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IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE ANUL 1965

OAMENII MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI 
ÎȘI IAU ÎNSUFLEȚITE ANGAJAMENTE

Poporul nostru a pășit în acest an cu sentimentul bucuriei și 
satisfacției pe care i-l dă bilanțul realizărilor de pînă acum, cu hotă- 
rîrea de a înscrie noi izbînzi în munca sa rodnică pentru dezvoltarea 
continuă, în ritm susținut, a economiei naționale, pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de cel de-al III-lea Congres al P.M.R.

Planul de stat pe anul 1965 prevede sarcini mobilizatoare, deo
sebit de importante, care au fost larg dezbătute în întreprinderile 
din întreaga țară. Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 1 de
cembrie 1964 și recenta sesiune a Marii Adunări Naționale au îndrep
tat atenția oamenilor muncii spre problemele economice centrale : 
îmbunătățirea calității produselor în toate ramurile de producție, pu
nerea în funcțiune la timp și în condiții optime a obiectivelor în con
strucție, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export.

In lumina acestor sarcini economice esențiale, a Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socia
liste, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprin-

deri tși iau — în cadrul adunărilor care au loc în aceste zile — an
gajamente în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
planului pe 1965 — ultimul an al planului șesenal. Aceste adunări 
prilejuiesc o largă manifestare a inițiativei creatoare și a spiritului 
gospodăresc al oamenilor muncii din întreprinderi.. In cuvîntul lor, 
numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni reliefea'ză experiența acu
mulată, fac propuneri prețioase privind punerea în valoare a noi re
zerve și posibilități de ridicare. în continuare a calității produselor, 
de creștere a productivității muncii, de folosire economicoasă a ma
teriilor prime, materialelor și a fondurilor bănești. Ei au subliniat 
importanța aplicării cu perseverență a planurilor de măsuri tehnico- 
organizatorice pentru înfăptuirea exemplară a angajamentelor.

In cele ce urmează, publicăm angajamentele luate de un număr 
de colective de întreprinderi în întrecerea socialistă pe 1965, cu o 
etapă pînă la 1 Mai.

hunedoara Metal mai mult
de calitate

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii").— 
Zi obișnuită de lucru. Pulsul puternic 
al Hunedoarei răzbate pînă departe. 
La furnale și la oțelării, șarje proas
pete de metal adaugă pe graficele 
întrecerii noi realizări. La complexul 
de laminoare ritmul de lucru vioi și 
continuu a adus pe paturile de ră
cire blumuri și țagle, profile și sîr- 
mă. Aproape 20 de sortimente numai 
într-un singur schimb. Macarale uria
șe, cu mișcări repezi, depun în va
goane sute de tone de metal.

La sfîrșitul schimbului de diminea
ță, ștafeta întrecerii s-a predat pe 
nesimțite. Și, în timp ce furnaliștii, 
oțelării și laminatorii din noul 
schimb începuseră lucrul, peste 1 000 
de siderurgiști s-au întrunit pentru a 
stabili angajamentele în întrecerea 
socialistă pe acest an, cu etapă la 1 
Mai. Ca și cu prilejul dezbaterii sar
cinilor de plan pe 1965, obiectivele 
care au stat în centrul atenției parti- 
cipanților la adunare au fost reali
zarea întregii producții de metal la 
un nivel calitativ superior și spori
rea în continuare a indicilor de utili
zare a agregatelor, iar, pe această 
bază, creșterea producției de fontă, 
oțel, laminate și alte produse side
rurgice. Tovarășii N. Sîntimbreanu, 
O. Bublic, V. Văzdăuțeanu și alții au 
subliniat, în cuvîntul lor, caracterul 
real și mobilizator al angajamente
lor, exprimînd, totodată, hotărîrea 
siderurgiștilor de a înfăptui în mod 
exemplar sarcinile puse de partid 
privind realizarea de metal mai mult 
și de calitate superioară.

Angajamentele siderurgiștilor hu- 
nedoreni sînt următoarele :

• îmbunătățirea calității coc
sului metalurgic atingînd o re
zistență medie lunară de 71,5 la 
sută la toba Micum ;

• Reducerea cu 10 procente a 
coeficientului admis de declasate 
la fontă ;

• Micșorarea în primul se
mestru cu 1 la sută și în semes
trul al doilea cu 1,5 la sută a

TR, MĂGURELE La 
combinat

O entuziastă adunare a avut loc 
și la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Tr. Măgurele. Colecti
vul combinatului și-a luat următoa
rele angajamente pe anul 1965 și în 
cinstea zilei de 1 Mai:

• Să realizeze întreaga can
titate de acid sulfuric la nivelul
calității atinse la acest produs pe 
piața mondială, reducînd conți
nutul de arsen cu 1 la sută, iar 
cel de fier și de bioxid de sulf cu 
10 la sută față de prevederile 
standardelor în vigoare.

Să depășească prevederile a- 
nuale de plan cu :

• 1 170 000 lei la producția glo
bală ;

• 1 000 000 lei la producția 
marfă ;

• 1 600 tone acid sulfuric M—H.
• 3 la sută la productivitatea 

muncii ;
Din aceste angajamente se vor 

realiza pînă la 1 Mai :
• 440 000 lei la producția glo

bală ;
• 370 000 Iei la producția 

marfă ;
• 600 tone acid sulfuric M—H.

Pentru îndeplinirea acestor anga
jamente s-a întocmit un plan cuprin-

superioară
coeficientului admis de rebuturi 
Ia oțel;

• La țagle pentru țevi pro
ducția de calitatea I va atinge 
87 la sută, în Ioc de 86 la sută 
cit este planificat ;

• Se vor elabora noi mărci de 
oțeluri aliate și oțel carbon de

Hunedoara. Se toarnă fonta lichidă 
la unul din cuptoarele oțelăriei 

Martin

calitate superioară. Tehnologia 
de elaborare a oțelurilor pentru 
rulmenți, țagle, țevi, axe, sape cu 
role pentru foraj va fi perfecțio
nată permanent, obținîndu-se 
produse superioare ;

• Planul de export va fi în-

noul
chimic

zător de măsuri tehnico-organizato- 
rice, care prevede printre altele : re
ducerea consumurilor specifice prin 
folosirea rațională a materiei prime, 
organizarea de cursuri de ridicare 
a calificării și de specializare pen
tru lucrătorii din sectoarele de bază 
ale combinatului etc.

bucurești Confecții și tricotaje 
corespunzătoare cerințelor

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii Fabricii de confecții și tri
cotaje București și-au luat entu
ziaste angajamente menite să ducă 
la continua îmbunătățire a calității 
produselor, la realizarea exemplară 
a sarcinilor pentru export și ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a 
prestigiului mărcii fabricii.

Aceste angajamente prevăd ur
mătoarele :

— Să îmbunătățească calitatea 
produselor pentru a satisface gus
tul și exigența sporită a consu
matorilor, depășind în acest scop 
sarcinile de calitate cu :

• 1 la sută Ia confecții de țesă
turi ;

• 0,7 la sută la tricotaje de 
bumbac și la ciorapi.

deplinit ritmic și în condiții ca
litative.

Realizarea în anul 1965, peste 
plan, a următoarelor produse :

• 22 000 tone aglomerat pentru 
furnale ;

• 3 000 tone cocs metalurgic ;
® 12 000 tone fontă, ce se vor rea

liza exclusiv cu cocs economisit;
• 10 000 tone oțel;
• 6 000 tone blumuri;
• 4 000 tone laminate finite.
Din care pînă la 1 Mai:
• 6 000 tone aglomerat pentru 

furnale ;
• 1 000 tone cocs metalurgic ;
• 4 000 tone fontă, ce se vor rea

liza exclusiv cu cocs economisit;
• 3 000 tone oțel ;
• 3 000 tone blumuri;
• 1 400 tone laminate finite.
Principalii indicatori de plan vor

fi depășiți cu :
0 14 800 000 

globală ;
lei la producția

0 17 000 000 
marfă ;

Iei la producția

0 0,5 la sută la productivitatea
muncii ;

0 4 000 000 Iei economii la prețul
de cost;

0 1500 000 lei la beneficii.
O bună parte din sporurile

de producție prevăzute în 1965 se 
vor obține pe seama lărgirii ca
pacităților de producție existen
te. De aceea, conducerea com
binatului va acorda toată aten
ția realizării ritmice a lucrărilor 
de investiții, asigurării condiții
lor materiale pentru atingerea 
înainte de termen a parametrilor 
proiectați la noile capacități ce 
vor intra în funcțiune.

• Pentru reducerea continuă a 
prețului de cost, siderurgiștii vor 
micșora consumurile specifice la în
cărcătura de cărbune la tona de cocs 
metalurgic cu 2 kg, iar în oțelăriile 
Martin vor micșora consumul de 
combustibil convențional cu 1 la su
tă pe tona de oțel.

• Sarcina de laminare la toleran
țe restrînse va fi depășită cu 5 la 
sută, față de nivelul prevăzut în 
planul tehnic.

