 
roadele muncii din ziua aceea. ~ 
două familii de geologi 
Ion Focșa, Ludmila și Ion 
care au bătut pas cu pas 
parte a munfilor Rodnei, 
dat un răspuns categoric : „aiui, și oivi, 

și aici se găsesc neferoase". Au urmat 
analize de laborator, iar pe hărți au a- 
părut apoi semnele ce indicau : blendă, 
galena, pirită cupriferă. Toate acestea 
există ; dar cît și la ce adîncimi ? Pînă 
unde se întinde filonul ? Este posibilă 
exploatarea acestui minereu ? Este ren
tabilă ? La toate aceste întrebări vă răs
punde „eșalonul II" : inginerii, geologii, 
minerii și sondorii care deschid galerii 
pentru întîlnirea cu filonul de minerali- 
zafie întrezărit de prospectori.

★

în mină, trecerea timpului este insesi
zabilă ; întunericul e același și cînd afară 
abia se ridică ceaja dimineții, și cînd 
soarele se tîrîie spre asfințit.

Și totuși, aici nu se simte nimic din 
viața trepidantă a unei mine obișnuite ; 
nici sutele de luminițe ce joacă în noap
tea subpămînteană, nici bubuiturile con
tinue la diferite nivele, nici benzile 
transportoare pline de minereu sau căr
bune. Numai întunericul. Din cînd în 
cînd, vagonetarul împinge spre ieșire cîte 
o încărcătură de rocă sau minereu. Și
nele sînt încă proaspăt montate ; cu fie
care metru înaintat oamenii armează ga
leria, o bandajează cu scînduri, cu des- 
picături *de fag sau brad și, la fiece sută 
de metri, încep să deschidă „lateralele". 
In dreapta sau în stînga, urmînd sau 
căutînd filonul de mineralizație, oame
nii, cîteodată uzi pînă la piele — apa 
cernută sau țîșnită din stîfică pătrunde 
prin toate încheieturile costumului de 
protecție — duc o luptă continuă cu 
necunoscutul. Zgomotul sacadat al sonde- 
zei este întrerupt de o „pușcătură" ; ur
mează o pauză și sfredelele perforează 
din nou stînca, făcînd să vibreze aerul. 
Și, pas cu pas, galeria înaintează. O dată 
cu ea — și oamenii. în întunericul zilei 
și al nopții, ei își taie drum spre inima 
muntelui cu certitudinea că, indiferent de 
momentane eșecuri, vor putea spune 
cindva : „aici se va deschide mina".

Pe mineri îi recunoști după cascheta 
și lampa de care nu se despart ; sfăpî- 
nesc pichamerul, fac să explodeze dina
mita, cară minereul cu vagonetul. Ei sînt 
aici de o lună, două, trei. Mai stau încă 
patru, cinci, șase... De cum au sosit în 
aceste locuri, pînă mai ieri pustii (nici 
acum nu se încumetă mulți să urce spre 
aceste ținuturi), au fost împărțite „sarci- 

" ; în timp ce zece-douăzeci dintre

Celor 
— Felicia și 
Radulescu — 

cea mai mare 
pietrele le-au 
„aici, și aici,

ei începuseră săparea primei galerii, cei
lalți montau corturile, fierbeau 
sub cerul liber. Și, zi de zi, 
ceas, o dată cu fiecare metru 
în munte, se schimba înfățișarea 
tei așezări. Tractorul cu șenile 
care putea lua în piept hățișurile), adu
cea pereți demontabili, motoare pentru 
instala|ia de aer comprimat și alte uti
laje.

★
Cîfiva dintre oamenii „eșalonului II" : 

artificierul Florian Petre — „spiridușul 
minei". L-au poreclit așa minerii mai 
bătrîni cu aproape trei decenii în urmă. 
Este omniprezent ; îl afli acolo unde te 
aștepți mai pujin. Și în orele libere dă 
o mînă de ajutor celor mai tineri. „Timp 
pentru odihnă îmi fac eu, numai în ga
lerie să meargă totul bine”. A muncit pe 
multe șantiere : Salva-Vișeu, Bicaz, Valea 
Grijului, Muntele Roșu, Pojorîta, Cîmpu- 
lung, Parva.

„Spiridușul" s-a întîlnit și la mina de 
lîngă Năsăud cu oameni tot atît de des
toinici, care-și iubesc meseria, chiar dacă 
este nevoie să trăiască un timp fără ra
dio și apă curentă. Este vorba de Ion 
Moldovan, șeful secjiei minerit, Valerian 
Șandru, maistru mecanic, care răspunde 
de lucrările de foraj, Alexin Voropciuc, 
maistru miner — dar face de toate, 
Constantin Mitrea, mecanic. Cît privește 
pe geologul Ion Atudosie, el a urcat în 
sus, pe Anieș și, preluînd ștafeta de la 
sofii Ludmila și Ion Radulescu, a început 
o adevărată muncă de cărăuș al pietrei. 
Obișnuit cu greul, își căra singurf kilo
metri întregi, sacii cu probe. Sofia lui 
l-a urmat și în acest creier de munte. 
E drept, nu prea are răgaz să se ocupe 
de ea. Dar la vară vor colinda munfii 
împreună. împreună cu inginerul Ion Că- 
linoiu, cu maistrul mecanic Victor Rusu, 
cu culegătorul de probe Ștefan Tomoiagă 
și cu toți ceilalți aproape 100 de mineri, 
geologul participă și el la descoperirea 
filoanelor.

Cînd totul va fi asigurat, cînd zăcă- 
mîntul de pirită cupriferă, hărțuit de 
pichamere și exploziv, va fi înconjurat 
de galerii, cînd aici, în mijlocul munfi- 
lor, va fi creată o adevărată colonie 
muncitorească, cu televizor, club, cursuri 
de calificare etc, cînd muntele rece și 
sălbatic va fi domesticit de către mun
citorii, tehnicienii, geologii și inginerii 
întreprinderii de stat pentru exploatări 
miniere — I.S.E.M. — a Comitetului 
geologic, ei vor porni spre alte șan
tiere, în alt coif al țării.

Minerii de la „explorare 
rinarii 
nou mai 
seamănă 
centrale, 
în urma 
rile au ceva solemn, dar oamenii, care 
au sfăpînit stînca și avalanșele, pleacă cu 
satisfacția muncii împlinite.

Valentin HOSSU

sînt ca ma- 
care, ajunși la liman, pleacă din 

departe, spre alte orizonturi ; 
și cu constructorii de hidro- 

cu cei ai marilor șantiere. Lasă 
lor o parte din viajă. Despărji-

mincarea 
ceas de 
străpuns 

proaspe- 
(singurul

filonul de mineralizați©

cu șenile, singurul care a

CREȘTEREA NATALITĂȚII 
Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘEPTELULUI

Regiunea Ploiești, cu multiple și 
variate resurse naturale, are condi
ții bune pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor. Printr-o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice, pot fi mai 
bine puse în valoare posibilitățile de 
asigurare a furajelor spre a se ob
ține de la animale producții mai 
mari. Consiliile agricole regional și 
raionale, sub îndrumarea organe
lor de partid, au întreprins nu
meroase acțiuni care au dus la creș
terea efectivelor și la mărirea pro
ducției animale. Anul trecut, coo
perativele agricole de producție au 
valorificat cantități însemnate de 
produse animale, obținînd venituri 
bănești cu mult mai mari decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent. Un rol important în a- 
ceastă privință îl au măsurile luate 
pentru obținerea unui număr cît 
mai mare de produși de la anima
lele matcă și îmbunătățirea conti
nuă a raselor.

In prezent, procentul de bovine a- 
meliorate reprezintă circa 80 la sută 
din totalul efectivului, iar la ovine 
85 la sută, față de 71 la sută cît era 
în 1962.

în regiunea Ploiești funcționează 
7 centre și subcentre de însămîn- 
țări artificiale, cu peste 200 punc
te din care o parte sînt nou în
ființate. Pînă la 1 decembrie, au fost 
însămînțate artificial peste 63 450 de

vaci și juninci. Această măsură și-a 
dovedit din plin eficacitatea. Pro
centul de fecunditate a animalelor 
însămînțate artificial a ajuns la a- 
proape 87 la sută, iar în cooperati
vele agricole de producție la 89,6 la 
sută. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute în cadrul centrelor de 
la Blejoi, Rm. Sărat și Bilciurești. 
La cooperativele agricole de pro
ducție din raza 
C.I.A. Rm. 
cunditate a 
sută.

Unul din 
urmărite prin extinderea însămînță- 
rilor artificiale este îmbunătățirea 
raselor de animale. El se realizează 
prin folosirea la maximum a tauri
lor de mare valoare zootehnică. Ma
rea majoritate dintre ei se înca
drează în clasa „record", fiind pro- 
veniți de la vaci care au dat 4 000— 
6 000 litri de lapte. în toate centrele 
s-au alcătuit grafice de utilizare a 
taurilor, pe mai mulți 
grupe de comune pentru 
consangvinității. Astfel, un taur nu 
este utilizat pentru același grup de 
comune mai mult de 2 ani.

Cu toate că centrele și subcentre- 
le de însămînțare artificială sînt. în 
general, bine puse la punct, consilii
le agricole se îngrijesc, în continuare, 
de dotarea lor corespunzătoare cu 
aparatură modernă, mijloace de

de activitate a 
Sărat procentul de fe- 
vacilor este de 90,6 la

principalele obiective

ani și pe 
evitarea

transport și îndeosebi de extinderea 
celor mai eficiente metode de lucru. 
Operatorii au fost școlarizați, reu
șind astfel să stăpînească proble
mele de organizare a punctelor, să 
folosească bine aparatura pe care o 
au în primire; în august la centrul 
școlar agricol Rm. Sărat au fost 
școlarizați 51 de operatori, care 
au lucrat apoi la însămînțarea arti
ficială a unui număr de peste 162 000 
de oi.

Sub îndrumarea directă a specia
liștilor, operatorii Alexandru Răilea- 
nu de la cooperativa agricolă Cio- 
răști, Sirna Anghelache de la Mi- 
hălceni, Ștefan Gheorghe de la Fra- 
sinu și alții au aplicat metode îna
intate care au dus la obținerea unui 
procent de fecunditate la vaci de 
peste 99 la sută.

Consiliile agricole se preocupă ca 
extinderea rețelei de însămînțare 
artificială să se facă numai pe mă
sura creării condițiilor necesare — 
amenajarea de încăperi corespunză
toare. dotarea cu aparatură, școlari
zarea cadrelor. O atenție deosebită 
se acordă activității punctelor de 
însămînțare artificială nou înființate 
și celor mai vechi care nu obțin 
încă rezultate pe măsura posibili
tăților.

Analizarea temeinică, multilatera
lă, a problemelor privind reproduc
ția animalelor și îmbunătățirea ca-

I

Noutăți pentru publicul
cinematografelor
bucureștene

Tractorul
putut răzbate prin hățișurile pădurii, 
aduce un nou transport de alimen
te, materiale de construcție și haine 

de protec|ie

încheierea conferinței 
de la Cairo

litativă a efectivelor, stabilirea 
luarea celor mai eficiente măsuri de 
lichidare a lipsurilor existente con
stituie o preocupare permanentă a 
consiliilor agricole regional și raio
nale. Pentru a da un ajutor concret 
și eficace centrelor de însămînțare 
artificială, consiliul agricol regional, 
cu sprijinul direct al secției de creș
tere a animalelor din Consiliul Su
perior al Agriculturii, a organizat 4 
colective de specialiști care au ana
lizat amănunțit activitatea a 24 de 
puncte de însămînțare artificială. 
Specialiștii din aceste colective au 
cercetat starea de reproducție a a- 
proape 8 700 de vaci și juninci din 
unitățile care obțin un procent de 
fecunditate mai redus. Ei au co
laborat îndeaproape cu consi
liile de conducere din cooperativele 
agricole, cu brigadierii zootehnici, 
cu operatorii de la punctele de însă- 
mințări artificiale și cu îngrijitorii 
respectivi, au contribuit la punerea 
la punct a evidențelor zootehnice care 
stau la baza lucrărilor de selec
ție. Totodată, au urmărit pro
blema reducerii perioadei de la ul
tima fătare pînă la instalarea ges- 
tației, deoarece de aceasta depind în 
foarte mare măsură obținerea unui 
număr mai mare de produși de la 
efectivele matcă și sporirea produc
ției de carne și lapte. Pe baza sta
bilirii diagnosticului gestației la 
vaci, a analizei cauzelor care duc la 
sterilitate, au fost luate măsuri efi
ciente, diferențiate de la o unitate la 
alta, în funcție dg starea fiecărui 
animal. Desigur, unele lipsuri nu

Ing. Voicu GHERGUȘ 
vicepreședinte, Consiliul 
agricol regional Ploiești

Colectivul uzinei „Grivița Roșie" din 
Capitală execută numeroase utilaje 
și instalajii pentru noile obiective 
ale industriei chimice. în prima de
cadă a acestui an colectivul secției 
utilaj chimic a livrat Combinatului 
de îngrășăminte chimice din Tr. Mă
gurele două uscătoare pentru îngră
șăminte azotoase. In fotografie : se 

lucrează la un uscător

Cîteva noutăți care vor interesa pe 
spectatorii cinematografelor din Capi
tală. In urma marelui interes stârnit de 
programarea unor opere cinematogra
fice clasice pentru ahonații „Cinema
tecii", s-a luat hotărîrea ca la cinema 
„Carpați", care se va numi „Clasic", 
să se reia, în colaborare cu Arhiva, 
națională de filme, realizări de valoare 
destinate unui public larg. Filmele vor 
rula în tot cursul zilei. La cinematogra
ful „Luceafărul" vor fi prezentate spec
tacole în cadrul unor „seri de cultură 
cinematografică". Filmele vor fi însoțite 
de expuneri și simpozioane. La cinema
tograful „Union" vor rula cicluri de 
filme ecranizate după operele clasici
lor literaturii universale; aceste spec
tacole vor fi completate cu scurte ex
puneri despre fiecare operă literară și 
despre ecranizarea respectivă.

O serie de cinematografe de mare 
capacitate, printre care și unele grădini 
de vară, vor fi reamenajate atît din 
punct de vedere al creșterii confortului, 
cît și al îmbunătățirii proiecției și acus
ticii. In acest an se vor înființa în Bucu
rești încă trei cinematografe în aer 
liber și va fi dată în folosință o nouă 
sală de cinematograf în cartierul Balta 
Albă.

Conferința de la Cairo a primi
lor miniștri ai țărilor arabe a 
luat sfîrșit marți seara. La termi
narea lucrărilor a fost dat publi
cității un comunicat final în care 
sînt cuprinse hotărîrile și rezo
luțiile adoptate de conferință.

Guvernul laburist
nu va organiza 
noi alegeri

Intr-o declarafie făcută ziariștilor, 
Frank Cousins, ministrul britanic pen
tru problemele tehnologiei, a dezmin
țit zvonurile potrivit cărora guvernul 
laburist ar 
noi alegeri

intenționa să organizeze 
generale în luna martie.

Atacuri ale răsculaților
congolezi împotriva
Stanleyville-ului

(Continuare in pag. IlI-a)

A sosit cu adevărat iarna?
Iată o întrebare la care am primit 

următorul răspuns de la Institutul me
teorologic:

în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, 
deasupra Capitalei a căzut a doua nin
soare din cursul acestei ierni — prima 
din acest an. Ninsoarea a fost deter
minată de o zonă de joasă presiune at
mosferică ce a transportat mai întîi aer 
cald în zilele de 9 și 10 ianuarie. De
plasarea acestei zone ciclonice spre Cau- 
caz a favorizat pătrunderea unor mase 
de aer arctic scandinav peste nordul și 
răsăritul țării noastre, pătrundere înso
țită de precipitații, sub formă de ploaie, 
burniță și apoi sub formă de ninsoare, 
în urma acestui aer scandinav, care se 
deplasează destul de repede spre bazi
nul oriental al Mării Mediterane, un aer 
cald va pătrunde în nord-vestul țării în

cursul zilei de 13 ianuarie. Datorită fap
tului că tot nord-vestul continentului se 
găsește sub acțiunea unei vaste zone de 
joasă presiune atmosferică, circulația ae
rului deasupra țării noastre se face nu
mai din sectorul sud-vestic, proces ce 
va determina o încălzire a timpului pe 
un interval mai lung. Exceptînd zilele 
de ceață și cele cu straturi de nori, tem
peratura va urca în următoarele zile la 
peste 10 grade în zona de cîmpie. Abia 
după 20 ianuarie condițiile meteorologi
ce vor pregăti anotimpul de iarnă. Pînă 
atunci sînt de așteptat mai întîi cîteva 
zile calde, de primăvară, cu cer tempo
rar însorit, după care vor urma cîteva 
zile de toamnă, cu ceață și ploaie. Des
pre iarnă în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului se va putea vorbi abia de la 
25—26 ianuarie.

Agențiile de presă anunță că 
au loc noi atacuri ale răsculați
lor congolezi împotriva orașului 
Stanleyville. Totodată, în nu
meroase regiuni, mai ales în cele 
situate în nordul Congo-ului, 
continuă luptele dintre forțele 
guvernamentale și răsculați. (în 
pagina IV-a: Alte amănunte 
privitoare la situația din Congo).

Explozii la Nicosia

S C H I M B D E MESAJE
Cu ocazia zilei naționale a Libanului, președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a transmis felicitări președin
telui Republicii Liban, Charles Helou, precum și urări de prosperitate 
poporului libanez.

Mulțumind președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru felicitările trimise, președintele Repu
blicii .Liban, Charles Helou, a adresat urări de succes poporului romîn.

în apropiere de sediul pre
ședintelui Camerei comunității 
turce din Cipru, Raouf Denktash, 
a explodat ieri o bombă. O per
soană a fost rănită ; cartierul ge
neral al forțelor O.N.U. din sec
torul turc al Nicosiei a fost ava
riat. Luni după-amiază, o altă 
bombă a explodat lîngă același 
local; o a treia explozie a avut 
loc cu cîteva ore înainte în sec
torul grec al Nicosiei. Potrivit a- 
genției „Associated Press", ofi
cialitățile ciprioților greci cred că 
exploziile din cartierul turc 
toresc divergențelor dintre 
te fracțiuni ale ciprioților 
Toate punctele de acces 
sectorul turc sînt puternic păzite, 
astfel încît nici un cipriot grec nu 
poate pătrunde aici. Totodată se 
apreciază că explozia din cartie
rul grec ar fi opera unor elemen
te extremiste, care doresc să pro
voace confuzie printre ciprioții 
greci.

se da- 
diferi- 

turci.
spre
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ORGANIZAȚIA DE PARTID Șl VIAȚA ȘCOLII
Din experiența unui instructor

de 
să 
cu

Una dintre condițiile principale 
de care depinde îmbunătățirea con
tinuă a activității organizațiilor de 
partid din școli este îndrumarea lor 
concretă și diferențiată, legată de 
obiectivele esențiale ale procesului 
instructiv-educativ. în această pri
vință, un rol deosebit revine instruc
torului de partid.

Biroul comitetului orășenesc 
partid mi-a încredințat sarcina 
urmăresc și să sprijin, împreună 
tovarăși din activul nesalariat, acti
vitatea a 19 organizații de bază din 
școlile orașului. Pe baza planului de 
muncă, în fiecare săptămînă mă de
plasez într-un număr de școli, unde 
discut cu secretarul și cu membrii 
biroului organizației de bază, caut să 
aflu preocupările colectivelor didac
tice respective. Mă străduiesc să-mi 
formez o imagine cît mai completă 
a activității din fiecare școală și să 
ai ut temeinic birourile organizațiilor 
de bază. Astfel, le sprijin la întoc
mirea planurilor de muncă, la pre
gătirea adunărilor generale și ur
mărirea îndeplinirii hotărîrilor a- 
doptate, în îndrumarea și controlul 
studiului ideologic al cadrelor di
dactice ș.a.m.d.

Anul trecut, la sfîrșitul trimestru
lui I, discutînd cu mai mulți membri 
de partid de la Școala medie nr. 5, 
am aflat că unii diriginți și alte ca
dre didactice nu sînt mulțumite de 
rezultatele obținute de elevi în asi
milarea cunoștințelor predate la ma
tematică, fizică șl chimie. Am suge-

Cu vin tul
în scrisorile trimise redacției, mai 

multe cadre didactice se referă la una 
din preocupările principale ale orga
nizațiilor de partid din școli, de care 
depinde sporirea contribuției acestora 
la rezolvarea sarcinilor importante ale 
procesului instructiv-educativ: grija 
pentru educarea partinică a noilor 
membri și candidați de partid. Redăm 
cîteva aspecte din aceste scrisori.

CONSTANTIN CLISU, învățător 
— Școala medie nr. 2 din Bîrlad : 
Organizația noastră de bază a primit 
în ultima vreme din rîndul celor 
mai bune cadre didactice 11 candi
dați de partid. Pentru perfec
ționarea pregătirii lor ideologice, bi
roul organizației de bază a avut gri
jă ca ei să studiere în diferite forme 
ale învățămîptulul de partid, spriji- 
nindu-i să aprofundeze cunoștințele 
însușite și să le folosească în activi
tatea lor la catedră.

Prof. CHIRIAC JIANU — secre
tarul organizației de partid de la 
Școala medie din comuna Cogealac, 
regiunea Dobrogea : De obicei, în 
acțiunile pe care le întreprinde or
ganizația noastră de bază sînt an
trenați și profesorii și învățătorii 
care fac parte din activul fără de 
partid. Munca alături de comuniștii 
cu experiență, exemplul acestora 
constituie pentru el o bună școală 
de educație partinică. Ca urmare, 
cîțiva dintre cei mai buni profesori 
și învățători din activul fără de par
tid și-au exprimat dorința să fie 
primiți în rîndul comuniștilor.

ROMAN PRECUP, director ad
junct — Școala medie din Tg. Lăpuș, 
regiunea Maramureș: Intr-o adu
nare generală a organizației noastre 

rat atunci biroului organizației de 
bază să se ocupe de această pro
blemă. Sesizată, conducerea școlii, cu 
sprijinul biroului, a alcătuit un co
lectiv care a studiat cauzele situației 
amintite și a făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea ei. în comisiile 
metodice s-a organizat, în mod sis
tematic, un schimb de experiență 
între profesori în vederea îmbună
tățirii metodelor de predare a disci
plinelor respective. La indicația bi
roului organizației de bază, comite
tul U.T.M. a organizat discuții pe 
clase spre a dezvolta la elevi inte
resul față de studiul acestor obiec
te de învățămînt, care ocupă Un 
loc important în pregătirea lor.

Experiența dovedește că pentru a 
putea da ajutorul necesar organiza
țiilor de partid din școli, comitetul 
orășenesc trebuie să cunoască activi
tatea lor de zi cu zi. Un însemnat 
sprijin îl acordă în acest sens 
tovarășii din activul nesalariat al 
comitetului orășenesc de partid, ca
dre didactice cu o bogată experien
ță profesională și în munca de 
partid. Biroul comitetului orășenesc 
ne convoacă deseori pentru a analiza 
împreună munca organizațiilor de 
partid și a stabili sarcinile de viitor; 
lunar au loc ședințe de pregătire. Cu 
prilejul întîlnirilor periodice cu se
cretarii organizațiilor de bază, 
realizează o trecere în revistă a ac
tivității lor, care constituie totodată 
și un interesant Schimb de experien-

se

cititorilor
de bază s-a discutat pe larg despre 
însemnătatea educativă pe care o 
are sarcina de partid. în legătură cu 
aceasta a reieșit necesitatea îndru
mării și sprijinirii noilor membri și 
candidați de partid pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le-au fost încre
dințate. Ei au fost repartizați pe 
lîngă cîte un membru de partid cu 
mai multă experiență, care se ocupă 
de educarea lor partinică, ajutîn- 
du-i în mod direct în munca profe
sională și obștească.

Prof. E. NICOLAEV — secretarul 
organizației de partid de la Școala 
medie nr. 1 din Suceava : Pe lîngă 
celelalte mijloace de educare parti
nică a noilor membri și candidați de 
partid, sînt și unele adunări ge
nerale consacrate în mod special a- 
cestei probleme. într-un asemenea 
cadru au fost prezentate în ultimul 
timp dbuă referate: „Trăsăturile 
moral-politice și profesionale ale 
membrilor de partid" și „Adunările 
generale ale organizației de bază și 
rolul lor în educarea partinică a 
membrilor și candidaților de par
tid". Acestea au prilejuit discuții in
teresante și au avut urmări pozitive 
în activitatea comuniștilor.

Despre diferite aspecte ale acestei 
probleme ne-au mai scris: Cocan Za- 
chiu, profesor la Școala medie nr. 1 
din Făgăraș ; Nicoiae Stanciu, învă
țător la Școala medie din Deta, re
giunea Banat; Marin Nedelca, pro
fesor la Școala medie din Chișineu- 
Criș, regiunea Crișana ; Aurel Tul
bure, învățător la Școala generală 
de 8 ani nr. 8 din Cluj ; Ionică Sava, 
profesor la Școala generală de 8 ani 
din Cîndești, raionul Focșani. 

ță. în acest cadru a fost populari
zată experiența biroului organizației 
de bază de la Școala medie nr. 2 în 
ce privește îndrumarea activității or
ganizației U.T.M., a comuniștilor de 
la Școala medie nr. 3 în direcția spri
jinirii conducerii școlii pentru per
fecționarea pregătirii cadrelor didac
tice, în buna organizare și desfășu
rare a studiului lor ideologic etc.

în ultimii ani, majoritatea organi
zațiilor de bază au acumulat o ex
periență bună, acordînd un spri
jin prețios colectivelor didactice în 
rezolvarea celor mai importante pro
bleme ale muncii de creștere și edu
cație a tinerei generații. Ținînd sea
ma de acest lucru, în activitatea mea 
am considerat că trebuie să pun un 
accent deosebit pe îndrumarea și 
sprijinirea birourilor Organizațiilor 
de partid, mai ales în privința des
fășurării muncii politice și organi
zatorice pentru îndeplinirea hotărî
rilor organelor superioare de partid, 
a celor luate în adunările generale, 
a sarcinilor stabilite în planurile de 
muncă. Analizînd mai îndeaproape 
activitatea unor organizații de par
tid, cum ar fi cea de la Grupul școlar 
comercial, am constatat că pe ordi
nea de zi a unor adunări generale 
revin aceleași probleme. De fiecare 
dată se iau hotărîri, de altfel judi
cioase, dar pe parcurs sînt date ui
tării. Discutînd cu comuniștii din 
școală, ei au înțeles că principalul 
este să traducă în viață hotărîrile 
organizației.