Din angajamentul anual se vor 
realiza pînă la 1 Mai:

• 4 500 000 lei la producția glo
bală ;

• 5 500 000 Iei Ia producția marfă;
• 1 500 000 lei economii Ia prețul 

de cost;
• 500 000 lei beneficii.
Printre măsurile tehnico-organi- 

zatorice cuprinse în planul intern, 
cu termene apropiate, sînt : îmbună
tățirea aprovizionării secțiilor pe 
bază de grafic, în mod ritmic, 
scurtarea termenelor de execuție a 
reparațiilor la cald în oțelării; per
fecționarea instrucțiunilor tehnolo
gice la oțelării și laminoare, verifi
carea tehnologiilor pentru 10 mărci 
de oțeluri; îmbunătățirea încălzirii 
oțelului la laminoare.

— Să depășească planul pe a- 
nul 1965 cu :

• 1,2 la sută la producția glo
bală ;

• 0,5 la sută la productivitatea 
muncii ;

• 7 000 000 lei economii la pre
țul de cost, din care 2 500 000 lei 
pînă la 1 Mai.

— Să dea peste planul anual 
următoarele produse :

• 10 000 confecții pentru băr
bați ;

• 10 000 confecții pentru femei ;
• 50 000 cămăși bărbătești ;
a 400 000 tricotaje de bumbac ;
• 100 000 perechi de ciorapi.

PAROȘENI

0 producție sporită 
de energie electrică

în adunarea de la Paroșeni 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii termocentralei și-au exprimat 
hotărîrea fermă de a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile de 
plan, luîndu-și totodată angaja
mentul de a realiza peste preve
derile planului următoarele :

• depășirea cu 0,3 la sută a 
productivității muncii, prin creș
terea indicelui de utilizare a in
stalațiilor, ca urmare a introdu
cerii și extinderii mecanizării și 
automatizării în procesele tehno
logice ;

• un spor de 8 000 000 kWh Ia 
producția anuală, prin funcțio
narea centralei în cel puțin 7 850 
de ore la puterea de 300 MW ca 
rezultat al măsurilor ce se vor 
lua pentru preîntîmpinarea ava
riilor și reducerea duratei repa
rațiilor planificate pentru agre
gate ;

• economisirea, prin reducerea 
consumului specific de combus
tibil pentru producția de ener
gie electrică cu 0,6 g/kWh, a 1 410 
tone cărbune, din care pînă Ia 
1 Mai o cantitate de 400 de tone ;

• 550 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost;

• 400 000 lei beneficii peste
plan. \

Intr-o secție a Fabricii de confec
ții și tricotaje București

Ianuarie pare mai curînd o lună 
de primăvară dar calendaristic 
anotimpul rămîne... anotimp, iar 
preocupările gospodarilor, atît în 
ceea ce privește muncile cîmpu- 
lui din această perioadă, cit și cele 
referitoare la activitatea culturală, 
rămîn în concordanță cu el.

Intorcîndu-ne de la deschiderea 
celei de a doua etape a Festivalu
lui filmului la sate într-o comună 
a regiunii Argeș (Văleni-Podgo- 
ria) am observat, de o parte și 
de alta a șoselei, livezile de meri și 
pruni cu pomii „îmbrăcați" pentru 
iarnă sau protejați de mici gărdu- 
lețe contra rozătoarelor, dealurile 
care mărgineau orizontul și cărora 
vița de vie, și ea pregătită de ier
nat, le dădea aspectul unor hărți 
topografice brăzdate asimetric de 
rețeaua curbelor de nivel. Ne-am 
amintit de cîteva întrebări puse de 
membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Văleni-Pod- 
goria pe marginea filmelor agro
zootehnice prezentate :

— In ce constă avantajul plan
tării viei de-a latul dealului față de

Portul industrial 
Moldova Veche

Pentru transportul minereului cuprifer 
de la Moldova Veche la Turnu Măgurele, 
cea mai avantajoasă cale de transport 
este Dunărea. Portul existent la Moldova 
Veche nu putea face fafă noilor necesi
tăți. Încă de anul trecut au început lu
crările la un nou port industrial în amon
te de portul vechi. Se construiesc 3 
dane racordate la dana vechiului port, 
avînd o platformă de depozitare de 120 
m lăfime. Construcția noului port se 
execută din prefabricate de beton 
armat. In felul acesta va fi mult scurtată 
durata lucrării. Portul industrial Moldova 
Veche va fi dotat cu macarale mobile, au- 
tostivuitoare și alte mijloace mecanizate 
care vor asigura încărcarea în șlepuri a 
produselor miniere și a containerelor cu 
concentrate metalifere.

Pentru tinerele 
păduri

Silvicultorii se pregătesc pentru 
plantările de primăvară. Lucră
torii ocoalelor silvice fac măsu
rătorile, întocmesc planuri tehni- 
co-organizatorice privind aprovi
zionarea cu puieți și alte ma
teriale, amenajează cabanele pen
tru cazarea muncitorilor etc. în 
acest an ei au de împădurit 
o suprafață de 65 000 ha. Cele 
mai mari suprafețe vor fi plantate cu 
rășinoase. Plopii negri hibrizi, specie 
repede crescătoare, de mare pro
ductivitate,-vor ocupa peste 5 500 ha 
din care mai mult de jumătate în 
Lunca și Delta Dunării. De aseme
nea, această specie se va planta 
de-a lungul drumurilor și canalelor 
de irigații pe o lungime de peste 
5 000 km. (Agerpres)

Dezvoltarea rețelei 
farmaceutice

în cursul anului trecut au fost în
ființate 78 de unități farmaceutice, 
amplasate în localuri noi și dotate cu 
mobilier și utilaje moderne. Dintre 
acestea, 63 asigură asistența cu me
dicamente a populației din mediul 
rural. Pe lîngă crearea de noi unități 
farmaceutice au fost extinse spa
țiile unui nuțnăr de 21 farmacii, iar 
alte 7 au fost reamplasate în localuri 
corespunzătoare. Peste 200 farmacii 
au fost dotate cu mobilier și utilaje 
noi.

Surse de apă 
termală

La Oradea specialiști din Comitetul 
geologic au descoperit o sursă de apă 
termală cu un debit artezian de 760 
m.c. pe zi. Apa are o temperatură de 
80 grade Celsius. Această sursă va pu
tea fi folosită la termoficarea unor lo
cuințe din oraș și la alimentarea unui 
ștrand ce va funcționa în toate anotim
purile. O sondă instalată în apropierea 
localității Borș (regiunea Crișana) fo
rează la mari adîncitni pentru a capta 
o altă sursă ’de apă fierbinte care să fie 
folosită la încălzirea unor sere.
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— In intreaga țară 
continuă propunerile 
de candidați F.D.P. in 
alegerile de deputați 
pentru Marea Aduna
re Națională.

— Relatări de la 
adunările oamenilor 
muncii pentru desem
narea candidaților 
F.D.P. in alegerile de 
deputați in sfaturile 
populare.

INSTANȚA N E E

Filmul și prietenii săi
vechea metodă, de la vîrf spre 
poale ?

Explicațiile profesoarei de „a- 
gricultură" fuseseră amănunțite 
pentru a lămuri cit mai bine pe 
participanți. Interesul lor atît de 
evident s-a datorat și faptului că 
organizatorii, prin filmele progra
mate : „Pe pământuri sărace — 
vii și livezi înfloritoare", „Comba
terea bolilor viței de vie" au cău
tat să răspundă problemelor ridi
cate de specificul agricol al co
munei.

— Filmele de acest gen repre
zintă o ilustrare a lecției predate 
în cercul agrozootehnic, ne-a spus 
profesoara Maria Dascălu, unul 
dintre lectori. Noi am considerat 
însă că acest lucru nu este de a- 
juns și de aici s-a născut ideea... 
localizării lor.

In cartierul Jiului-Scinteia din Capitală întreprinderea de construcții- 
montaj nr. 5 a dat în folosință numeroase blocuri de locuințe. In același 
cartier constructorii execută lucrările la două complexe comerciale și 

la o școală poligralică. în fotografie : Blocul P 11 cu 280 garsoniere
Foto : Agerpres

0 largă tematică 
a cărții științifice

Pentru a-f informa pe cititorii noștri asupra noilor apariții în do
meniul cărții științifice, redactorul nostru Gh. Zamfir s-a adresat 
acad. Al. Graur, director general al Editurii Academiei R. P. Romîne, 
solicitîndu-1 să înfățișeze unele din preocupările editurii în acest an.

Editura Academiei R. P. Romîne 
are rolul de a publica lucrări de 
înalt nivel științific, în primul rînd 
pe . cele elaborate în institutele- .de 
cercetări ale Academiei. Ea editează 
opbre ale clasicilor științei și cul
turii naționale și universale, colec
ții și tratate, lucrări monografiile 
actuale din principalele domenii ale 
științelor și tehnicii, dicționare de 
mari proporții, peste 70 de periodice 
care acoperă aproape toate dome
niile de cercetare.

în anul care s-a încheiat, editura 
a avut sarcini sporite, legate de cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării 
patriei. Diferite unități ale Acade
miei au elaborat, în cinstea marii 
sărbători, lucrări ample, de sinteză, 
care au fost date publicului în 
cursul verii : Dezvoltarea economică 
a Romîniei 1944—1964 ; Industria 
Romîniei 1944—1964 ; Profilul spi
ritual al clasei muncitoare în socia
lism ; Educația estetică prin artă și 
literatură și altele.

Mai amintesc, dintre lucrările de 
mari proporții care au apărut în 1964: 
în domeniul științelor sociale — Isto
ria Romîniei, vol. III și IV, Cultura 
moldovenească în timpul lui Ștefan 
cel Mare, Istoria gîndirii sociale și 
filozofice din Romînia ș.a. ; în do
meniul literaturii — Istoria litera
turii romîne, vol. I, apoi Miorița de 
Adrian Fochi, un vast studiu compa
rativ al cunoscutei capodopere a li
teraturii populare romînești, Stilul 
poetic al lui Mihai Eminescu, de L. 
Gâldi; în domeniul științelor exacte : 
Paraboloidul eliptic și hiperbolic în 
construcții, de acad. A. Beleș și M. 
Soare, Energetica turbomotoarelor 
cu ardere internă de V. Pimsner, C. 
Vasilescu și G. Rădulescu, Lim- 
fogranulomatoza malignă de acad. 
N. Gh. Lupu, Terapeutica bo
lilor endocrine de acad. St. M. Milcu, 
Metode de cercetare a solului, sub 
redacția acad. Gr. Obrejanu, și al
tele. Din colecțiile cu caracter bio
logic și agricol au apărut, în anul 
1964, volumul IX al Florei R.P.R., 
în care se tratează familiile Curcu- 
bitaceae, Campanulaceae și Lobelia- 
ceae, Monografiile Tardigrada și 
Pisces, Pomologia R.P.R., vol. II 
(Mărul) și vol. III (Părul). Ultimele

Interlocutoarea ezitase în alege
rea termenului, însă felul cum se 
purtaseră discuțiile în sală, ne-au 
lămurit procedeul folosit: multe 
din metodele înaintate, popu
larizate prin intermediul filmului 
agrozootehnic, puteau fi aplicate 
și în comuna lor. Dar care dintre 
ele în mod special? Schimbul de 
păreri care urma reprezentației ci
nematografice trebuia să lămureas
că tocmai această problemă. Deve
nind astfel o bază de discuție, fil
mul era, cu alte cuvinte, „locali
zat" pentru comuna Văleni-Podgo- 
ria, oferind sugestii practice.

Răsfoim programul manifestări
lor cinematografice din regiune. La 
Merișani, filmul „Străinul" va fi 
prezentat în cadrul unei seri lite
rare și cinematografice ; la Schitu 
Golești, Slătioara, Stoicănești, în 

două volume, pe lîngă caracterul lor 
teoretic, au și o deosebită importanță 
practică pentru dezvoltarea pomi- 
culturii îri‘ țara noastră.

Pentru anul 1965 _șe poate preve
dea o dezvoltare a activității edi
turii, numeroase lucrări de mare 
importanță fiind de pe acum sub 
tipar sau gata de a fi predate tipo
grafiilor.

Va continua editarea unor impor
tante tratate apărute anterior : vo
lumul al V-lea al Istoriei Romîniei, 
volumul al II-lea al Istoriei arhitec
turii în Romînia de Grigore Ionescu, 
Tratatul de biochimie de C. Bodea 
și colaboratori, Pomologia R.P.R., 
vol. IV, Ampelografia R.P.R., voi. 
VI, Fauna R.P.R., Flora R.P.R., voi. 
X etc. Dintre alte tratate inițiate 
mai de curînd vor apărea primele 
volume din : Istoria limbii romîne, 
Istoria teatrului în Romînia, apoi va 
începe publicarea, în ediții știin
țifice, a operelor complete ale lui 
V. Alecsandri, Al. Odobescu, N. 
Bălcescu (scrisorile acestuia din 
urmă au apărut în 1964).

Un larg sector al activității Edi
turii Academiei R. P. Romîne îl va 
constitui și în acest an publicarea 
de tratate și monografii din dome
niul științelor tehnice, al biologiei, 
medicinii etc. Astfel, vor apărea Me
talurgia fizică a semiconductorilor, 
vol. II de Suzana Gîdea și colabora
tori, Teoria lubrificației în regim tur
bulent de V. N. Constantinescu, Mo
nografia stufului în Delta Dunării de 
L. Rudescu și colaboratori, Cateco- 
laminele de Voinea Marinescu și 
colaboratori etc.

în ce privește dicționarele, tre
buie amintit în primul rînd Dicțio
narul general al limbii romîne (lite
rele M și N), Dicționarul limbii ro
mîne moderne (continuare de tiraj), 
Dicționarul german-romîn, Dicțio
narul graiurilor săsești (litera G). 
Recent, a apărut Dicționarul romîn- 
maghiar în două volume.

Se prevede continuarea editării o- 
perelor complete ale unor clasici ai 
științei universale, ca Ch. Darwin, 
A. Smith, G. U. F. Hegel. Din autorii 
greci și latini vor apărea Poetica

(Continuare în pag. Il-a)

cadrul Festivalului au loc simpo
zioane, iar în numeroase alte co
mune din regiune vor fi organizate 
concursuri cinematografice „Cine 
știe, cîștigă".

O localitate atrage atenția : Ro
dești (raionul Muscel). Acum 13 
ani, pe aceste locuri se turna unul 
dintre primele noastre filme artis
tice de lung metraj : „In sat la 
noi". O comună, deci, cu „tradiție" 
cinematografică, nedezmințită -Teici 
acum de animația de la căminul 
cultural. Localnicii, după ce lua
seră parte la discuțiile cu brigada 
științifică sosită în sat, ascultau 
acum cu atenție răspunsurile par- 
ticipanților la concursul „Cine știe, 
cîștigă" pe teme cinematografice, 
însuflețirea din sală dovedea că 
figuranții de altădată din „In sat 
la noi" au devenit buni cunoscători 
ai celei de a șaptea arte, rămînînd 
prietenii ei statornici. Acesta nu e 
un fapt izolat și el poate fi întîlnit 
în toate comunele țării.

Radu CONSTANTINESCU
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FOLOSIREA RAȚIONALĂ
A PĂMÎNTULUI
Conferința organizației raionale 
de partid Adjud

La conferința raională de partid 
Adjud' a reținut atenția analiza fă
cută muncii organizațiilor de partid 
din agricultură și, în mod deosebit, 
grija și competența cu care s-au 
ocupat comuniștii de gospodărirea 
mai judicioasă a pămîntului. în ra
ionul Adjud aproape 75 000 ha, adică 
66 la sută din suprafața agricolă a 
raionului, sînt terenuri situate în 
pantă și supuse eroziunii.

Mulți vorbitori au apreciat ca po
zitivă inițiativa comitetului raional 
de partid de a organiza colective de 
specialiști care să sprijine coopera
tivele de producție la întocmirea 
unor studii amănunțite privind uti
lizarea rațională a pămîntului, spo
rirea producției de cereale la hectar, 
dezvoltarea sectorului . hortiviticol 
etc. Asemenea studii au fost întoc
mite în zece unități, printre care 
cele din comunele Benești, Lichiti- 
șeni. Slobozia și Ursa. „Măsurile sta
bilite — a spus în conferință 
Gheorghe Costin, președintele coope
rativei agricole de producție din 
Căbești — le-am discutat mai întîi 
cu membrii de partid și apoi cu toți 
membrii cooperativei în adunarea 
generală. Treaba am început-o chiar 
din toamna anului 1963. Arăturile 
pentru însămînțări au fost executate 
numai pe curbe de nivel, iar tere
nurile cu pantă mai mare de 8—10 
la sută au fost însămînțate în benzi 
și fîșii ca să se formeze agroterase. 
Dealurile golașe, care nu dau nici 
un fel de producție, le terasăm și le 
plantăm cu pomi și viță de vie. 
Avem acum o livadă de 90 hectare, 
iar în toamnă am desfundat încă 
22 ha pe care le vom planta cu viță 
de vie".

Despre succesele obținute în folo
sirea chibzuită a pămîntului, în te- 
rasarea terenurilor în pantă și plan
tarea lor cu pomi și viță de vie au 
vorbit și tov Ștefan Purghel, secre
tarul comitetului de partid de la 
cooperativa agricolă de producție 
Tăvădărești, Alexandru Stan, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Homocea, și alții.

Acțiunea de terasare a terenurilor 
în pantă și slab productive a luat o

O largăv d a ■ a cărții
(Urmare din pag. I-a)

lui Aristotel, Nopțile atice ale lui 
Aulus Gellius, Fastele lui Ovidiu și 
un volum din Opera filozofică a lui 
Sextus Empiricus.

Producția Editurii Academiei R. P. 
Romîne este apreciată și peste ho
tare, ceea ce rezultă și din recenziile 
publicate în revistele străine, din 
cererea de exemplare în librăriile 
din întreaga lume și, în sfîrșit, din 
propunerile de traduceri și de coedi- 
tări cu edituri din Europa și Ame
rica. în diverse domenii, tipăriturile 
romînești pot fi utilizate în străină
tate, datorită rezumatelor în limbi 
străine, schemelor și figurilor cu 
explicații clare și mai ales datorită 
faptului că vocabularul nostru ști
ințific este, în mare măsură, inter
național, ceea ce ușurează mult în
țelegerea limbii romîne de cei care 
cunosc o limbă romanică sau latina.

Este limpede, totuși, că lucrările 
care interesează un cerc larg de ci
titori trebuie tipărite într-o limbă 
de circulație mai mare decît ro- 
mîna. De aceea, Editura Academiei

PE TEME ȘCOLARE
în trimestrul 
al doilea

Pentru desfășurarea cu bune 
rezultate a trimestrului al Il-lea 
al anului de învățămînt, condu
cerile școlilor, cadrele didactice 
s-au pregătit intens. Prof. Ion 
Dragu, directorul Școlii medii nr. 
3 „Ion Neculce’ din București, 
a înfățișat unui redactor al zia
rului nostru cîteva din aceste 
pregătiri.