Ca și ceilalți Instructori, informez 
biroul comitetului orășenesc de 
partid asupra tuturor constatărilor 
pe care le fac, semnalez sugestiile și 
propunerile birourilor organizațiilor 
de bază. Munca vie cu oamenii a 
instructorului de partid te obligă să 
nu te mulțumești cu experiența do- 
bîndită la un moment dat, ci să o 
îmbogățești mereu în funcție de ce
rințele pe care le ridică viața.

Marin VO1CEA
instructor
al Comitetului orășenesc P.M.R. 
Craiova

Eleve ale Școlii profesionale din Timișoara, viitoare muncitoare tex- 
tlliste, la o ord de practică

Consfătuiri 
utile

Așa cum este și firesc, organizafia 
noastră de partid, sprijinind conducerea 
școlii în perfectionarea procesului de în- 
văjămînt, se străduiește să aducă o con
tribuție cît mai mare și la buna desfășu
rare a practicii în producție a elevilor. 
In acest scop, biroul organizației de bază 
din școala noastră a solicitat sprijinul 
organizațiilor de partid din schelele pe
troliere în care elevii își efectuează pe
rioada de practică.

Roadele acestei colaborări de mai 
mulfi ani sînt acum evidente. In cadrul 
adunărilor generale ale organizațiilor de 
partid din schelele Tîrgoviște, Ochiuri, 
Gura Ocnijei ș.a. au fost prezentate in
formări în legătură cu felul cum se asi
gură îndrumarea elevilor de căfre ca
drele cu înaltă pregătire profesională și o 
bogată experienjă în producție. Membrii 
birourilor acestor organizații de partid 
au controlat activitatea maișfrilor-instruc- 
tori și au îndrumat comitetele U.T.M. să 
atragă la unele activități educative ale 
tineretului și pe elevii școlii noastre. 
Profesorii din școală, membri și candi- 
dafi de partid, printre care Petre Bădîr- 
cea, Dumitru Matache, Florian Stanciu și 
alții, de fiecare dată cînd se deplasează 
la locurile de practică iau legătura și se 
sfătuiesc cu membrii birourilor organiza
țiilor de bază, cu șefii secțiilor de pro
ducție și conducerile unităților respective 
pentru a stabili împreună măsurile cores
punzătoare.

în urma unei initiative a biroului or
ganizației de bază a devenit o tradifie 
în școala noastră să se organizeze anual 
sau ori de cîte ori e nevoie, consfătuiri 
cu delegafi din întreprinderile care găz
duiesc practica elevilor. Cu acest prilej 
se analizează problemele cele mai im
portante privind desfășurarea practicii în 
producție. La consfătuirea care a avut 
loc recent au participat și reprezentanți 
ai comitetelor orășenești de partid și 
U.T.M., precum și un delegat din partea 
Ministerului Industriei Petrolului și Chi
miei. Pe baza concluziilor desprinse din 
consfătuire se vor putea crea condiții 
mai bune pentru perfectionarea pregăti
rii viitorilor muncitori petroliști.

Ion RADU
directorul
Grupului școlar petrol-chlmle 
Tîrgoviște

SCRISORI

Șl RĂSPUNSURI
PENTRU LOCATARII 
CARTIERULUI ȚIGL1NA

Mai mulți locatari ai cartieru
lui Țiglina din Galați ne-au scris 
că numărul magazinelor alimen
tare din acest cartier este insu
ficient. Uneori sînt nevoiți să 
meargă pentru cumpărături în 
centrul orașului.

In răspunsul trimis redacției, 
Sfatul popular al orașului Galați 
ne informează că, pentru îmbu
nătățirea aprovizionării locata
rilor din cartierul Țiglina, s-a 
deschis încă un magazin alimen
tar cu autoservire și un centru 
de pîine.

CU AUTOBUZUL
SPRE MOINEȘTI

Un grup de salariați de la di
ferite instituții din Moinești 
ne-au sesizat că sînt puși zilnic 
în situația de a întîrzia la servi
ciu deoarece autobuzele nu mai 
opresc și în stația din comuna 
Ardeoani-Leontinești, unde își 
au domiciliul.

Întreprinderea regională de 
transporturi auto Bacău ne-a 
comunicat că, pentru asigurarea 
transportului călătorilor din co
muna respectivă, autobaza Co- 
mănești a repartizat un autobuz 
care face dimineața o cursă de 
la Ardeoani-Leontinești la Moi
nești.

DUPĂ DOUĂ LUNI
La 21 octombrie 1964 am pre

dat stației C.F.R. Dunărea, din 
raionul Fetești, o ladă cu dife
rite obiecte pentru a fi expe
diată fiului meu în comuna Ban
ca, raionul Bîrlad. Deși au tre
cut două luni, lada n-a ajuns la 
destinație — ne-a scris Constan
tin Diaconu.

In urma cercetărilor făcute, 
lada a fost găsită în magazia 
stației 16 Februarie, ne comu
nică organele de resort ale Mi
nisterului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. Cei vinovați de 
neglijență au fost sancționați 
disciplinar, iar coletul a fost ex
pediat destinatarului.

PESTE VALEA ZIMBRULUI
Podul de peste valea Zimbru

lui, comuna Gurahonț, este stri
cat. De un an locuitorii comunei 
sînt nevoiți să circule prin vad. 
Sfatul popular comunal nu ia 
măsuri pentru repararea podului 
— ne-a semnalat H. Alexandru.

Sfatul popular raional Gura
honț ne răspunde că, prin folo
sirea unor resurse locale, podul 
va fi reparat și redat în scurt 
timp circulației.

DESFACEREA LEGUMELOR
La sesizarea unui cititor din Con

stanța, sfatul popular orășenesc ne-a 
informat că în unitățile comerciale 
s-au luat măsuri pentru a se pune în 
vînzare legume sortate, curățate de 
pămînt; o parte din ele sînt am
balate în plase de bumbac sau în 
pungi de polietilenă.

In secția de restaurare a Muzeului de artâ al R. P. Romîne

TEATRE • CIN
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Lacul lebedelor (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului (orele 19,30). Teatrul Natio
nal ,,I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Inșlr-te mărgărite (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Patima de sub ulmi (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete (orele 20). Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra** (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale (orele
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Dragă mincinosule (orele
19.30) . Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (sala Studio) : Sonet pentru o pă
pușă (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Pădurea împietrită (o- 
rele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Vulpile (orele 19,30). Teatrul e- 
vreiesc de stat : Cîntărețul tristeții sale 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Anna 
Christie (orele 20). Teatrul satiric muzi
cal „C. Tănase- (sala Victoria) : Aventu
rile unei umbrele (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Tinerețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Roșu șl negru 
(ambele serii): Sala Palatului R. P. Ro
mîne (seria de bilete 1 275 — orele 19), 
Central (9,30; 13; 16,30; 20). Cîntînd în
ploaie: Republica (8,15; 10,15; 12,30; 14,30; 
16,45 ; 19; 21,30), București (9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Modern (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Can-Can — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9,30; 12,30; 15,30;
18,30; 21,15). Soție pentru un australian 
— cinemascop : Luceafărul (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), Festival (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21), Grivița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Cavalerii teutoni (ambele se
rii) : Carpațl (9; 12; 15). Șeful : Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Feroviar 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(9,45 ; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Flamura (10; 
12,30; 15; 17,30; 20). La patru pași de in
finit : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Miorița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Judecătorul de minori : Lumina (10; 12; 
14 ; 16; 18,15; 20,30), Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Poveste de pe Don : Union (15,30; 
18; 20,30). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Maria : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd — Cluj 1964 : Timpuri 
Noi (10; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30). 
Elena din Troia — cinemascop : Giulești 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Intîlnire

EMATOGRAFE
cu spionul : înfrățirea Intre popoare 
(10; 15,30; 17,45; 20), Tomls (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (16; 18,15;
20,30).  Musafiri ciuaațl pe muntele de 
gheața : Cultural (15,30; 18; 20,30). Sălba
ticii de pe rîul morțll — cinemascop : 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Progresul 
(15; 17; 19; 21). Veselie la Acapulco : Bu- 
zeștl (10; 12,15; 15,15; 17,45; 20,15). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop : Bucegi 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Viitorul (13,45; 
16; 18,30; 21). Casa neterminată : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Diavolul deșertului : 
Flacăra (10; 15,30; 18; 20,30). încurcă
tură blestemată : vltan (15; 17,45; 20,30), 
Ferentari (14,30; 17,15; 20). Ghinionistul : 
Munca (16; 18,15; 20,30), Colentlna
(10; 16; 18,15; 20,30). Climate — cinema
scop : Popular (15,15; 18; 20,45), Mo
șilor (15; 18; 20,45). Hatarl — (ambele se
rii) : Arta (10; 16,15; 19,30). Un om care 
nu există : Cosmos (16; 18; 20). Calabuch : 
Melodia (9,45; 12,15; 15,15; 18; 20,30), Dru
mul Sării (16; 18,15; 20,30). 40 de minute 
pină în zori : Volga (10; 12; 14,30; 18,30; 
18,30; 20;30). 30 de ani de veselie : Rahova 
(15; 17; 19; 21). Hamlet — cinemascop : 
Lira (15,30; 19). Teama i Cotrocenl (16; 
18,15; 20,30). Ivallo : Pacea (18; 18; 20).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 

cer variabil. A nins slab șl local în nor
dul Dobrogel. Vtntul a suflat slab’ cu 
unele intensificări, predomlnlnd din sec
torul nordic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse Intre 
4 grade la Timișoara șl Banloc ți minus 
10 grade la Cotnari. Izolat s-a semnalat 
ceață. In București : Vremea a fost în 
general rece, cu cer schimbător. Vîntul 
a suflat slab din sectorul estic. Tempe
ratura maximă a aerului a fost de mi
nus 2 grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 14, 15 și 18 ianuarie. In țară : 
Vreme în general închisă, cu cer mai 
mult noros. Va ninge local mai ales în 
sud-vestul țării. Vînt potrivit cu inten
sificări temporare din sud. Temperatura 
ușor variabilă la început, apoi în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 șl minus 15 grade, iar maximele 
între minus 5 șl plus 5 grade. Ceață 
locală. In București : Vreme în general 
închisă, cu cer mal mult noros. Ninsoa
re temporară. Vîntul va sufla potrivit 
cu unele intensificări, predomlnlnd din 
sud-est. Temperatura ușor variabilă la 
început, apoi în creștere. Ceață dimi
neața.

_a apariția volumului „Presa muncitorească și socialistă din Romînia" (1865 — 1900)

TRADIȚII DE PUBLICISTICA REVOLUȚIONARA
„Un jurnal de meseriași pentru meseriași, domnul meu, 

este o facere de bine, necomparabilă cu nici o altă facere de 
bin«, meserielor", Cezar Bolliac

în aceeași zcrlsoare, din care am 
extras motto-ul nostru, Cezar Bolliac, 
cunoscutul poet din generația de la 
1848, dealara ou entuziasm : „a fost 
pentru mine o adevărată surprindere 
jurnalul „Uvrierul" și dintre cele 
mal plăcute ce am avut vreodată". 
Era un nou ziar muncitoresc de care 
lua notă gazeta democrată „Trompe
ta Carpaților", al cărei director în 
acea vreme era însuși Bolliac. Căci, 
răsfoind înapoi colecția „Trompetei 
Carpaților", vom afla o altă însem
nare plină de simpatie : „Este o pu- 
blicațiune în București despre care 
se vorbește rar... și, cu toate aces
tea, publicațiunea are două merita 
netăgăduite : că este publicațiunea 
cea mai serioasă și cea mai bine edi
tată. Publicațiunea despre care vor
bim se cheamă «Tipograful romîn»".

Iată-ne așadar în față cu „Tipo
graful romîn", primul ziar muncito
resc din țara noastră (august 1865), 
cu care își începe seria prezentărilor 
recenta lucrare a Institutului de 
istorie a partidului, apărută în Edi
tura Politică: PRESA MUNCITO
REASCA ȘI SOCIALISTA DIN RO- 
MÎNIA (1865—1900), elaborată de 
un larg colectiv sub conducerea 
unui comitet de redacție, format 
din Ion Popescu-Puțuri (redactor 
responsabil), Nicoiae Goldberger, 
Augustin Deac și Ion Felea.

Impresionantă ca întindere (cele 
două părți ale primului volum au a- 
proape 1 400 de pagini), cuprinzînd 
un vast material inedit, excelent 
realizată din punct de vedere tehnic, 
lucrarea se recomandă, deopotrivă, 
ca un instrument științific pentru 
cercetătorii de specialitate și lucră
torii din presă, dar și ca un material 
de interesantă și plăcută lectură.

Bine inspirată, Editura Politică 
a ales, se pare, procedeul cel mai 
convenabil pentru cititor. Majo
ritatea paginilor sînt ocupate de 
articole reproduse din cele peste 70 
de publicații, orînduite cronolo
gic între anii 1865—1900, iar fieca

re publicație este precedată de un 
scurt studiu cu caracter de prezen
tare. Toate acestea — plus introdu
cerea generală și aparatul științific 
— dau lucrării disciplina de -rigoare 
Îl facilitează căutarea lucrului dorit, 

n sfîrșit, facsimilele, fotografiile, 
portretele figurilor de seamă ale 
presei muncitorești de atunci și ce
lelalte ilustrații reproduse (redactorii 
puteau fi încă mai generoși în 
această privință) sporesc frumuse
țea grafică și atractivitatea lecturii.