Pășiți în noul trimestru pe 
temelia rezultatelor obținute în 
primele luni de școală. Care sînt 
aceste rezultate 2

Spre bucuria noastră ele sînt în 
general bune, superioare celor din 
perioada corespunzătoare a anului 
școlar trecut. Pe întreaga școală, 
84,37 la sută dintre elevi sînt promo
vați. La clasele mari, IX—XI, a- 
proape două treimi din numărul total 
al elevilor au obținut note peste 7, 
iar un sfert — note de 9 și 10, do
vedind o temeinică însușire a cu
noștințelor predate în clasă. Vreau 
să menționez în mod deosebit cla
sa a IX-a A., clasă fără absențe 
de la cursuri și cu rezultate bune la 
învățătură. Factorii care au dus la 
obținerea acestor rezultate : munca 
sîrguincioasă a elevilor, conlucrarea 
întregului colectiv profesoral, care 
a muncit cu pasiune și spirit de răs
pundere, sprijinul primit de condu
cerea școlii din partea organizației 
de partid, colaborarea profesorilor 

mare amploare în raionul Adjud. La 
chemarea organizațiilor de partid, 
mii de țărani muncitori au lucrat în 
ultimii doi ani la amenajarea tera
selor și plantarea lor cu pomi și viță 
de vie. Pînă acum, au fost plantate 
în masiv 1 645 ha cu pomi fructiferi 
și 265 ha cu viță de vie. Rezultate 
bune au obținut cooperativele agri
cole de producție din comunele Cor- 
bița, Godinești, Frumușelu, Glăvă- 
nești. Pentru extinderea experienței 
bune obținute, comitetul raional de 
partid a îndrumat consiliul agricol 
să organizeze schimburi de expe
riență și vizite la unitățile fruntașe 
din raion și regiune. Un asemenea 
schimb de experiență a avut loc la 
cooperativa agricolă de producție din 
Corbița, unitate fruntașă, care a 
plantat pe terase 128 ha cu pomi și 
25 ha cu viță de vie. Cele 18 ha cu 
vie intrate pe rod în 1964 au adus 
cooperativei de producție un venit 
de aproape 200 000 lei.

Delegații la conferință au relevat 
faptul că și în acest an cooperativele 
de producție din raion vor executa 
terase pe o suprafață de peste 400 
ha. Pentru înfăptuirea acestui obiec
tiv consiliile de conducere ajutate de 
organizațiile de partid au luat măsuri 
de desfundare a terenurilor și de să
pare a gropilor. Totodată, s-a dat 
atenție producerii materialului sădi- 
tor. în conferință au fost evidențiate 
și alte metode aplicate de coopera
tivele agricole de producție pentru 
creșterea suprafețelor arabile, în 
scopul folosirii judicioase a pămîn
tului.

„Cu ajutorul specialiștilor și al al
tor tovarăși cu experiență în această 
problemă, organizația de partid din 
unitatea noastră a făcut o analiză te
meinică asupra felului cum este fo
losit pămîntul — a spus tov. Iosif 
Nicu, președintele cooperativei agri
cole din Ploscuțeni. A reieșit, printre 
altele, că mai avem destule terenuri 
cu mărăcinișuri și drumuri de prisos, 
a căror desființare ar contribui la 
sporirea suprafeței arabile. S-a pro
pus atunci înființarea unei echipe 
speciale oare să se ocupe numai cu 
defrișările. Așa am cîștigat intr-un 
an aproape 10 ha de pămînt".

tematică]
științifice

R. P. Romîne are relații cu nume
roase edituri din alte țări și publică, 
în traducere, cărți apărute mai îna
inte în romînește sau chiar inedite. 
Astfel, în 1965, vor apărea: Aplica
rea ecuațiilor cu diferențe finite la 
calculul plăcilor curbe subțiri de 
M. Soare, în englezește, în coeditare 
eu Pergamon Press din Londra (lu
crarea a apărut și în franțuzește, 
în colaborare cu editura Eyrolles, 
Paris) ; Rinichiul de șoc, de acad. 
Th. Burghele și colaboratori, în 
franțuzește, în coeditare cu editura 
Masson din Paris ; Monumentul de 
la Adamclisi de Fl. B. Florescu, în 
limba germană, în coeditare cu Ru
dolf Habelt din Bonn (R.F.G.). Se 
tratează cu diverse firme coedita- 
rea altor cărți apărute în romînește 
sau aflate în manuscris.

Colectivul Editurii Academiei se 
va strădui și în acest an să reflecte, 
la un nivel tot mai ridicat) progre
sele făcute de oamenii de știință și 
cultură din țara noastră, succesele 
științei pe plan mondial.

și a diriginților cu organizațiile 
U.T.M. și de pionieri, cu părinții ele
vilor.

I
Ce pregătiri s-au făcut pentru 
începerea trimestrului al II-lea 
in cit mai bune condiții ?

La bibliotecă au fost aduse noi 
lucrări politice, literare, științifice 
și pedagogice, au fost procurate noi 
aparate pentru laboratoarele de fi
zică, chimie, diferite materiale di
dactice și au fost revizuite și puse 
la punct cele existente. în timpul va
canței, consiliul nostru pedagogic a 
analizat cum s-a desfășurat proce
sul instructlv-educativ în primele 
luni de școală, activitatea depusă de 
fiecare membru al corpului profeso
ral. Ne-am oprit îndeosebi asupra 
unora dintre lipsurile existente încă 
în activitatea noastră, am luat mă
suri menite să consolideze și să dez
volte succesele la învățătură ale ele
vilor.

| Cîteva dintre aceste măsuri ?

Principala noastră preocupare este 
ridicarea continuă a calității lecțiilor, 
îmbunătățirea muncii educative, 
pentru ca un număr tot mai mare 
de elevi să-și însușească temeinic 
cunoștințele predate. Vom folosi 
pe scară tot mai largă mijloa
ce moderne de predare. Con
ducerea școlii se va îngriji de in
structajele necesare pentru ca pro
fesorii să-și însușească mînuirea co
rectă a aparatelor de proiecție, mag- 
netofoanelor etc. și să le folosească 
corespunzător în predarea lecțiilor. 
Ne vom ocupa și de perfecționarea 
muncii metodice din școală. Cabi
netul metodic, la activitatea căruia

La fel s-a procedat și în coopera
tivele agricole de producție din Tă- 
năsoaia, Păunești, Ruginești și altele, 
reușindu-se ca pe raion să crească 
suprafața arabilă cu încă 500 ha.

Participanții la discuții au scos în 
evidență că sînt posibilități ca su
prafețele arabile să crească și mai 
mult. A fost criticat faptul că orga
nizațiile de partid din unele unități 
ca Pufești, Huruești nu acordă sufi
cientă atenție folosirii judicioase a 
tuturor suprafețelor de teren bune 
pentru agricultură. La Pufești, bună
oară, însemnate suprafețe de teren 
sînt acoperite cu tufărișuri. în raion 
există destule suprafețe ocupate de 
vii hibride răslețe și cu producție 
mică, drumuri de prisos, pe seama 
cărora poate spori terenul arabil.

Din darea de seamă și discuții s-au 
desprins și alte aspecte ale gospo
dăririi judicioase a pămîntului. 
Plantațiile de pomi și vie, de pildă, 
pînă la intrarea lor pe rod sînt cul
tivate cu plante prășitoare cu talie 
mică sau cu plante furajere. în 
anul 1964 au fost însămînțate 800 
ha cu fasole, mazăre, pepeni 
și ceapă. Terenuri care, pînă la în
ființarea plantațiilor, dădeau pro
ducții slabe aduc acum venituri în
semnate cooperativelor de produc
ție. Pentru creșterea producției de 
cereale la hectar, comitetul raio
nal de partid a îndrumat organiza
țiile de bază și conducerea coopera
tivelor agricole de producție să se 
ocupe mai mult de fertilizarea so
lului. Au fost organizate con
voaie de atelaje, mașini și -re
morci pentru căratul gunoiului la 
cîmp. Măsurile luate de comitetul 
raional de partid pentru combaterea 
eroziunii solului, ridicarea fertilită
ții, amplasarea judicioasă a culturi
lor s-au reflectat în creșterea pro
ducției vegetale. Cu toată seceta din 
anul trecut, cooperativele agricole 
de producție au realizat în medie pe 
raion cu 400 kg de porumb la ha mai 
mult decît în 1963. Pentru ca în 1965 
să se obțină rezultate și mai bune în 
folosirea rațională a pămîntului, care 
să ducă la sporirea simțitoare a 
producției de cereale, în hotărîrile 
conferinței se prevede ca organiza
țiile de partid, consiliul agricol raio
nal să se ocupe în mai mare măsu
ră de executarea unor lucrări im
portante de prevenire și combatere 
a eroziunii solului, de valorificarea 
unor noi suprafețe, de transportarea 
la cîmp a unor cantități tot mai în
semnate de îngrășăminte naturale.

Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

Pregătiri pentru 
primăvară

Mecanizatorii stațiunii noastre se 
pregătesc intens în vederea lucrări
lor agricole de primăvară. Pînă acum 
s-au reparat 65 la sută din. tractoare 
și 75 la sută din semănători și grape 
cu discuri. Se lucrează în ritm sus
ținut pentru terminarea reparațiilor 
pînă la 15 februarie. Conducerea sta
țiunii a organizat reparațiile pe prin
cipiul posturilor specializate și a asi
gurat piesele și materialele necesare. 
Mecanizatorii au fost instruiți și re
partizați pe posturi, potrivit gradului 
de pregătire profesională. Periodic 
se analizează modul cum se desfă
șoară miinca, luîndu-se măsuri pen
tru înlăturarea lipsurilor constatate. 
Printre cei care s-au evidențiat în 
mod deosebit la reparații se află me
canizatorii Vasile Stănilă, Marin Io- 
nescu, Constantin Ștefan, Tudor 
Neață, Florea Barbu, Constantin Sta
ție, Victor Gheorghiu și alții. Meca
nizatorii stațiunii noastre fac toate 
pregătirile pentru ca încă din prima 
zi de ieșire în cîmp să obțină rezul
tate bune. (De la Oprea Udrea, direc
tor S.M.T. Vînătorii Mici, raionul 
Titu).

participă responsabilii comisiilor 
metodice și alte cadre didactice cu 
bună pregătire științifică și experi
ență pedagogică, va studia în acest 
trimestru cum se realizează prin 
lecții educația patriotică și cetățe
nească a elevilor. Pe baza constată
rilor făcute se va întocmi un stu
diu ce va fi discutat, în februarie, 
într-o ședință a consiliului peda
gogic.

Stabilitatea 
orarului

Fixarea de la începutul anului 
școlar a unui orar rațional, care să 
respecte cerințele pedagogice, con
stituie una din premizele esențiale 
în asigurarea unei munci fără în
treruperi, la un nivel constant a 
profesorilor și elevilor. Dacă cerin
țele de ordin pedagogic sînt îndeob
ște cunoscute, respectarea și aplica
rea lor nu se fac consecvent. Se 
mai întîmplă — și la noi și în alte 
școli — ca orarul să se schimbe de 
la o săptămînă la alta, să se aglome
reze prea multe discipline, și nu 
dintre cele mai ușoare, în progra
mul zilnic al unei clase, ceea ce duce 
la obținerea de rezultate slabe la 
învățătură.

Pentru a preîntîmpina unele din 
aceste lipsuri, existente în anii pre
cedent, conducerea școlii noastre s-a 
îngrijit de la începutul anului de 
întocmirea unui program corespun
zător. A fost format un colectiv de 
profesori care, cu concursul dirigin

SCRISORI și răspunsuri
SUB UN CONTROL RIGUROS

Ing. Z. Luigi, de la Fabrica de 
ciment din Medgidia, ne-a scris 
că unele macarale de 5—10 tone, 
livrate de către uzina „Steaua ro
șie" din Capitală, nu funcțio
nează satisfăcător.

In răspunsul trimis redacției, 
organele de resort ale Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini ne informează că defec
tele semnalate în scrisoare au 
fost înlăturate. Conducerea uzi
nei a luat măsura de a se efec
tua, sub un control riguros, toate 
probele necesare înainte de li
vrarea macaralelor.

elec- 
șeful 
fost

din

FURNIZAREA ENERGIEI 
ELECTRICE

Mai mulți locuitori din comuna 
Adîncata, raionul Urziceni, ne-au 
sesizat că au loc dese întreruperi 
în furnizarea curentului electric.

I. R. E. București ne-a co
municat că întreruperile erau 
pricinuite de supraîncărcarea u- 
nei faze, ceea ce ducea la arde
rea siguranței. Defectele au fost 
înlăturate. Pentru faptul că n-au 
supravegheat și controlat cu a- 
tenția cuvenită instalațiile, 
tricianul din comună și 
subcentru’.ui Urziceni au 
sancționați disciplinar.

LA PUNCTUL TERMIC
Ing. Dumitru BechBrescu, 

Timișoara, ne semnala că aparta
mentele blocului de pe strada 
Narciselor nr. 6 nu primesc căl
dură suficientă de la punctul 
termic.

In răspunsul primit de la Sfatul 
popular al orașului Timișoara se 
arată că I.R.E. Timișoara lucrează 
în prezent la montarea unei noi 
pbmpe cu o capacitate de 500 
mc/h și a unui aparat de contra- 
curcnt. Aceste lucrări vor asigura 
o încălzire corespunzătoare a 
apartamentelor din blocul amintit.

TRANSPORT ÎN COMUN
Mai mulți cetățeni ne-au scris 

că între comuna Bichici și cen
trul raional Făget, aflat la o dis
tanță de 9 km, se simte nevoia 
unui mijloc de transport.

Incepînd de la 11 ianuarie, ne 
informează întreprinderea re
gională transporturi auto Banat, 
căreia i-au adresat sesizarea, pe 
rutele Făget-Bichici și Făget-Să
sești circulă patru autobuze.

MANUALE UNIVERSITARE
Un grup de studenți de la In

stitutul de construcții București 
ne-a scris că nu găsesc în libră
rii lucrările de matematică de 
care au nevoie.

ților, a stabilit un program zilnic 
cît mai bine chibzuit de activitate 
școlară pentru fiecare clasă. Bună
oară, în zilele începutului de săp
tămînă, cind elevii intră mai greu 
în ritmul muncii asidue, și sîmbăta, 
cînd aceștia sînt mai obosiți după 
o săptămînă de cursuri, au fost pla
nificate discipline care necesită mai 
puține eforturi. în programul fie
cărei clase, cu excepția clasei a 
Xl-a a cărei programă are un con
ținut cu mult mai diferențiat, au 
fost introduse aproape zilnic obiecte 
ca muzica, educația fizică, desenul, 
caligrafia sau elemente de gospodă
rie, pentru a se crea varietatea de 
preocupări atît de necesară în evita
rea supraîncărcării elevilor. Elevilor 
din clasele VIII și XI li se cere un 
efort mai susținut în asimilarea cu
noștințelor, deoarece vor susține 
examene de admitere în școala me
die și respectiv de maturitate. De 
aceea, ne-am îngrijit ca programul 
de funcționare a acestor clase să fie 
în prima parte a zilei, urmînd ca 
după amiază tinerii să primească în
drumări — la școală sau acasă — 
spre un studiu individual aprofundat 
și sistematic.

Pe parcursul trimestrului I, schim
bările de cadre didactice, împăr
țirea claselor în băieți și fete la o- 
rele de educație fizică, constituirea 
grupelor de elevi din mai multe cla
se paralele la cursurile de limbi 
străine ca și alte motive, evitabile 
în parte; au determinat operarea de 
modificări în compoziția programu
lui zilnic. Dintre acestea nu toate 
s-au dovedit a fi foarte bune.

Ministerul învățământului ne-a 
răspuns că în scopul îmbunătă
țirii continue a procesului de în
vățămînt și pentru a sprijini stu
diul individual al studenților, în 
cursul acestui an Editura didac
tică și pedagogică va tipări ma
nualele : Algebră și analiză ma
tematică (vol. II) de M. Roșculeț, 
„Analiză matematică — pentru 
Institutul de construcții" de uh 
colectiv de cadre didactice din 
cadrul institutului, „Culegere de 
probleme de algebră și analiză 
matematică" (vol. II) de N. Don- 
ciu și D. Flondor, și altele. Para
lel cu tipărirea unui număr spo
rit de manuale, Ministerul Invă- 
țămîntului a recomandat insti
tutelor de învățămînt superior 
să folosească mai mult posibilită
țile existente de multiplicare, 
pentru uz intern, a unor culegeri 
de probleme, note de curs, caiete 
de lucrări practice și îndrumă
toare de proiectare.

AUTOTURISME PENTRU 
ȘCOALA DE ȘOFERI

V. Olteanu, de la întreprinde
rea Viscofil — Popești Leordeni, 
ne-a sesizat că orele de condu
cere la școala de șoferi amatori 
„Recolta" nu se pot ține conform 
programului stabilit din cauză că 
mașinile școlii se defectează des.

In răspunsul primit din partea 
■ organelor de resort ale Ministe
rului Transporturilor și Teleco
municațiilor se arată că s-au luat 
măsuri pentru înlocuirea autotu
rismelor uzate. In cursul acestei • 
luni, școala de șoferi amatori și 
motocicliști București a fost dota
tă cu încă 15 autoturisme, asigu- 
rîndu-se astfel desfășurarea nor
mală a instruirii practice a 
cursanților.

CERCUL DE FOTOGRAFI 
AMATORI

Cercul de foto începători de pe 
lingă Casa de cultură a raionului 
Cîmpulung Moldovenesc nu mai 
funcționează din 1963, deși sînt 
mulți amatori — ne scrie cores
pondentul voluntar M. Cosma.

Sfatul popular al raionului 
Cîmpulung, care a cercetat sesi
zarea, ne răspunde că în 1964 s-a 
pus un accent mai mare pe în
drumarea fotografilor mai expe
rimentați, întrucît se intențio
nează ca cercul foto să fie trans
format în cineclub. Amatorii care 
doresc să primească consultații 
în legătură cu arta fotografică 
sînt sprijiniți de cercul de foto ; 
de asemenea, comitetul pentru 
cultură și artă a luat măsuri în 
vederea deschiderii unui curs de 
inițiere a începătorilor.

Am început sâ scriem cu cernealâ

* De aceea, la începutul celei de a 
doua etape a anului de studiu, con
ducerea școlii, cu sprijinul biroului 
organizației de partid, consultînd și 
comisiile metodice, a redat orarului 
structura cerută de indicațiile meto
dice, luînd, totodată, măsuri pentru 
evitarea pe parcurs a oricăror schim
bări. Credem că aceasta va contri
bui la buna desfășurare a procesu
lui de învățămînt și obținerea de 
rezultate superioare la învățătură.

Eugenia MîHALACHE
director adjunct la Școala medie 
„C. A. Rosetti" din București

Sxy A v Ba învăț 
dar cind?

Lucrez de opt ani în învățămînt 
și doresc să-mi perfecționez pregă
tirea. Pentru aceasta m-am și înscris 
la cursurile fără frecvență ale In
stitutului pedagogic de 2 ani din 
Cluj. Acum sînt în anul II și aștept 
cu emoție sesiunea de examene din 
vară. Sînt hotărîtă să mă pregătesc 
temeinic pentru a obține rezultate 
mulțumitoare.

Din păcate, nu am întotdeauna 
timp liber pentru studiu din cauza 
diferitelor responsabilități încredin
țate de conducerea școlii fără să țină 
cont că trebuie să învăț și că, în 
afară de mine, mai lucrează în școa
lă 12 cadre didactice. Astfel, am fost 
numită responsabilă a comisiei diri
ginților, propagandistă U.T.M., res-

La Institutul de arheologie al 
Academiei R. P. Romîne este a- 
menajat un laborator de restau
rări. Personal caliiicat se ocupă 
aici de întregirea materialelor 
ceramice fragmentate, aduse de 
pe șantierele de săpături arheo
logice din țară. Obiectele restau
rate sint apoi studiate de către 
cercetătorii institutului. In foto
grafie : se lucrează la restaura
rea unui vas provenit de pe șan
tierul arheologic de la Mediaș

Foto : Agerpres

Foto : M. Cioo

ponsabilă a unui cerc de citit, mem
bră în brigada artistică de agitație, 
iar acum sînt solicitată și la echipa 
de teatru. Oare pînă la terminarea 
studiilor n-aș putea fi scutită de 
unele din sarcinile ce mi-au fost în
credințate ?

Aurelia VIȚA 
învățătoare 
comuna Voșlobenî, 
raionul Gheorghieni

Nota redacției. — La redacție au 
mai sosit și alte scrisori în care 
cadre didactice ne semnalează că 
sînt supraîncărcate cu diferite 
sarcini și nu au condiții corespun
zătoare pentru a-și putea perfecțio
na pregătirea profesională. Se știe 
că justa repartizare a sarcinilor ob
ștești ale cadrelor didactice, respec
tarea timpului pe care acestea tre
buie să-1 consacre școlii au o însem
nătate deosebită pentru perfecționa
rea continuă a procesului de învăță
mînt, pentru instruirea multilaterală 
și educarea elevilor, pentru sporirea 
aportului învățătorilor și profesori
lor la vasta operă de răspîndire a 
cunoștințelor științifice și culturale 
în mase. Conducerile școlilor și or
ganizațiile de partid sînt chemate să 
sprijine cadrele didactice în ridica
rea calificării profesionale, să le 
creeze condiții bune de muncă. Tot
odată, organele de partid și de stat 
au datoria să vegheze la respectarea 
prevederilor legale în vigoare refe
ritoare la drepturile acordate cadre
lor didactice care studiază în învă- 
țămîntul superior fără frecvență.

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mîne: Simfonia fantastică, Bolero și Șe- 
herezada — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Suflet de artist — (orele
19.30) . Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Inșir-te mărgărite — 
(orele 19,30), (sala Studio) : Să nu te joci 
cu dragostea — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Șeful sectorului suflete — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
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 Magheru) : 
Hipnoza — (orele 19,30), (sala Studio : 
Sonet pentru o păpușă — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gai
țele — (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16): Doi pe un balansoar — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Harap Alb — 
(orele 16). Teatrul regional București 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Școala 
nevestelor — (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat : Frank al V-lea — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" : Ocheșel și Bălă- 
ioara— (orele 16). Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase“ (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele — (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59): 
O carte despre frumusețe — (orele 20). 
Circul de stat : Circus București — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE
Retrospectiva Georges Meilis : Lucea

fărul (orele 19). Cu mîinile pe oraș : 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1 309 — orele 19,30), Luceafărul (9; 
11; 13; 15; 17; 21), Grlvița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Can-Can — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30; 12,30;
15,30 18,30; 21,15). Cîntînd în ploaie : Re
publica (9,45; 12,15; 14,30; 17; 19; 21,15),
București (9; 11,15: 13,45; 16,15; 16,45;
21.15) , Tomis (8; 10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20.15) , Melodia (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) . Valsul nemuritor : Carpați (10; 12;
14; 16). Un nou Ghilgameș ; Capitol (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Soție pentru un 
australian — cinemascop : Aurora (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Diavolul deșer
tului : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Cultural (15; 17; 19; 21). Intîlnire 
cu spionul : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Glulești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Arta (16; 18,15; 20,30). Umbre
lele din Cherbourg ; Union (14,30; 16,30; 
18,45: 21). Program pentru copil : Doina 
(orele 10 dimineața). Calabuch : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea
între popoare (10; 15,30; 17,45; 20). Dra
goste la zero grade — Cotidiene : Tim
puri Noi (10—15 în continuare: 17: 19; 
21). Ah, Eva ! : Festival (10: 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Excelsior (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Modern (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). La patru pași de infinit : 
Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20). Cei șapte 
magnifici — cinemascop ; Dacia (9; 12; 
15; 18; 21). Doi în stepa : Buzeștl (15,30; 
17,45; 20). Sălbaticii de pe riul morțîi — 
cinemascop : Cringași (16; 18,15; 20,30). 
Rebelul magnific : Unirea (11; 16; 18.15;
20.30) . Vii și morți (ambele serii) : Fla
căra (15,30; 19). Ivailo : Vitan (16; 18,15; 
20.39), Popular (15; 17; 19; 21). Roșu și ne
gru (ambele serii) ; Miorița (9,30; 13:
16,30; 20). Hamlet — cinemascop : Mun
ca (15,30; 19), Progresul (15,30; 19). Maria: 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). Șeful : Cosmos 
(16; 18; 20), Floreasca (16; 18,15; 20,45). 
Sedusă și abandonată : Viitorul (16; 
18,15; 20,30). Musafiri ciudați pe muntele 
de gheață: Colentlna (15,30; 17,45; 20).
Climate — cinemascop : Volga (9; 12; 15; 
18; 21). Hatari (ambele serii) : Rahova 
(10,30; 16; 19,30). Veselie la Acapulco : 
Lira (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Casa
neterminată : Drumul Sării (15,30; 17,45; 
20). Haine aproape noi — cinemascop : 
Ferentari (15,45; 18; 20,15). Judecătorul
de minori : Cotroceni (15,30; 18; 20,30). 
șapte ani de căsnicie — cinemascop : 
Pacea (11; 15,45; 18; 20,30).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 

general umedă și a continuat să se în
călzească ușor. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit. Cu totul izolat în Banat 
a plouat. Local s-a produs ceață dimi
neața. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit, predominînd din sectorul sud-est. 
In munți vîntul a avut intensificări pînă 
la tare, viscolind pe alocuri zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 2 grade la Adjud și Bîrlad șl 
6 grade la Vărădla, Caransebeș, Oravița, 
Sulina și Sfîntu Gheorghe Deltă. In 
București : vremea a fost umedă, cu cer 
variabil, mal mult acoperit. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din sectorul 
estic. Temperatura maximă a fost de 
plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 șl 23 ianuarie. In țară : Vremea se 
menține umedă cu cer variabil mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații locale. 
Vînt slab pînă la potrivit din sud-vest. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 
grade șl plus 5 grade, iar maximele în
tre minus 2 grade și plus 8 grade. Izolat 
ceață. In București : vreme umedă și 
relativ caldă. Cerul va fi variabil, mal 
mult acoperit. Vor cădea precipitații 
temporare. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit din sud-vest. Temperatura în 
general staționară.
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IN ÎNTREAGA țară

co-t.-ua PROPUNERILE 
DE CANDIDAȚI Al F. D. P.

Pentru alegerile de deputați
în sfaturile populare

La orașe și sate au început adu
nării. oamenilor muncii in care 
sini propuși candidata F.D.P. pen
tru alegerile de deputafi in stalu
rile populare regionale, raionale, 
orășenești și comunale. Intr-o at
mosferă de puternică însuflețire, 
au fost desemnați drept candidați 
muncitori, țărani, intelectuali, 
temei, tineri, militari, oameni ai 
muncii din rînduriie minorităților 
naționale, care prin activitatea lor 
obștească, prin hărnicia și spiritul 
lor gospodăresc, se bucură de sti
ma și încrederea cetățenilor.

A 4-a oară
Cetățenii cartierului „1 Mai“ din 

Bacău au primit bucuroși propune
rea ca în circumscripția lor electo
rală să candideze pentru alegerile 
de deputați în sfatul popular oră
șenesc muncitorul ștanțor Gheorghe 
Ardeleanu, care își desfășoară acti
vitatea de deputat de 10 ani.