★
Această izbutită apariție ni se 

oferă foarte aproape de data 
cînd se va încheia un secol de 
la apariția „Tipografului romîn", 
care a fost urmat în scurtă 
vreme de alte zeci și zeci de astfel de 
publicații. „Tipograful romîn", Ana
lele tipografice", „Uvrierul", „Lucră
torul rorhîn" — sînt cîteva din zia
rele care au deschis drum larg presei 
socialiste din Romînia. Moștenire mi
nunată, presa muncitorească de la 
sfîrșitul secolului al XIX-lea con
tinuă și dezvoltă cele mai bune în
sușiri ale presei progresiste, în pri
mul rînd ale celei pașoptiste și unio
niste, la care au fost redactori sau 
colaboratori oameni cu vederi îna
intate ca Dinicu Golescu, Heliade 
Rădulescu, Gheorghe Asachi, Cezar 
Bolliac și ideologul revoluției din 
1848 Nicoiae Bălcescu.

Apariția și dezvoltarea impetuoasă 
a presei muncitorești este mărturie 
vie și emoționantă a începuturilor 
organizării și luptei revoluționare a 
clasei muncitoare din Romînia. Era 
perioada unor mari prefaceri în via
ța social-economică a țării, cînd pe 
arena societății noastre se conturau 
tot mai puternic cele două clase cu 
interese fundamental opuse — bur
ghezia și proletariatul — cînd în 
condițiile închegării coaliției burghe- 
zo-moșierești, proletariatul era che
mat să dezvolte prefacerile pro
gresiste, să înfăptuiască idealurile 
poporului. „Ii revenea proletariatului 

din Romînia, încă de la sfîrșitul se
colului al XIX-lea — spunea tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
sarcina istorică de a duce societatea 
înainte, sarcina de a fi conducătorul 
și călăuzitorul transformărilor nece
sare în direcția burghezo-democrati- 
că pe calea revoluționară".

Așa cum reiese prea bine din arti
colele reproduse în lucrare, presa 
socialistă a crescut odată și ca ur
mare a dezvoltării mișcării mun
citorești din țara noastră, iar în 
paginile ei este cuprinsă, în linii 
mari, întreaga evoluție a acestei 
mișcări, lupta elementelor înaintate, 
revoluționare, împotriva diferitelor 
curente mic-burgheze, oportuniste, 
reformiste, strădaniile neobosite 
pentru crearea unui partid propriu 
al clasei muncitoare. O frază 
din articolul „Un adevăr" pu
blicat în „Analele tipografice" 
este edificatoare pentru anii din 
jurul lui 1870, cînd muncitori
mea făcea primii pași pe calea or
ganizării : „Numai prin asociațiune 
și unire se poate învinge orice ob
stacole. Atît pentru acum ; — conchi
dea el — cu altă ocaziune vom zice 
mai mult".

„Ocaziunea" se ivește nu prea tîr- 
ziu ; în 1875 Nicoiae Codreanu arăta 
într-o scrisoare : pentru a fi cîștigați 
adepți la activitatea cercurilor socia
liste din Romînia este necesară apa
riția unor „organe de presă socia
liste". iar mai tîrziu, referindu-se 
la sosirea în țară a unui prieten, 
scria : „Dumnealui ne va aduce o 
foarte bună bibliotecă și o tipogra
fie franceză, care prea lesne se va 
putea transforma în romînească". Și 
iată că, în scurtă vreme, socialiștii 
înființează o tipografie proprie la 
Iași.

Filele cărții ne duc mai departe 
la „Socialistul", „Romînia viitoare", 
„înainte" și alte publicații, care au 
continuat cu combativitate demasca
rea condițiilor grele de trai și de lu
cru ale proletariatului, precum și ac
tivitatea de clarificare ideologică din 
mișcarea socialistă. „în trei cuvinte 
se rezumă toată istoria noastră, a 
dezmoșteniților, a proletarilor — 
scria „înainte" — organ democratic- 

socialist șl al proletariatului romîn, 
în articolul „O rază a viitorului". 
Este simplă și toată lumea o știe : 
trecutul nostru a fost sclavajul, pre
zentul este lupta, iar viitorul trebuie 
să fie victoria..." Iar, în articolul „La 
luptă socialiști I La luptă proletari 
chema cu înflăcărare : „Este timp ca 
ei, proletarii muncitori cu brațele și 
proletarii muncitori cu inteligența, 
să se prepare și să intre în luptă 
pentru a proba că nimic nu poate să 
reziste voinței unui popor care voieș
te să fie liber și care a desperat de 
drepturile șl siguranța existenței 
sale...".

Anii următori, 1881—1884, ani de 
întărire și dezvoltare a mișcă
rii muncitorești, fac și mai fecund 
terenul presei socialiste. De-a lungul 
a 150 de pagini facem cunoștință cu 
publicistica de înaltă clasă promova
tă de „Contemporanul", „Dacia vii
toare", „Emanciparea", „Revista so
cială". Nume prestigioase, ca Dobro- 
geanu-Gherea, Bacalbașa, C. Miile, 
Dr. Stîncă, Ion Păun-Pincio, Raicu 
Ionescu-Rion, Garabet Ibrăileanu, 
Nicoiae Beldiceanu, semnează studii 
și articole de atitudine politică și so
cială, filozofie, critică literară etc. 
Revistele încep o tot mai intensă 
activitate de popularizare a ideilor 
socialismului științific. în paginile 
lor apar în traducere lucrări sau 
fragmente din lucrări ale lui Marx 
și Engels, ca : „Originea familiei, a 
proprietății private și a statului", 
„Dezvoltarea socialismului de la 
utopie la știință", un rezumat din 
„Capitalul" și altele.

Un rol deosebit în viața so- 
cial-culturală a țării a jucat 
„Contemporanul", tribună înaintată, 
la început cu o orientare general- 
democratică. „Contemporanul" — 
„acest formidabil uragan de idei și 
de sentimente" — cum l-a carac
terizat savantul romîn Ion Cantacu- 
zino — a avut răsunetul său puter
nic în sufletul tinerei generații. Idei
le materialismului filozofic, lucrări
le întemeietorilor socialismului 
științific încep să fie comentate pe 
larg, susținute cu combativitate îm
potriva tuturor celor care denigrau 
socialismul și mișcarea muncitoreas

că. Engels însuși a adus recunoaște
rea acestei activități de răspîn- 
dire a marxismului în scrisoarea 
adresată de el socialiștilor romîni: 
„Cu mare plăcere am văzut că so
cialiștii din Romînia primesc în pro
gramul lor principiile de căpetenie 
ale teoriei care a izbutit a aduna în
tr-un mănunchi de luptători mai pe 
toți socialiștii din Europa și Ame
rica — e vorba de teoria prietenului 
meu Karl Marx...“.

O dovadă în plus a faptului că în 
ciuda puternicelor influențe refor
miste, oportuniste, mișcarea socialis
tă din Romînia se situa tot mai ferm 
pe terenul marxismului a consti
tuit-o apariția, în 1884, a publicației 
lunare „Revista socială". „Arătarea 
ideilor socialiste va fi partea cea de 
căpetenie a lucrării noastre" — se 
arăta în primul număr al revistei. 
Redacția se angaja să ducă muncă 
de clarificare ideologică, să combată 
de pe pozițiile socialismului științi
fic, teoriile mic-burgheze, anarhiste. 
Afirmarea clară, în paginile revistei 
a necesității dictaturii proletariatu
lui în perioada de trecere de la ca
pitalism la socialism constituia în 
acel ani o victorie a socialismului 
marxist în mișcarea muncitorească 
din Romînia. Existența revistei a fost 
relevată cu mîndrie în raportul de
legației romîne la Congresul Inter
naționalei a Ii-a, ținut la Bruxelles 
în 1891.

în Transilvania apar gazete ca 
„Meseriașul romîn", „Kdzjolet", „Pă
zitorul muncii", „Volkswille" și al
tele care oglindeau în coloanele lor 
lupta muncitorilor împotriva exploa
tării capitaliste, popularizau ideile 
socialismului științific.

Ultimul deceniu din veacul trecut 
cu frămîntările lui sociale tot mai 
adînci, cu creșterea puternică a 
luptelor de clasă, a dat mișcării so
cialiste și presei muncitorești infuzii 
de combativitate și un mai hotărît 
spirit proletar. Elementele înaintate 
din mișcare își intensifică eforturile 
pentru întărirea și dezvoltarea orga
nizațiilor muncitorești. începuse deja 
să se pună cu insistență problema 
înființării unul partid al tuturor 
muncitorilor. La București socialiș
tii au trecut la reînființarea pe baze 
mai largi a fostului „Cerc muncito
resc", desființat după represiunile 
din 1888. Rezultatul a fost crearea 
„Clubului muncitorilor", sîmburele 
viitorului Partid Social-Democrat al 
muncitorilor din Romînia. In scurt 
timp a apărut și organul de presă al 

clubului, ziarul „Munca", cel mai 
important ziar muncitoresc de la 
sfîrșitul secolului al XIX-lea. „Mun
ca" reflecta în mod vizibil schim
barea survenită în orientarea so
cialiștilor, în atenția cărora încep 
să stea tot mai mult problemele 
muncitorimii industriale. „Clasa 
muncitoare — scria ziarul — căpă- 
tînd pe fiecare zi mai multă conș
tiință de drepturile ei, se îndîrjește 
mal tare, amenință mai cu groază e- 
dificiul privilegiilor burgheze. Lupta 
se încinge zilnic mai crîncenă și mai 
fără milă. Nimeni, nici dintre bur
ghezi, nici dintre muncitori, nu se 
întreabă dacă e drept ce se face sau 
nu, ci dacă e în interesul clasei din 
care face parte să facă așa".

Evenimentul cel mai remarcabil 
al acestui sfîrșit de veac pentru 
clasa muncitoare din țara noastră a 
fost crearea în 1893 a Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
Romînia. La puțin timp după a- 
ceasta, ziarul „Munca" s-a transfor
mat în „Lumea nouă", a cărei exis
tență frămîntată a reflectat drumul 
greu străbătut de mișcarea munci
torească în dezvoltarea ei — de la 
oportunismul lui I. Nădejde, care 
acaparase conducerea ziarului, atră- 
gîndu-1 pe linia trădătoare a „gene
roșilor", pînă la înfrîngerea acestora 
și reafirmarea spiritului proletar în 
articolul lui Al. Ionescu „Sîntem și 
rămînem !“

întoreînd filele lucrării noastre, 
vom întîlni și multe alte publicații 
din generația „Muncii" : „Drepturile 
omului" și „Gutenberg" (Bucu
rești), „Socialismul" (Tr. Severin), 
„Lampa" (Brăila), „Școala Nouă" 
(Roman), „Democrația socială" 
(Ploiești), „Proletarul" (Botoșani), 
„Literatura și știința" (Bucu
rești), „Revoluția socială" (Cra
iova). Sub semnătura tipografului 
Alexandru Ionescu, unui dintre pri
mii ziariști muncitori, a lui I. O. 
Frimu, Ion Cătină, Panait Mușoiu, 
Ion Teodorescu, C. Miile, ziarele 
muncitorești aduc dovezi zguduitoare 
despre starea de privațiuni și crîn
cenă exploatare în care se aflau pro
letariatul și țărănimea.

Numeroase sînt mărturiile patrio
tismului, ale dragostei față de popor 
și răspunderii pentru destinele lui, 
care însuflețeau presa muncitoreas
că și socialistă. în lupta lor de a- 
tunci revoluționarii, patrioți înflă
cărați, întrezăreau viitorul luminos 

al țării, aveau certitudinea deplinei 
eliberări naționale și sociale a po
porului. Din același înalt sentiment 
de dragoste pentru popor, „Dacia 
viitoare" s-a ridicat împotriva bur
gheziei, a presei • reacționare care, 
trîmbițîndu-și patriotismul, întor
ceau în același timp spatele celor 
mai străluciți fii ai poporului, așa 
cum s-a întîmplat cu Eminescu, 
grav bolnav. „Noi, ca Iubitori de 
tot ce e frumos și vrednic de laudă, 
zicem : rușine vouă, oameni lipsiți 
de simțire și recunoștință, care dați 
uitării pe astfel de oameni, în vre
me ce înălțați la ceruri pe niște ni- 
mernici și niște lingăi; iar ca socia
liști aducem jalnica noastră admi
rare celui ce-a scris: împărat și 
proletar".

Cartea se încheie cu cîteva pa
gini din gazeta „Drepturile țăranu
lui", care, în loc de obișnuitul arti- 
col-program, a publicat, „Spre po
menire" lista țăranilor împușcați la 
Slatina în iunie 1899. între relată
rile despre îngrozitoarea stare a ță
rănimii, gazeta cuprinde înflăcărate 
cuvinte de îndemn și sprijin din 
partea muncitorimii, a elementelor 
sale înaintate. Vom reține, de pildă, 
versurile viguroase și optimiste ale 
poetului muncitorimii, D. Th. Necu- 
luță : „Lasă-ncolo, inimioară / Plîn- 
sul foc și jalea pară 1 / Că prin toa
te țările / Unde cresc oftările / Și-a 
sculat nădejdea vîntul / Să bată cu 
el pămîntul; / Lumea-ntreagă să 
mi-o bată / Și din ea s-alunge-oda- 
tă / Plînsul tot și jalea toată!...“

★
Fereastră larg deschisă spre înde

părtate decenii, lucrarea institutu
lui de istorie a partidului înfățișea
ză o retrospectivă plină de învăță
minte asupra începuturilor mișcării 
muncitorești, precum și asupra pre
sei care a însoțit-o și a slujit-o.

Lectura zecilor de articole, note, 
reportaje și pamflete ne dezvăluie 
încă o dată forța publicisticii re
voluționare, trăsăturile proprii ale 
presei muncitorești: principialita
tea, respectul pentru adevăr, carac
ter''! popular, adîncul patriotism, in
ternaționalismul proletar — trăsă
turi cultivate și dezvoltate cu deo
sebită grijă în presa noastră de as
tăzi de Partidul Muncitoresc Romîn.

Tradițiile cele mai luminoase ale 
presei noastre muncitorești și-au 
aflat sinteza în principiul victorios 
al presei comuniste : Conducerea de 
către partid ! Spiritul de partid !

Valerlu POP
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Pentru ocrotirea
sănătății populației

în cadrul dezvoltării rețelei de uni
tăți medico-sănitare, anul trecut, la Ga
lați, Giurgiu, Buzău, Pașcani, Cîmpu- 
lung-Muscel au fost date în folosință 
policlinici noi. Cele din Roman, Bicaz 
și din alte orașe âu fost modernizate.

Premiile concursului 
„Vasile Alecsandri“

La concursul de creație „Vasile 
Alecsandri", ediția 1964, organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă prin Casa centrală a creației 
populare au fost prezentate peste 
200 de piese într-un act, piese pentru 
teatrul școlar și pentru teatrul de 
păpuși. Juriul de selecționare a a- 
cordat următoarele premii :

Pentru piese intr-un act: premiul 
II — „Hai, omule, acasă" de Teodora 
Crivăț și „Zorile la patru cincizeci și 
patru", de Ionel Hristea; premiul Iii 
— „Concert sub nuci" de Teofil Bu- 
șecan și „Anexa" de Ștefan Hara- 
lamb ; mențiuni: — „Leul" de Aurel 
Ștorin; „Trăi la oglindă" de Radu 
Nichita; „Șoapta stejarului bătrin" 

S-au realizat, de asemenea, îmbunătățiri 
ale condițiilor de asistență sanitară prin 
punerea la dispoziția populației din 
București, Cluj, Timișoara, Brașov, Con
stanța, Craiova, precum și din localități
le rurale din regiunile Banat, Crișana, 
Suceava, Iași, Cluj, Ploiești, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Galați, Hunedoara și 
Bacău a numeroase dispensare mo
deme. Pentru acțiunea de preveni
re și combatere a bolilor de inimă s-au 
înființat noi cabinete de cardiologie în 

de Tiberiu Vornic și „întrebări" de 
Al. Adrian.

Pentru teatrul școlar: Premiul II 
— „Campionul de rezervă" de Xe
nia Roman; premiul III — „In capul 
mesei" de Th. Mănescu și S. An- 
dreescu; „Plicul albastru" de L. Cer- 
năianu; mențiuni: „Cei șase magni
fici" de Al. Popovici și „Mormolocul" 
de Ferencz Laszlo.

Pentru teatrul de păpuși : Pre
miul I — „O rază de soare" de Al. 
T. Popescu; premiul III — „Retu
șați modelul" de Al. Popovici și 
„Cine va păzi clopoțeii" de Viorica 
Huber. Mențiune: „Cuibul păsărele
lor" de Tudora Petcuț-Bondoc.

(Agerpres) 

regiunile Argeș, Dobrogea, Suceava, 
iar cele existente au fost dotate cu noi 
aparaturi de specialitate. A crescut s> 
numărul cabinetelor de reumatologie 
prin crearea unor servicii speciale în 
policlinicile din orașele Ploiești, Cîm- 
pina, Baia Mare, Satu Mare, Hunedoara 
și alte localități. La Ghermănești a luat 
ființă un spital de balneo-fizioterapie cu 
120 de paturi. în fotografia de sus : 
Maternitatea din Bacău.

(Agerpres)

Premiile 
concursului 
„Ion Vidu“

La concursul anual de creație „Ion 
Vidu" pentru cîntece de masă, ediția 
1964, juriul a analizat și a selecțio
nat 186 lucrări, acordînd următoarele 
premii și mențiuni pentru muzică și 
versuri: premiul III — piesele co
rale „De-ar fi dorul", muzica de V. 
Timiș, versurile de Stelian Filip și 
„Legendă", muzica de Gh. Costines- 
cu, versurile de Felicia Donceanu; 
mențiune — piesa corală „Leagănul 
cu ochi de mură", muzica de St. An- 
dronic, versurile de I. Socol; premiul 
II — piesa solistică „Cîntec", muzica 
de Gr. Nica, versurile de Olimpiu 
Vladimirov. (Agerpres)

ACȚIUNI
DE INTERES OBȘTESC

Mii de femei participă la acjiunile edi
litare și de înfrumusețare a cartierelor în
treprinse de Sfatul popular al Capitalei. 
Anul trecut, gospodinele și-au adus con
tribuția la amenajarea a numeroase tere
nuri de joacă pentru copii, spatii verzi, 
plantări de arbori și arbuști, realizînd 
economii însemnate. Un mare număr de 
femei au fost distinse cu insigna „Frun
taș în întrecerea patriotică". Numeroase 
femei fac parte din echipele de control 
obștesc care își desfășoară activitatea în 
unitățile comerciale, cooperatiste și de 
panificație din Capitală. Prin propunerile 
și sesizările pe care le-au făcut organe
lor de resort, ele au contribuit la îmbu
nătățirea deservirii populației. în aceste 
zile se pregătesc adunările de alegeri ale 
gospodinelor care vor activa în acest an 
în echipele de control obștesc.

Aproape 10 000 de femei au absolvit 
anul trecut cele 224 de cursuri „Școala 
mamei". Cursurile „Școala gospodinei' 
oferă, pe lîngă cunoștinfe sanitare, no
țiuni practice de artă culinară, croitorie, 
estetica locuinței și a îmbrăcămintei. 
Peste 3 500 de femei frecventează lec
torate de cultură generală organizate de 
comitetul orășenesc al femeilor în co
laborare cu Comitetul de cultură și artă 
al orașului București. Cursurile se tin bi
lunar și sînt urmate de filme, programe 
artistice, vizitări de muzee, expoziții.

Premieră teatrală
IAȘI (coresp. „Scînteii"). Ieri sea

ră colectivul Teatrului Național „Va
sile Alecsandri" din Iași a prezentat 
în premieră tragedia lui Racine 
„Britanicus", traducere în versuri de 
Ion' Omescu. Aceasta este cea de-a 
5-a premieră din actuala stagiune. 
Spectacolul a fost pus în scenă de 
Mircea Marosin. Din distribuție fac 
parte Ani Braieschi, artistă emerită, 
Ion Omescu, Teofil Vîlcu, Cristina 
Deleanu, Sergiu Tudose, Valeriu 
Burlacu, Virginia Raiciu și Marcel 
Finchelescu.

INFORMAȚII
La Invitația guvernului Marii 

Britanii, marți seara a plecat în An
glia, pentru o vizită de două săp- 
tămîni, o delegație a sfaturilor popu
lare din R. P. Romînă, condusă de 
Nicolae Petre, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
orășenesc Constanța. în aceeași zi, 
ambasadorul Marii Britanii în R. P. 
Romînă, James Dalton Murray, a 
oferit un cocteil în cinstea delega
ției romîne. (Agerpres)

VEȘTI DIN URILE SOCIALISTE
Ascensor pentru nave

Inginerii din Leningrad au ela
borat. proiectul tehnic al unui as
censor pentru nave destinat flu
viului Enisei, unde este în curs de 
construcție hidrocentrala de la 
Krasnoiarsk. Datorită noului as
censor, fluviul va deveni navigabil 
în zona barajului, deși diferența 
de nivel între bieful aval și bieful 
amonte va fi de 105 metri. Nu de
parte de baraj, nava va intra în 
canalul de acces, apoi va fi intro
dusă într-o cameră de oțel umplu
tă cu apă, care se va ridica în mod 
automat, împreună cu nava. Lun
gimea acestui funicular neobișnuit 
va fi de aproape 1,5 kilometri. 
Camera pentru transportarea na
velor va fi așezată pe șine de oțel. 
Apoi camera va ieși din canal, va 
ocoli pe o estacadă de beton-ar- 
mat barajul, va vira și va coborî 
nava în apă. Întreaga operație de 
ocolire a barajului nu va necesita 
prea mult timp, iar construcția tu
turor dispozitivelor sale va costa 
mult mai ieftin decît construcția 
unor ecluze.

Pod intre două cartiere
La Praga au început lucrările de 

construcție a unui pod care va 
lega, peste valea denumită Nusle, 
două cartiere ale capitalei ceho
slovace. Podul va avea două nive
luri. Prin cel inferior vor circula 
tramvaiele, nivelul superior fiind 
destinat transportului auto și pie
tonilor. Lungimea totală a podu
lui atinge 485 metri. El se constru
iește la o înălțime de 40 metri 
deasupra văii Nusle.

Noi linii aeriene
Recent a decolat primul avion 

de pe noul aeroport construit în 
orașul Priștina, R.S.F. Iugoslavia, 
centrul'provinciei autonome Koso- 
vo-Metohia. In prezent, în Iugo
slavia există un serviciu aerian re
gulat între localitățile Belgrad și 
Priștina. Ulterior, acest oraș va fi 
legat prin comunicații aeriene și 
de alte orașe iugoslave.

A

In probe tehnologice
La Combinatul Schwarze Pumpe 

din Neiderlausitz (Republica De
mocrată Germană) a intrat recent 
în probe tehnologice grupul de 
generatoare numărul 3, alcătuit 
din patru agregate, al noii uzine 

de gaze. In felul acesta, capacita
tea uzinei a crescut cu circa 70 la 
sută. Se evaluează că în anul 1965, 
după montarea ultimelor opt ge
neratoare, uzina va produce apro
ximativ 1,9 miliarde metri cubi de 
gaze pe an.

Specialiști in domeniul 
zootehniei

In R. P. Mongolă crește numă
rul specialiștilor care lucrează în 
domeniul zootehniei. Institutul de 
zootehnie al Academiei de Științe 
a R. P. Mongole studiază proble
mele dezvoltării creșterii vitelor. 
Numeroși oameni ai muncii parti
cipă la aplicarea în practică a 
realizărilor științei și tehnicii în 
domeniul creșterii animalelor. In 
numeroase unități agricole au fost 
introduse noi rase de animale cu 
o productivitate mai ridicată și cu 
o putere mai mare de adaptare la 
condițiile locale.

Intr-unui din noile cartiere ale Varșoviei

Laboratoare 
pe lingă uzine

Din cele peste 800 de articole 
noi produse în anul 1964 de indus
tria chimică, metalurgică și con
structoare de mașini din Tianțzin, 
important centru industrial al 
R. P. Chineze, jumătate au fost 
experimentate în laboratoarele și 
centrele de cercetări ale fabricilor 
și uzinelor din acest oraș. Sarcina 
acestor laboratoare este de a îm
bunătăți calitatea produselor, de a 
studia și populariza tehnica nouă, 
precum și de a experimenta pro
dusele noi. La Tianțzin, pe lingă 
principalele întreprinderi, funcțio
nează în prezent 100 de asemenea 
laboratoare în care lucrează 2 000 
de tehnicieni.

CREȘTEREA NATALITĂȚII 
SI iMRUNĂTĂTIREA 
SEPTELULUI
(Urmare din pag. I-a) 

puteau fi înlăturate pe loc, 
necesitînd o durată rriai mare de 
timp. De aceea, la încheierea ac
tivității colectivelor s-a întoc
mit o analiză a problemelor privind 
îmbunătățirea reproducției anima
lelor. Consiliul agricol regional a or
ganizat la Buzău o ședință cu toți 
membrii secției de creștere a ani
malelor, unde baza discuțiilor au 
constituit-o materialele elaborate de 
specialiști, ca și constatările proprii. 
Cu această ocazie s-a adoptat și un 
plan de măsuri cuprinzînd principa
lele probleme pe care trebuie să le 
rezolve consiliile agricole și cen
trele de însămînțări artificiale, cu 
sprijinul activ al inginerilor din 
cooperativele agricole de produc
ție și al medicilor veterinari 
de circumscripție. în planul de 
măspri se prevăd însămînțarea 
artificială în totalitate a numărului 
de vaci și juninci din raza fiecărui 
punct, organizarea montei naturale 
în comunele mai îndepărtate și în
deosebi în taberele de vară la mun
te, asigurarea numărului de tauri 
necesari și folosirea lor după Indica
țiile specialiștilor, transportul mai 
rapid al materialului biologic etc.

Deși nu au trecut decît cîteva luni 
de la această ședință, s-au realizat o 
bună parte din prevederile planului 
de măsuri. în vară au fost organi
zate puncte de însămînțare artificia
lă în taberele de vară de pe pășu
nile de munte, iar acolo unde n-au 
existat condiții pentru aceasta au 
fost aduși tauri corespunzători. în 
prezent, consiliile agricole se preo
cupă de organizarea cît mai bună 
a iernării taurilor care vor fi fo
losiți în taberele de vară la pășune.

Așa cum se prevede în planul de 
măsuri, într-o zi anumită, stabilită 
pe bază de grafic, șefii centrelor de 
însămînțare artificială, împreună cu 
medicii veterinari de circumscripție, 
analizează starea de reproducție a 
vacilor și a junincilor în vîrstă de 
peste 18 luni, stabilesc cauzele infe- 
cundității și iau măsuri de trata
ment. Avem posibilități de a orga
niza mai bine această importantă 
acțiune, urmărind respectarea cu 
mai multă rigurozitate a graficelor 
de deplasare întocmite.