Fiecare îi prețuiește vrednicia în 
produ tie și în activitatea obștească. 
El lucrează de peste 16 ani în sec
ția ștanță a Fabricii de încălțămin
te „Partizanul" și numele său e în- 
tîlnit mereu printre cele ale frunta
șilor. Mulți dintre tovarășii săi de 
muncă locuiesc în cartierul „1 Mai". 
Despre contribuția candidatului lor 
la mai buna gospodărire a cartieru
lui au vorbit pe larg mulți dintre 
cetățenii prezenți la adunare, care 
au înfățișat totodată înfăptuirile din 
ultimii ani din cadrul circumscrip
ției electorale. Cetățenii s-au referit 
cu mîndrie și la realizările din ora
șul Bacău, care se înscriu în tabloul

Cuvîntul alegătorilor
Eroul Muncii Socialiste Petru 

Draciuc, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Totoești, a 
fost propus candidat în circumscrip
ția electorală regională nr. 87, Iași.

Cu prilejul adunării la care au fost 
prezenți sute de locuitori ai comu
nelor Erbiceni și Romînești, au luat 
cuvintul, susținînd candidatura, nu
meroși cetățeni.

— Din 1950, cînd am înființat 
cooperativa agricolă de producție în 
satul nostru, arăta Gh. Simionescu, 
am obținut an de an rezultate tot 
mai bune în întărirea economico- 
organizatorică a cooperativei agri
cole. înfăptuind indicațiile par
tidului, țăranii cooperatori mun
cesc cu pricepere pentru a ob
ține recolte cît mai bogate. Pen

Pentru alegerile de deputați 
in Marea Adunare Națională

în adunările oamenilor muncii 
care au continuat să se desfășoare 
în întreaga țară au mai fost 
propuși candidați ai Frontului De
mocrației Populare în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională de la 
7 martie. în Capitală au fost propuși: 
Paul Dîndăreanu, muncitor fruntaș 
la întreprinderea „Dîmbovița", în 
circumscripția electorală nr. 22 „Mă- 
rășești"; Florian Dănălache, membru 
al C.C. al P M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc București 
-,1 P.M.R., în circumscripția elec
torală nr. 14 „Gara de Est" ; acad.

Propunerile făcute au fost spri
jinite și aprobate cu căldură de 
participantă la adunări. Numeroși 
cetățeni au vorbit despre succe
sele obținute de poporul nos
tru în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste, au sub
liniat înfăptuirile pe plan local, 
experiența bună acumulată de sta
turile populare. Adunările au pri
lejuit totodată manifestarea voin
ței cetățenilor de a întîmpină ale
gerile cu noi realizări în gospodă
rirea orașelor și satelor.

general al prefacerilor înnoitoare din 
întreaga țară, rod al politicii înțe
lepte a partidului. Pe lingă în
treprinderile vechi care au fost 
modernizate, au fost construite altele 
noi: fabrica de industrializare a lap
telui, antrepozitul frigorific, com
plexul de industrializare a lemnului. 
Sînt în plină construcție fabrica de 
bere și două hidrocentrale — Bacău 
I și Bacău II. în ultimii ani au fost 
date în folosință mii de apartamen
te, precum și noi edificii social-cul- 
turale: Institutul pedagogic, școli 
care însumează 96 săli de clasă, spi
tale pentru copii, o maternitate și 
complexul stomatologic.

Propunînd ca Gheorghe Ardelea- 
nu să fie ales deputat pentru a pa
tra oară, cetățenii s-au angajat tot
odată să sprijine și în viitor acti
vitatea deputatului, pentru ca cir
cumscripția lor să devină tot mai 
bine gospodărită.

tru succesele înregistrate, cooperati
va noastră de producție a fost deco
rată cu „Ordinul Muncii" clasa I, 
iar președintele ei a fost distins cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste. Candidatul nostru e tot atît 
de vrednic și în activitatea obșteas
că, constituind totdeauna un exemplu 
în acțiunile pentru buna gospodărire 
a comunei.

— Ca președinte mai tînăr al co
operativei agricole de producție din 
Romînești — a spus Constantin Măr- 
gineanu — am avut multe de învă
țat de la tovarășul Draciuc. El m-a 
ajutat să organizez munca în bri
găzile de cîmp și în sectorul zooteh
nic, astfel că și unitatea noastră, 
care într-o vreme bătea pasul pe loc,

Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, în circumscripția electo
rală nr. 31 „13 Decembrie"; Petre 
Turcu, directorul general al Uzine
lor „23 August", în circumscripția 
electorală nr. 15 „23 August" ; acad. 
Horia Hulubei, directorul Institu
tului de fizică atomică, în circum
scripția electorală nr. 6 „Ana Ipă- 
tescu" ; Lina Ciobanu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional 1 Mai al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 12 „1 Mai" ; Constantin Dincu- 
lescu, membru corespondent al A- 

a început să meargă pe urmele celei 
din Totoești.

— Susținînd propunerea făcută, 
mă simt îndemnat să vorbesc despre 
realizările din domeniul invățămin- 
tului și culturii, precum și cele pe 
tărîm gospodăresc-edilitar care 
oglindesc grija partidului pentru ri
dicarea continuă a nivelului de viață 
al celor ce muncesc — a subliniat 
prof. Ion Alistar. directorul Școlii de 
8 ani din Erbiceni. La construcția ce
lor trei școli noi din comuna Erbi
ceni, amenajarea căminului cultural 
și înălțarea magazinului universal, 
nu o dată am primit ajutorul pre
ședintelui cooperativei agricole de 
producție din comună. Sînt convins 
că și în continuare, împreună cu 
candidatul nostru, vom obține re
zultate bune în circumscripția noas
tră electorală.

încredere 
și prefuire

Fruntașă în munca didactică și 
în activitatea obștească, învățătoarea 
Maria Coroș din comuna Ungheni, 
raionul Tg. Mureș, se bucură de sti
ma și încrederea cetățenilor. Ea se 
străduiește să educe tînăra genera
ție în spiritul dragostei față de pa
tria socialistă, față de partid, fiind 
mereu prezentă în viața satului. I 
s-a acordat cinstea de a fi propusă 
candidată a F.D.P. în circumscripția 
raională nr. 54 pentru alegerile de 
deputați în sfaturile populare.

— Atît ca pedagog, cît și ca cetă
țean, tovarășa Maria Coroș este un 
exemplu pentru noi toți — a spus în 
cadrul adunării prof. Eugen Me- 
gheșan.

— Fiecare dintre noi vede cu 
mîndrie cu ce realizări întîmpină. 
poporul nostru alegerile. Cuvîntul 
partidului a devenit faptă. Aceste 
realizări sînt prezente și în comuna 
noastră, a arătat Ana Botoș, mem
bră a cooperativei agricole.

— Cine nu a trecut de mult prin 
comuna noastră — a spus tov. loan 
Suciu, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular — cu greu 
o mai recunoaște. Școala mare și fru
moasă, magazinul universal, dispen
sarul medical, electrificarea comunei 
fac parte din noul peisaj cu care ne 
mîndrim. La toate aceste lucrări și-a 
adus o contribuție însemnată și to
varășa Maria Coroș care, în calitate 
de deputată în sfatul popular raio
nal, a avut multă inițiativă și spirit 
gospodăresc.

cademiei R. P. Romîne, rectorul In
stitutului politehnic București, în 
circumscripția electorală nr. 3 „Banu 
Manta" ; acad. Athanase Joja, pre
ședintele secției de științe economi
ce, filozofice și juridice al Acade
miei R. P. Romîne, în circumscrip
ția electorală nr. 4 „Victoriei" ; Pa
vel P. Stoica, șeful Depoului C.F.R. 
Triaj, în circumscripția electorală 
nr. 33 „Gara de Nord" ; preot Ale
xandru Ionescu, vicarul Arhiepis
copiei ortodoxe București, în cir
cumscripția electorală nr. 17 „30 
Decembrie".

Informații
Sub auspiciile Comisiei naționale a 

R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. a 
avut loc marți la Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu" verni
sajul expoziției de arheologie și 
artă din Turcia. Au participat 
acad. Athanase Joja, președin
tele Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., și alte 
persoane oficiale, academicieni, pro
fesori de specialitate din învățămîn- 
tul superior, studenți. Din partea Co
misiei naționale a Turciei pentru 
U.N.E.S.C.O au fost de față prof. 
Nurullah Berk, directorul Muzeului 
de artă din Istanbul, și prof. Raci 
Temizer, directorul Muzeului de artă 
hitită din Ankara. Au fost prezenți 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă și atașați 
culturali.

Acad. Athanase Joja și dl. S. A. 
Mardin, ambasadorul Turciei în R.P. 
Romînă, au ținut cuvîntări.

Expoziția cuprinde peste 100 re
produceri fotografice după monu
mente arheologice și de artă apar- 
ținînd celor mai importante etape ale 
istoriei culturii de pe teritoriul 
Turciei de azi. (Agerpres)

Cartea romînească 
la Expoziția internațională 
de la Leipzig

Consiliul artistic recent constituit 
pe lingă Centrala editurilor și difu
zării cărții a luat marți în discuție 
cele mai izbutite realizări ale pro
ducției editoriale propuse de edi
turi pentru Expoziția internațională 
de artă a cărții ce va avea loc în 
iulie Ia Leipzig. La Expoziția de la 
Leipzig țara noastră va participa cu 
peste 150 de lucrări în cadrul ex
poziției noastre naționale și cu alte 
100 la expozițiile speciale : '„Cartea 
pentru copii", „Cartea de artă", 
„Cartea tehnico-științifică". Vom mai 
participa, de asemenea, cu circa 15 
lucrări elaborate de diverse colec
tive din întreprinderile poligrafice 
din București și provincie la con
cursuri de lucrări tipografice cu 
tema „Shakespeare", iar un număr 
de graficieni, membri ai Uniunii ar
tiștilor plastici, vor participa la 
concursul de grafică de carte.