Rezolvarea problemelor complexe 
privind reproducția animalelor nece
sită o îndrumare permanentă din 
partea consiliilor agricole. Aces
te probleme sînt analizate și cu oca
zia teleconferințelor pe care le ți
nem săptămînal. Cii acest prilej se 
stabilesc operativ și măsurile care 
trebuie luate în fiecare raion pentru 
asigurarea furajelor, iernarea ani
malelor etc. în viitor, consiliul agri
col regional va da și mai mare a- 
tenție rezolvării problemelor de care 
depind îmbunătățirea calitativă a 
raselor, mărirea numărului de pro
duși de la efectivele matcă, creșterea 
în cît mai bune condiții a animale
lor tinere, folosirea mai deplină a 
posibilităților de sporire a produc
ției animale.

întrecere la haltere între sportivi al asociatei „Laminorul" din Roman

Spartachîada 
de iarnă

Zilele trecute, laminoriștli de la 
uzina de țevi din Roman s-au pre
zentat din nou în sâlile de sport și 
unii în aer liber pentru a-și disputa 
întîietatea în cadrul întrecerilor 
spartachiadei de lamă a tineretului.

întrecerile de haltere, la care au 
participat 40 de concurenți, au pri
lejuit tînărului strungar N. Filip un 
rezultat meritoriu : el a ridi
cat de 42 de ori haltera de 36 
kg, clasîndu-se pe primul loc. Gh. 
Panciu și I. Lăpușneanu au ridicat 
haltera de 26 de ori și s-au clasat 
la egalitate pe locul II. La trîntă au 
participat 20 de tineri. Intîlnirea cea 
mai echilibrată și interesantă au 
realizat-o strungarul M. Darie și 
rectificatorul M. Spahuță. Printre 
învingătorii întrecerilor de șah se 
consemnează numele lui C. Bordeia- 
nu, V. Leancă și Gh. Negru.

★

întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului se află în plină desfă
șurare și în alte localități ale regiu
nii Bacău. Rezultate bune au obți
nut asociațiile sportive „Betonul"- 
Roman, „Tractorul’-Hemeuși, „Glo- 
ria'-Zemeș, „Avîntul'-Pîncești.

Pentru a asigura condiții opti
me de desfășurare tuturor probelor 
prevăzute în regulamentul Sparta
chiadei, asociațiile sportive au pro
curat materialele necesare, iar altele, 
cum sînt cele din comunele Pîncești, 
Helegiu, Bălțăteștf1, și-au confecționat 
cu mijloace proprii schiuri și săniu
țe. în orașele Bacău, Adjud, Mol- 
nești și Piatra-Neamț se află în cutb 
de amenajare noi patinoare.

Din sportul
international

Pregătiri pentru „mondialele" 
de tenis de masă

Federația iugoslavă de tenis de masă 
a selecționat primul lot de jucători și 
jucătoare care și-au început pregătirile 
în vederea campionatelor mondiale 
programate între 15 și 25 aprilie la 
Ljubljana (Iugoslavia). Din lotul mas
culin fac parte Markovici, Korpa, 
Vecko, Surbek, Hrbud, Teran, Uzori- 
nac, Gazici, Osmanagic, iar din cel fe
minin Pire, Nicolici, Arslanagic, Res- 
ler, Klevissar și altele.

Schi, hochei, patinaj

In localitatea Kavgolov, în apropiere 
de Leningrad, a început un concurs in
ternațional de schi la care participă 
sportivi din R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. F. Germană, R. P. Po
lonă, Suedia și U.R.S.S. Proba de să
rituri de la trambulină a revenit schio
rului Peter Lesser (R. D. Germană), 
care a realizat două sărituri de 63,5 m 
și 70,5 m, totalizînd 216,9 puncte.

Proba de fond 15 km bărbați a 
cîștigat-o surprinzător Victor Kru
glov în vîrstă de 26 de ani, care 
a reușit să învingă pe favoriții probei, 
printre care și Victor Kolcin. El a par
curs această distanță în 50’30’’, corec- 
tînd cu 19” vechiul record a lui Igor 
Voroncihin. La 5 km femei victoria a 
revenit campioanei olimpice Klavdia 
Boiarski, care a realizat timpul de 
18’32”,

Șahiști romîni 
peste hotare

Campionul de șah al R. P. Romîne, 
Florin Gheorghiu, clasat pe locul doi 
la tradiționalul turneu internațional 
de la Hastings, a susținut, în orașul 
Bradford, din nordul Angliei, un si
multan la 27 de mese. Gheorghiu a 
obținut victoria în 20 de partide, a 
pierdut 4 și a remizat 3.

Intr-o declarație făcută corespon
dentului sportiv al agenției Reuter, 
tînărul nostru șahist a spus : „In si
multanul de la Bradford am întîl- 
nit jucători tineri, puternici, foarte 
bine pregătiți, cu multe cunoștințe 
teoretice. In ceea ce privește turneul 
de la Hastings sînt mulțumit că am 
reușit să ocup locul doi, în prima 
mea evoluție din Anglia".

In campionatul unional de hochei pe 
gheață s-au înregistrat noi surprize. 
Echipa Spartak Moscova, care ocupă 
locul doi în clasament, a trebuit să pă
răsească terenul învinsă în partida 
susținută la Novosibirsk cu formația 
locală Metalurg. Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 3—1 (1—0; 2—0; 0—1). Di
namo Moscova a terminat la egalitate 
4—4 (1—0; 2—2; 1—2) cu Torpedo Gorki, 
iar formația Traktor Celiabinsk a în
vins pe Lokomotiv Moscova cu scorul 
de 5—1 (2—0; 2—1; 1—0).

Concursul feminin de patinaj viteză 
desfășurat la Berlin a fost cîștigat de 
olandeza Stien Kaiser, care a reușit 
să o învingă pe campioana olimpică din 
1960, Helga Haase (R.D.G.). Rezultatele 
înregistrate în ziua a doua : 3 000 m 
Kaiser (Olanda) 5’19” 5/10 (record o- 
landez) ; 1 500 m Carry Geyssen (O- 
landa) 1’37” 4/10.

Turul ciclist al Austriei

Anul acesta Turul ciclist de amatori 
al Austriei se va desfășura înfre 29 
mal șl 5 iunie pe un traseu împărțit 
în 8 etape. Prima etapă, care va avea 
loc la 29 mai, va cuprinde două semi- 
etape ; Viena-Poelten Ottenstein (134 
km) cu plecarea în bloc, urmînd ca 
apoi participanții să parcurgă 49 km 
contra-cronometru individual. Iată 
celelalte etape: Ottenstein-Opponitz 
(154 km); Opponitz-Eferding (120 km); 
Eferding-Saalfelden (186 km); Saalfel- 
den-Paternion (165 km); Paternlon- 
Wolfsberg (122 km); Wolfsberg-Gleis- 
dorf (180 km); Gleisdorf-Viena (205 km).

Ședința Comitetului Permanent 
al conferinței muncitorilor din țările baltice

HELSINKI 12 (Agerpres). — în 
zilele de 9 și 10 ianuarie, în locali
tatea Kiljava, din apropiere de Hel
sinki, a avut loc o ședință a Comi
tetului permanent al conferinței 
muncitorilor din țările baltice, pre
cum și din Norvegia și Islanda. Par
ticipanții la ședință au aprobat pro
gramul de pregătire a celei de-a 
8-a conferințe a muncitorilor și au 
adoptat un apel către organizațiile 
muncitorești și sindicale din țările 
baltice — precum și din Norvegia 
și Islanda — prin care ele sînt che
mate să-și aleagă delegați și obser

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Un egiptolog britanic, care efectuea
ză săpături în apropiere de Cairo, a 
anunțat că a descoperit un uriaș com
plex de morminte și alte construcții 
care ar putea include și mormîntul lui 
Aesculap, „părintele medicinii". Dr. 
Walter Emery, profesor de egiptolo
gie la universitatea din Londra, a de
clarat că echipa sa a dezgropat doar 
o fracțiune dintr-un vast sistem de 
tuneluri subterane care se întind pe o 
suprafață de 2 km pătrați. Locul să
păturilor este o vale la nord de 
Saqqara, nu departe de marea pira
midă, cea mai veche construcție de 
piatră cunoscută în lume. Medic, ar
hitect, filozof, Aesculap cunoscut de 
egipteni sub numele de Imhotep, a 
proiectat această piramidă în urmă 
cu 5 000 de ani pentru faraonul Zoser. 
Dr. Emery a spus că primele săpături 
arată că labirintul subteran a fost un 
loc de închinăciune al marelui savant. 
Unele tuneluri erau pline de păsări 
Ibis mumifiate.

A ÎNOTAT 17 ORE ÎN ATLANTIC

în timpul unei călătorii, un val pu
ternic l-a smuls pe Don McNeal de 
pe puntea vaporului și l-a aruncat în 
apele Oceanului Atlantic. McNeal nu 
și-a pierdut cumpătul. El a înotat 
timp de 17 ore pînă cînd a fost sal
vat de un alt vas. La spitalul unde 
a fost internat de urgență s-a consta
tat că acest efort nu i-a provocat 
decît o ușoară inflamare a ochilor.

STENOGRAFII IN GREVĂ

Stenografii tribunalelor civile din 
Londra au declarat luni o grevă în 
semn de protest împotriva intenției 
autorităților de a introduce sistemul 
înregistrării depozițiilor pe bandă de 
magnetofon, fapt care ar duce la con
cedierea lor. Greva a fost declanșată 
în momentul cînd două complete de 
judecată au trecut la noul procedeu, 

vatori la această conferință, care va 
avea loc între 4 și 10 iulie la Rostock 
(R. D. Germană).

Pe ordinea de zi a celei de-a 8-a 
conferințe vor figura problemele 
constituirii de zone denuclearizate 
în Europa de nord și centrală, îm
bunătățirii asigurărilor sociale și 
lărgirii drepturilor organizațiilor 
muncitorești și sindicale în sfera 
vieții economice. Ședința Comitetu
lui de pregătire sprijină propunerea 
președintelui U. Kekkonen privind 
transformarea nordului Europei în
tr-o zonă denuclearizată.

renunțînd la serviciile stenografilor lor. 
Marți stenografii au acceptat să se 
întoarcă la lucru după ce li s-a ga
rantat că introducerea noului sistem 
nu va atrage concedierea lor. Un pur
tător de cuvînt al oficialităților judi
ciare a declarat că problema viito
rului stenografilor va fi luată în consi
derație de către un comitet special 
creat de înalta Curte cu jurați.

CONTRABANDĂ CU HEROINĂ 
PE PACHEBOTUL „FRANCE”

Agenția France Presse informează 
că poliția franceză, în colaborare cu 
cea americană, a descoperit pe autorul 
contrabandei cu heroină efectuată prin 
intermediul pachebotului „France". 
Cu opt zile în urmă, în timp ce pa
chebotul „France" făcea escală în por

Soții Rissolo din Cordoba (Argentina) au ajuns la Montreal (Canada) 
după o călătorie de 17 000 mile pe bicicletă. Călătoria a început în 

mal 1S62

0 DECLARAȚIE A GUVERNULUI 
R. P.O. COREENE

PHENIAN 12 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția coreeană de 
presă, guvernul R.P.D. Coreene a 
dat publicității la 11 ianuarie o de
clarație prin care condamnă hotărî- 
rea Coreei de sud de a trimite un 
nou contingent de 2 000 de soldați 
sud-coreeni în Vietnamul de sud. 
După cum se știe, primele contin
gente au fost trimise în septembrie 
1964.

Declarația subliniază că aceste 
măsuri militare sînt menite să ex
tindă războiul din Vietnamul de 
sud și constituie un act de agresiu
ne împotriva poporului sud-vietna- 
mez. în declarație se arată că po
porul coreean va continua să spri
jine poporul sud-vietnamez în lupta 
lui de eliberare.

tul New York, un membru al echi
pajului, Jacques Fidament, în vîrstă 
de 19 ani, a descoperit din întîmplare 
un pachet de heroină pură în greu
tate de 2 kilograme ascuns după țe- 
văria sălii mașinilor. Cercetările între
prinse au dus la aiestarea matelotu- 
lui Pierre Lepicard. Se pare că la a- 
restarea sa au condus două fapte tra- 

petrecute la bordul pachebotului. 
Tînărul Jacques Fidament, descoperi
torul pachetului cu heroină, a fost 
găsit spînzurat în sala mașinilor. La 
11 ianuarie un alt marinar, Claude 
Bailleul, a fost găsit la rîndul său 
spînzurat în același loc. Cei doi îm- 
părțeau aceeași cameră cu Pierre Le
picard. Ajunse pînă la acest punct, 
cercetările au continuat prin desco
perirea unor importante probe care 
atestă că Lepicard este autorul con
trabandei cu heroină.
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IN VIETNAMUL
DE SUD
• Demonstrațiile 

antiguvernamentale 
s-au extins

• înrăutățirea situației 
examinată de oficia
litățile de la Saigon

SAIGON 12 (Agerpres). — Agen
țiile de presă transmit că în Viet
namul de sud au fost semnalate 
marți noi manifestații antiguverna
mentale. In orașul Hue, situat în re
giunea centrală a Vietnamului, a 
fost organizată de către studenți o 
demonstrație în fața consulatului a- 
merican. Ei au hotărît să trimită o 
delegație la Saigon pentru a cere șe
fului statului, Phan Khac Suu, de
miterea primului ministru, Tran 
Van Huong. Demonstrații au început 
marți și la Da Nang, al doilea oraș 
ca mărime din Vietnamul de sud, 
situat la circa 400 km nord de Sai
gon. Manifestanții purtau pancarte 
cu inscripții cerînd neutralizarea 
țării. Atît la Da Nang, cît și la 
Hue magazinele și școlile au fost în
chise. In fața teatrului din Da Nang, 
demonstranții au scandat lozinci 
antiguvernamentale și au îngropat 
efigia primului ministru Huong. In 
același timp se anunță că la Quang 
Tri continuă greva generală organi
zată de organizațiile studențești și 
ale budiștilor. Pe de altă parte, am
basadorul Statelor Unite la Saigon, 
Maxwell Taylor, a conferit cu pri
mul ministru Huong în legătură cu 
evenimentele din țară.

„Suprataxa la importuri 
se va anula cînd va fi 
posibil"
Declarația ministrului britanic 
pentru problemele economice

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
în cadrul vizitei pe care o în
treprinde într-o serie de țări, mem
bre ale Asociației europene a libe
rului schimb (A.E.L.S.), George 
Brown, prim-secretar de stat și mi
nistru pentru probleme economice 
al Marii Britanii, a sosit marți la 
Stockholm. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, în cadrul unei 
conferințe organizate la Stockholm, 
George Brown a făcut o declarație 
în care a dat asigurări că suprataxa 
de 15 la sută, instituită de guvernul 
britanic la importuri, va fi anulată 
de îndată ce acest lucru va fi posi
bil. După cum se știe, Suedia — 
membră a A.E.L.S. — este una din 
țările care s-au pronunțat categoric 
împotriva instituirii suprataxei de 
15 la sută la importuri. Ministrul 
englez a subliniat, cu acest prilej, 
că guvernul Marii Britanii consi
deră necesar să majoreze pe viitor 
taxa de scont a Băncii Angliei de la 
5 la 7 la sută.

ROMA Remaniere
sau „criză condusă"?
Numeroase convorbiri între liderii politici

ROMA 12 — Corespondentul A- 
gerpres Giorgio Pastore transmite : 
O dată cu reluarea activității poli
tice din Italia (după pauza care a 
urmat alegerilor prezidențiale) au 
avut loc numeroase convorbiri în
tre diferite personalități politice, 
precum și întruniri ale organelor de 
conducere ale partidelor. Președin
tele republicii, Giuseppe Saragat, 
l-a primit luni pe vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Pietro Nenni. 
După cum se afirmă din cercurile 
apropiate vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri, ei au discutat des
pre situația politică creată în urma 
alegerilor prezidențiale și au căzut 
de acord asupra necesității unei „re
lansări" a programului guvernului 
de centru-stînga care să învioreze 
— în limitele posibile — activitatea 
cabinetului Moro. Acest fapt dove
dește că Nenni și Saragat consideră 
că nu este cazul să se declanșeze o 
criză de guvern.

După întrevederea premierului 
Moro cu de Martino, secretarul Par
tidului socialist italian, acesta din 
urmă a declarat ziariștilor că „în 
cursul convorbirii s-a insistat asu
pra necesității unei clarificări a si
tuației din cadrul Partidului demo- 
crat-creștin", întrucît „aceasta con
diționează toate celelalte probleme". 
In legătură cu această problemă, 
ziarul „Avânți", organul Partidului 
socialist, a publicat marți o notă 
în care se spune că „a se cere de- 

o precizare a 
înseamnă altceva 
un răspuns poli- 
problemelor cars

mocrat-creștinilor 
poziției lor nu 
decît a li se cere 
tic global asupra 
se află acum în fața țării, deoarece 
ei nu au manifestat claritatea și 
coerența necesară". După dis
cuția cu Moro, Tanassi, secretarul

P.S.D.I., a făcut o declarație în care 
și-a exprimat încrederea în legă
tură cu posibilitatea consolidării 
politicii de centru-stînga.

Analizînd aceste întîlniri, „Pae- 
se Sera" de marți scrie : „Toate 
aceste întrevederi demonstrează 
încercările de a preveni criza și de 
a se proceda la o simplă remaniere 
de guvern pentru a da puțină vi
goare unei formule guvernamentale 
care s-a arătat pînă acum a fi des
tul de slabă". Alte ziare, printre 
care „Corriere della Sera", scriu că 
imediat ce se vor încheia întruniri
le partidelor din coaliția guverna
mentală de centru-stînga, se va tre
ce la măsurile cele mai urgente 
pentru înfăptuirea remanierii de gu
vern. „Nu se știe însă dacă rema
nierea va consta numai în numirea 
noului ministru al afacerilor exter
ne, va comporta deplasări de func
ții, sau se va rezolva „printr-o criză 
condusă" care să lărgească gruparea 
guvernamentală fără să schimbe 
programul pe baza căruia s-a for
mat actualul cabinet".

întrunirile diferitelor grupuri și 
curente din partide, precum și ale 
conducerilor partidelor, continuă. 
Conducerea națională a P.S.I. a a- 
nunțat că se va întruni joi, în timp 
ce Comitetul Central al P.S.I. și-a 
arnînat ședința pentru o dată care 
va fi fixată după reuniunea Consi
liului național al Partidului demo- 
crat-creștin. Direcțiunea partidului 
comunist a dat publicității un co
municat în care arată că Comitetul 
Central al P.CI. se va întruni joi 
pentru a discuta referatul secreta
rului general al partidului, Luigi 
Longo, asupra „situației politice du
pă alegerea președintelui republi
cii".

Mesajul președintelui S.U.A. 
în problemele invățămîntului

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
în mesajul prezentat de președin
tele Johnson Congresului se arată 
că învățămîntul a devenit o proble
mă socială majoră a Americii con
temporane. Numeroși tineri nu au 
posibilitatea să frecventeze școlile 

elevi 
pără-

și unul din fiecare trei 
care se află în clasa a 5-a 
sește școala. Președintele a arătat că 
șomajul în rîndul tinerilor ameri
cani este de patru ori mai mare de
cît în celelalte pături ale popu
lației. Ocupîndu-se de situația din 
învățămîntul superior, mesaju! sub
liniază că în fiecare an 100 000 de

Frâmîntdrile din
După cum se relatează din Atena, 

în partidul de dreapta E.R.E., aflat 
în opoziție, se observă anumite fră- 
mîntări. Așa-zișii „intransigenți" ur
măresc să-1 readucă din exilul său 
voluntar de la Paris pe fostul lider 
al partidului și fostul premier Ka-

Corespondență telefonică

co-tineri americani nu pot Intra în 
legii, deoarece nu dispun de mij
loacele necesare. Calificînd proble
ma îmbunătățirii sistemului de în- 
vățămînt drept „sarcina nr. 1 a po
porului american", Johnson a pre
zentat Congresului un program care 
va costa 1,5 miliarde de dolari pen
tru îmbunătățirea și extinderea în- 
vățămîntului. El a declarat că „a- 
cesta este un preț mic pentru dez
voltarea celei mai prețioase resurse 
a țării noastre" și a chemat la în
treprinderea „unui efort național 
pentru asigurarea unor posibilități 
depline în ce privește educația".

partidul E. R. E.
ramanlis. „Nucleul dur" (intransi
genți) a început să facă propagandă 
fățișă în favoarea unei dictaturi — 
scrie ziarul „Dimokratiki Allaghi". 
Aceste tendințe neliniștesc aripa 
„moderată" din partid și pe actualul 
său lider, Kanelopoulos.

INCERTITUDINE LA BURSA LONDREI
Știiea că Franța a hotărît să cea

ră trezoreriei Statelor Unite conver
tirea în aur a unei părți din dolarii 
aflaji în rezervele sale a influențat 
situația lirei sterline, determinînd 
scăderea cursului acesteia pînă la 
nivelul cel mai coborît la care se 
gasea în timpul crizei financiare din 
primele zile ale venirii la putere a 
guvernului laburist.
" Corespondentul financiar al săptă

mânalului „New Statesman" scrie că 
este nesigur dacă Franța urmărește 
să dezechilibreze rezervele de aur 
ale Statelor Unite pentru a le deter
mina să adopte o schimbare în sis
temul monetar internațional, 
dacă 
cerii 
ve 
sau lira sterlină. Comentariile care 
predomină aici arată că ultima din
tre aceste alternative este cea mai 
probabilă. Se știe că la reuniunea 
monetară internațională, care a avut 
loc la Tokio anul trecut, ministrul de 
finanțe francez, Giscard d'Estaing, a 
propus ca cele două monede 
„cheie" — dolarul și lira sterlină — 
să fie înlocuite prin certificate inter
naționale de aur, garantate de mem
brii .,Clubului de la Paris" (principa
lele zece țâri industrializate din Oc
cident). Ca un nou argument în sus
ținerea proiectului lor, francezii au 
citat recentele dificultăți ale lirii 
sterline.

Atmosfera de incertitudine de aici 
a fost intensificată, de asemenea, 
datorită știrilor că în Congresul 
S.U.A. a fost introdus un proiect de 
lege cate prevede ameliorarea obli
gațiilor privind garantarea în aur a 
dolarului american și a Fondului de 
rezerve federale. In aceste condiții 
tendința de a transforma sumele de 
dolari în aur va crește. Totodată, se 
accentuează zvonurile privind luarea 
de măsuri în sensul unei majorări a 
prețului aurului. Un membru influent 
al bursei de acțiuni din Londra a 
elaborat un memorandum — publi
cat de ziarul londonez „Times" — în 
care pledează pentru dublarea pre-

sau 
pregătește calea introdu- 

unei noi unități de rezer- 
monetare, alta decît dolarul

țului aurului. Memorandumul subli
niază că o asemenea măsură ar 
spori neîntîrziat valoarea rezervelor 
de aur deținute de toate țările și ar 
nivela cererile.

Rezultatul tuturor acestor incerti
tudini a fost creșterea presiunilor 
exercitate - asupra lirei sterline, iar 
întrebarea care se pune în cercurile 
financiare este dacă Banca Angliei 
va continua să susțină lira sterlină, 
cumpărînd lire ori de cîte ori prețul 
ei scade sub nivelul de 2,79 -dolari 
= o liră sterlină.

Devine acum clară istoria presiu
nilor economice exercitate asupra 
guvernului laburist de cînd acesta 
a venit la putere. Situația se dato- 
rește faptului că sub precedentul 
guvern conservator ponderea Angliei 
în comerțul mondial a scăzut de la 
21,9 la sută în 1951 la 13,8 la sută în 
1964. în aceeași perioadă rezervele 
de aur și dolari ale Londrei au scă
zut de la 1 118 milioane la 837 mi
lioane de lire sterline. în același 
timp deficitul balanței de plăți pe 
1964 a ajuns la aproape 800 milioa
ne de lire sterline. In aceste condiții, 
criza financiară era inevitabilă, indi
ferent dacă alegerile ar fi fost cîști- 
gate de laburiști sau de conservatori.

In al doilea rînd, presiunile asu
pra lirei sterline au crescut datorită 
capitaliștilor englezi care caută să 
convertească lire. în valute străine. 
Acțiuni similare sînt întreprinse și de 
deținători străini ai unor sume în lire 
sterline. Anglia a putut face față ne
cesităților urgente datorită credite
lor ce i s-au acordat de Fondul mo
netar internațional și de unele bănci 
centrale, avîndu-se în vedere că pră
bușirea lirei sterline — care este o 
valută mondială — ar afecta întreaga 
lume capitalistă, inclusiv Statele Uni
te. Sînt indicii că va trebui să treacă 
o perioadă de timp pentru a se pu
tea face simțite efectele măsurilor 
luate de guvern pentru redresarea 
situației.

Ministrul economiei, George Brown, 
depune în prezent eforturi pentru a

determina sindicatele și patronii să 
accepte o politică a „înghețării' ve
niturilor. Multe sindicate consideră 
însă că o astfel de politică va im
pune sacrificii mai ales oamenilor 
muncii. Primul ministru Wilson a a- 
rătat, inclusiv în declarații recente, cd 
Anglia nu-și poate permite să men
țină marile sale cheltuieli pentru înar
mări și baze militare în străinătate. 
Cu toate acestea, nu există încă in
dicații că guvernul intenționează să 
facă reduceri drastice în 
domenii.

Voci influente de experți și 
miști cu renume încep să se
dacă Anglia va putea menține lira 
sterlină ca valută mondială. Aceasta 
duce la intensificarea curentului e- 
xistent în cadrul partidului laburist 
care cere retragerea bazelor din 
străinătate și reducerea angajamen
telor militare ale Angliei în alte părți 
ale lumii.

aceste

econo- 
întrebe

LEOPOLDVILLE

„SITUAȚIE NESIGURĂ
© Declarațiile lui Soumialot • Adoula 

acuză pe Chombe
CAIRO 12 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la o conferință de 
presă organizată la Cairo, unde se 
află în drum spre patrie, Gaston 
Soumialot, ministrul apărării în gu
vernul răsculaților congolezi, a sub
liniat că soluționarea politică a pro
blemei congoleze nu este posibilă de
cît după retragerea mercenarilor și 
tehnicienilor străini, civili și mili
tari, și lichidarea amestecului în tre
burile interne ale Congoului. El a 
declarat că, în ciuda sporirii numă
rului mercenarilor, nu se va reuși 
niciodată să se pună capăt luptei 
poporului congolez împotriva domi
nației străine. Soumialot a mențio
nat că intenționează să discute 
șefii guvernelor țărilor arabe, 
se află la Cairo, posibilitatea
noașterii guvernului său. El a dez
mințit afirmațiile potrivit cărora 
răsculații congolezi ar primi ajutor 
militar din partea unor țări africane 
și a subliniat că forțele răsculate au 
nevoie de ajutor medical și alimen
te și în primul rînd de sprijinul mo
ral al popoarelor iubitoare de pace. 
Guvernul revoluționar congolez, a 
spus în încheiere Soumialot, va duce 
politica de neangajare promovată de 
Patrice Lumumba.

cu 
care 

recu-

ce. Fostul prim-ministru Cyrille A- 
doula a publicat în ultimul număr 
al revistei „Jeune Afrique" un arti
col în care arată că „dl. Chombe 
poartă responsabilitatea pentru si
tuația actuală. El a adus în țară 
mercenari sud-africani și portughezi, 
iar politica dusă de el a pro
vocat mii de victime". în progra
mul său, alcătuit din patru puncte, 
Adoula se pronunță pentru o con
ferință a tuturor liderilor politici 
congolezi (cu excepția lui Chombe), 
care să alcătuiască un guvern pro
vizoriu de coaliție. Sarcina unui ast
fel de guvern, scrie Adoula, trebuie 
să constea în „evacuarea tutu
ror trupelor străine, care urmea
ză să fie înlocuite cu forțe puse la 
dispoziție de țările O.U.A.". De a- 
semenea, guvernul trebuie să con
voace „un congres al tuturor ten
dințelor politice pentru a elabora un 
program comun și a organiza ale
geri generale".

12 (Agerpres). 
țară face ca 

de Chombe să

*

LEOPOLDVILLE 
Situația internă din 
orice hotărîre luată
fie nesigură. După ce săptămîna tre
cută își anunțase intenția de a vizita 
capitala Belgiei, pentru a discuta cu 
guvernul acestei țări probleme de 
ordin economic și militar, el și-a 
arnînat vizita în mod subit, anun- 
țind că o va face în cursul actualei 
săptămîni. în această situație, ale
gerile amînate pentru luna martie 
sînt considerate de observatorii de 
presă din Leopoldville o eventuali
tate ce se îndepărtează pe zi ce tre-

O in t îl ni re
fără rezultate

VIENA 12.— Corespondentul Ager
pres St. Deju transmite : Luni s-a 
întrunit la Viena comisia de colabo
rare a celor două partide guverna
mentale — populist și socialist — din 
Austria. După cum informează pre
sa, această primă întîlnire din 1965 
nu a dat rezultate din cauza contro
versei între cele două partide în 
problema industriei etatizate. Cance
larul Austriei, dr. Klaus, a prezentat 
în numele partidului populist propu
neri apreciate de socialiști ca îndrep
tate spre instaurarea controlului ca
pitalului privat în unele întreprin
deri ale statului.

Serviciul de presă al Partidului 
socialist menționează într-o informa
ție că vicecancelarul Austriei, dr. 
Pittermann, și alți conducători socia
liști au declarat de repetate ori că 
aceste propuneri sînt considerate de 
socialiști ca o piedică în calea co
laborării politice a celor două par
tide. Uniunea sindicatelor austriece 
a hotărît acțiuni de protest, greve 
de scurtă durată în toate cele 15 în
treprinderi ale O.M.V. (Administrația 
austriacă pentru petrol) pentru a 
sprijini punctul de vedere socialist. 
Discuțiile în comisia de colaborare 
dintre cele două partide vor con
tinua.

Cancelarul Erhard 
despre apropiata 
întrevedere de la Paris

BERLINUL OCCIDENTAL 12 
(Agerpres).

Referindu-se la întîlnirea pe care 
o va avea la Paris cu generalul de 
Gaulle, cancelarul vest-german, 
Ludwig Erhard, a declarat marți în 
Berlinul occidental, în fața grupu
lui parlamentar U.C.D.-U.C.S., că în
tîlnirea de la Rambouillet va fi de 
o importanță vitală pentru Europa 
occidentală. El a fost de părere că 
nu vor putea fi rezolvate toate pro
blemele, însă va fi lărgită înțelege
rea cu Franța. Cancelarul s-a pro
nunțat totodată pentru o mai mare 
independență a Europei occidentale 
precizînd, însă, că „această inde
pendență a națiunilor vest-europe- 
ne nu trebuie să fie îndreptată îm
potriva Statelor Unite".

După cum s-a mai anunțat, în 
Belgia au loc în ultima vreme 
puternice acțiuni revendicative 
ale oamenilor muncii, apreciate 
de unii observatori ca fiind 
printre cele mai importante de 
ia marea grevă generală din 
1960. In ultima zi a anului tre
cut, docherii și salariații din An
vers au declarat o grevă care a 
imobilizat peste 250 de nave și a 
paralizat de fapt întreaga activi
tate a portului. Greva a provocat 
economiei țării pagube care se 
ridică la peste 150 milioane 
franci belgieni. La 7 ianuarie, în 
urma eșuării tratativelor dintre 
reprezentanții patronatului și 
cei ai sindicatelor, guvernul bel
gian, reunit în ședință extraor
dinară, a hotărît mobilizarea 
greviștilor din portul Anvers. Ca 
urmare a acestui fapt, activitatea 
în port a fost reluată, dar munci
torii și-au exprimat hotărîrea de 
a continua lupta. Sîmbătă, trans
miteau agențiile de presă, 60 de 
nave au fost dirijate spre alte 
porturi pentru a fi descărcate 
întrucît, datorită ritmului lent in 
care se lucra, portul Anvers era 
amenințat din nou să fie blocat 
de nave.

Această grevă nu constituie 
decît unul dintre numeroasele

Gordon SCHAFFER

Bursa din Londra

Grevele din Belgia

MII de persoane, sosite din întreaga 
Olandă, au demonstrat la Amster

dam In sprijinul dezarmării

conflicte de muncă din ultimele 
luni. Reușind să împiedice de
clanșarea unei greve generale în 
domeniul transportului . în co
mun, autoritățile n-au putut să 
evite izbucnirea conflictului din 
industria petrolieră. După eșecul 
tratativelor purtate sîmbătă, 
Leon Servais, membru al guver
nului belgian, a declarat că pa
tronii n-au acceptat să majoreze 
salariile muncitorilor la plafonul 
cerut. In cursul zilei de ieri, 
5 000 de muncitori din industria 
petrolieră și de la centrele de 
distribuire a produselor petro
liere au intrat în grevă. Unele 
ziare și agenții de presă anunță 
că există și posibilitatea declan
șării unei greve a celor 85 000 de 
muncitori din cele patru mari 
bazine carbonifere ale țării.

Subliniind intensificarea miș
cării revendicative în Belgia, 
ziarul francez „Le Monde" trage 
concluzia că - guvernul Lefevre- 
Spaak are de întîmpinat astăzi 
numeroase dificultăți. „Trei luni 
după ce a suferit un eșec serios 
în alegerile comunale — conchi
de ziarul — guvernul de coaliție 
belgian trece printr-o serie de 
dificultăți care îl pun într-o si
tuație delicată înainte de alege
rile legislative din primăvară".

Sesiunea Riksdagului 
suedez

STOCKHOLM 12 (Agerpres).
Marți au început la Stockholm lu
crările sesiunii de primăvară a Riks
dagului suedez (parlamentul Sue
diei). în fața celor două camere ale 
parlamentului, regele Gustav al 
VI-lea a rostit mesajul tronului în 
care a arătat că situația internațio
nală se caracterizează printr-o des
tindere continuă a încordării în re
lațiile dintre marile puteri. Pentru 
asigurarea păcii, a spus regele Sue
diei, este necesar, totuși, să se a- 
jungă la un acord în problema 
dezarmării, îndeosebi în ce privește 
măsurile care să împiedice răspîn- 
direa armelor nucleare. Suedia, a 
spus el, va continua să depună efor
turi pentru a contribui la realizarea 
unui acord în acest domeniu.

Un protest al guvernului 
R. D. Germane

Elveția și tarifele vamale

BERLIN 12 (Agerpres). — Guver
nul R.
protest guvernului R. F. Germa
ne în 
cestuia
ianuarie — în Berlinul occidental o 
ședință a guvernului și Bundesta- 
gului vest-german. Această măsură, 
a declarat un purtător de cuvînt 
al M.A.E. al R. D. Germane, con
stituie o violare a statutului Berlinu
lui occidental care nu face parte din 
teritoriul R. F. Germane.

D. Germane a adresat un

legătură cu intenția a- 
de a organiza — între 12—15

Două probleme economice con
centrează atenția cercurilor de a- 
faceri din Elveția : hotărîrea bri
tanică de a spori cu 15 la sută 
taxele vamale la importurile de 
produse industriale și negocierile 
„rundei Kennedy" în curs la Ge
neva.

Presa occidentală relatează că 
exporturile elvețiene în Marea 
Britanie atinse de suprataxă re
prezintă 88 la sută din totalul 
exporturilor elvețiene în această 
țară. Industria de ceasuri este cea 
care suferă îndeosebi. „Pierderile 
în acest sector ar putea să se a- 
graveze în mod ireversibil dacă 
suprataxa va fi menținută pe o 
perioadă prelungită" — scrie „La 
Libre Belgique".

Sentimentele de nemulțumire 
ale Elveției sînt lesne de înțeles. 
După părerile exprimate la Ge
neva, prin instituirea suprataxei, 
Londra a încălcat principiile 
A.E.L.S. (Asociația europeană a 
liberului schimb). In legătură cu 
această nemulțumire se reamin
tește că Elveția nu și-a retras 
încă în mod oficial cererea de a 
adera la Piața comună. Dar nici

aici calea nu pare să fie mai pu
țin spinoasă —' consideră presa 
occidentală — relatînd că Elveția 
urmărește atent negocierile de la 
Geneva în legătură cu disparită- 
țile tarifare dintre Piața comună 
și Statele Unite.

Deși propunerile Pieței comune 
sînt îndreptate în primul rînd îm
potriva tarifelor ridicate america
ne și britanice, ele vizează și El
veția, după cum arată ziarul „St. 
Galler Tagblatt". Formula dispa- 
ritară ar lovi circa 200 de articole 
importate de țările Pieței comu
ne, în special din Elveția, și al 
căror export s-a ridicat în 1960 
la 240 milioane dolari, reprezen- 
tînd un sfert din exportul total al 
Elveției în țările Pieței comune.

„St. Galler Tagblatt" subliniază 
că, drept răspuns, Elveția ar pu
tea aplica și ea formula disparita- 
ră față de 1 000 de articole impor
tate din țările Pieței comune re- 
prezentînd 33 la sută din impor
turile elvețiene din aceste țări și 
21 la sută din întregul import el
vețian.

La Palatul Congresului argentincan 
a explodat luni o bombă provo- 
cînd pagube imobilului. Unii cores
pondenți de presă din Buenos Aires 
pun această explozie in legătură cu 
hotărîrea recentă privind legaliza
rea partidului justițialist (peronist) șl 
cu intenția acestui partid de a parti

cipa la alegerile prezidențiale

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, acad. N. Bogoliubov a 
fost ales în funcția de director al In
stitutului unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna.

care va explica motivele retragerii In
doneziei din O.N.U.

' ' ' j.
JACKSON (statul Mississippi). Un 

mare juriu federal" s-a întrunit pen
tru a examina acuzațiile aduse, împo
triva a 21 de persoane în legătură cu 
asasinarea, în iunie 1964, a celor trei 
tineri integraționiști.

ANKARA. La 12 ianuarie N.V. Pod- 
gornîi, conducătorul delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. care se află 
în Turcia, a făcut o vizită lui Ismet 
Inonu, primul ministru al Turciei. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire în 
cadrul căreia au fost discutate proble
me care interesează cele două părți.

unui guvern provizoriu alcătuit din re
prezentanți ai tuturor partidelor poli
tice din Congo care să pregătească a- 
legeri generale, desfășurate sub auspi
ciile O.U.A.

DJAKARTA. Marți a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri care a 
examinat aspectele economice ale re
tragerii Indoneziei din O.N.U. Postul 
de radio Djakarta a difuzat declarația 
președintelui Sukarno făcută după a- 
ceastă ședință. în declarație se arată 
că „economia Indoneziei nu va avea 
de suferit de pe urma acestei hotă- 
rîri“. Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului de Externe a declarat că pre
ședintele Sukarno va trimite șefilor de 
state și guverne din Asia scrisori în

ACCRA. Luînd cuvîptul la deschi
derea sesiunii parlamentului Ghanei, 
președintele Nkrumah a făcut cunos
cut că au început pregătirile pentru 
alegerea unui nou parlament înainte 
de 1 iulie. El a subliniat succesele ob
ținute în dezvoltarea economică a 
țării. Președintele a spus că problema 
congoleză „nu este o problemă mili
tară și, de aceea, necesită o soluție 
politică", adăugînd că „atît timp cît, 
diiT cauza amestecului străin, vor fi 
blocate căile pentru o reconciliere na
țională, în Congo nu va fi pace". 
Nkrumah a subliniat necesitatea creării

PRAGA. După cum anunță agenția 
C.T.K., o misiune economică ceho
slovacă, condusă de Josef Horn, pre
ședintele Camerei de comerț ceho
slovace, a plecat într-o vizită de 10 
zile în Belgia. In timpul vizitei vor fi 
analizate posibilitățile lărgirii comer
țului dintre Cehoslovacia și Belgia, 
în special în domeniul construcțiilor 
de mașini.

ZANZIBAR. La 12 ianuarie în ca
pitala Zanzibarului a avut loc o pa
radă militară consacrată primei ani
versări a revoluției din Zanzibar. în- 
tr-un discurs radiodifuzat prim-vice- 
președintele Republicii Unite Tanza
nia, Abeid Karume, a chemat poporul 
să apere cuceririle revoluționare și in
dependența națională a țării, să spri
jine planurile de dezvoltare economi
că ale guvernului.
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