(Agerpres)

De la C. E. C.
La 28 ianuarie va avea loc la 

Timișoara tragerea la sorți pentru 
trimestrul IV — 1964 a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme. Cu acest prilej se vor 
acorda 90 de autoturisme din măr
cile : Fiat 1300, Fiat 1100 D familiar, 
Fiat 1100 D, Moskvici 403, Wartburg- 
Standard, Fiat 600 D, Trabant-combi 
și Trabant-limuzină tip 601.

în regiunea București au fost 
propuși : Alexandru Florian Saica, 
directorul Combinatului de îngră
șăminte chimice Tr. Măgurele, în 
circumscripția elefetorală nr. 32 Tur- 
nu Măgurele; Nicolae Matei, se
cretar al Comitetului regional al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 36 Coșereni; acad. Zaharia 
Stancu, scriitor, în circumscrip
ția electorală nr. 25 Roșiori de 
Vede ; Elena Livezeanu, profesoară, 
în circumscripția electorală nr. 
12 Băneasa ; Dumitru Dămăcea- 
nu, general-colonel în rezervă, vice
președinte al Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, în circumscripția electo
rală nr. 28 Slobozia, și Stere Ni- 
chifor, președintele Sfatului popu
lar al orașului Călărași, în circum
scripția electorală nr. 1 Călărași.

Sesiunea „Parlamentului 
celor șase“

STRASBOURG 19 (Agerpres). — 
Sesiunea Parlamentului european, 
organism reunind 142 de parlamen
tari din țările Pieței comune, ale 
cărei lucrări au început luni la 
Strasbourg, continuă. Se așteaptă 
ca vicepreședintele Comisiei C.E.E., 
Robert Marjolin, să facă o impor
tantă declarație în legătură cu si
tuația economică și perspectivele a- 
nului 1965 pentru țările membre ale 
Pieței comune.

După cum transmite agenția Reu
ter, Robert Marjolin a prevenit încă 
de anul trecut guvernele țărilor 
Pieței comune de pericolul cres- 
cînd al inflației, fapt care a deter
minat pe „cei șase" să întocmeas
că un plan de insănătoșire a vieții 
economice în cadrul comunității. 
Dar, scrie agenția menționată, în 
unele din țările Pieței comune exis

ITINERAR COREEAN

POPAS PE LITORALUL ESTIC
Cînd vii dinăuntrul țării spre ră

sărit, litoralul te întîmpină cu în
tinsul nemărginit al apelor, cu briza 
cu gust de sare și miros proaspăt 
ce vine dinspre ocean.

Ne aflăm în orașul Hamhîn, situat 
lîngă paralela 40 ; contururile zvel
te ale Fabricii de mașini „Rionsan" 
pot fi văzute de departe. întreprin
derea, în care lucrează 6 500 de 
muncitori, produce utilaje pentru in
dustriile siderurgică, chimică și ex
tractivă, unele utilaje pentru indus
tria de mașini agricole, instalații 
pentru hidrocentrale. Nu departe se 
află Combinatul de îngrășăminte 
chimice „Hînnam", care, după cum 
se prevede, va produce în 1965 un 
milion de tone de produse desti
nate fertilizării terenurilor agri
cole. O mîndrie a locuitorilor din a- 
ceastă parte a Coreei, a întregii 
țări, o constituie fabrica de vinalon
— cum este denumit relonul co
reean. Fabrica produce în momen
tul de față 10 000 tone de vinalon 
anual, urmînd ca pînă în anul 1967 
să-și tripleze producția.

•— Avem resurse naturale bogată
— sublinia într-o discuție Kim Kon 
Hi, inginerul șef al Combinatului de 

Un moment hotărltor in vînătoarea de balene: lansarea harponulul

tă în prezent simptomele unei rece
siuni în diferite sectoare ale econo
miei. Agenția este de părere că 
acest lucru va fi consemnat de Ro
bert Marjolin, care va critica, de 
asemenea, tendința de creștere a 
prețurilor manifestată în cadrul 
„celor șase”.

După expunerea lui Marjolin, E- 
duardo Martino, președintele sesiu
nii, va da semnalul începerii dez
baterilor în legătură cu problema 
unității politice vest-europene. El 
va supune discuției un raport, pe 
marginea unei rezoluții adoptate de 
către parlamentarii „celor șase" in 
noiembrie trecut, prin care se cere 
șefilor de guverne din țările mem
bre ale Pieței comune să se întru
nească de urgență pentru a discuta 
căile reluării tratativelor în vede
rea acestui controversat țel.

îngrășăminte chimice. Țara noastră 
face intense eforturi pentru a pune 
în valoare aceste bogății. Au fost 
mari greutățile începutului. Pe a- 
tunci în Coreea, nu exista nici un 
inginer autohton. Astăzi numai în 
fabrica noastră lucrează peste 1 000 
de ingineri și tehnicieni.

Hărnicie și încredere în viitor — 
lată ce-i caracterizează pe toți aceia 
pe care i-am întîlnit de-a lungul 
itinerarului meu coreean.

★

Dacă Hamhînul este unul dintre 
cele mai puternice centre industria
le de pe litoralul estic al Coreei, 
Wonsanul, aflat mai la sud, este 
principala bază piscicolă a țării. 
Cele peste 60 de vase ale între
prinderii piscicole din această loca
litate colindă apele oceanului spre 
nord, pînă spre Kamciatka, adunînd 
peste 20 000 de tone de pește anual.

La Wonsan l-am cunoscut pe Pak 
Ion Ghîn. El se numără prin
tre cei mai buni harponieri coreeni. 
La vîrsta de numai 26 de ani, el este 
binecunoscut în această zonă. Pînă 
în prezent a vînat 50 de balene

Liderul partidului 
nazist american 
a fost arestat

NEW YORK 19 (Agerpres). — Au
toritățile din orașul Selma (statul 
Alabama) au arestat luni seara pe 
liderul partidului nazist american, 
George Lincoln Rockwell, și pe alți 
doi membri ai acestui partid, după 
ce au încercat să tulbure ordinea 
publică în cursul unei manifestații a 
populației de culoare. Orașul Selma, 
localitate cu 20 000 de locuitori, si
tuată la cîteva zeci de kilometri de 
capitala statului Alabama, Montgo
mery, a fost luni teatrul unor puter
nice demonstrații ale populației de 
culoare în sprijinul recunoașterii le
gii cu privire la drepturile civile.

printre care unele în greutate de 
peste 100 de tone.

El a fost acela care ml-a dezvă
luit tainele vînătorii de balene, pe 
care coreenii au început s-o organi
zeze din anul 1959. Balenierele 
sînt vase ușoare, rapide, cu un 
deplasament de numai 50 de 
tone. Pe un asemenea vas lucrează 
10—11 persoane. Zonele în care tră
iesc balenele sînt în general cunos
cute de marinarii de specialitate și 
de cele mai multe ori sînt depistate 
de avioane de recunoaștere. Bale
nierele sînt dotate cu aparate mo
derne care stabilesc cu ajutorul ul
trasunetelor nu numai prezența uria
șelor mamifere marine, dar și direc
ția lor de mers.

Vînatul propriu-zis al balenelor 
cere o deosebită iscusință. Din par
tea celui care conduce vasul, în pri
mul rînd, pentru a aduce pe nesim
țite baleniera cît mai aproape de 
vînat (simțind pericolul, balenele se 
cufundă în adîncuri pînă la 1 000 de 
metri, unde rămîn ore de-a rîndul) 
și apoi din partea harponierilor. Fie
care vas are la provă două mici tu
nuri de o construcție originală care, 
acționate de harponieri, declanșează 
cîte un obuz ce trage după el o fu
nie metalică. Obuzul — lansat de 
obicei de la o> distanță de 50—60 
m de obiectiv — explodează în spa
tele balenei, desfăcîndu-și ghearele 
metalice în corpul animalului. O 
dată răpusă, balena este apropiată 
de vas ; în stomac i se pompează 
aer sub presiune, pentru a fi men
ținută la suprafață, iar pentru a fl 
observată de la depărtare, în corpul 
ei se înfige un fanion. Balenierele 
își continuă apoi vînătoarea, ca la 
înapoiere să adune balenele vînate 
și să le remorcheze spre port.

Mulți din cei peste 1 500 de mun
citori ai întreprinderii piscicole din 
Wonsan s-au specializat în prelu
crarea cărnii de balene. Nu există 
parte din corpul cetaceului care să 
nu aibă utilizare economică — mi-au 
spus specialiștii întreprinderii. Uleiul 
scos din grăsimea sa prezintă o Im
portanță deosebită pentru industria 
de aparate fine și industria ușoară, 
oasele sint larg folosite în lucrările 
de artizanat, iar carnea de balenă 
își găsește, de asemenea, întrebuin
țare.

...Cînd am părăsit portul Wonsan, 
după o călătorie pe întinderile de 
apă ale Pacificului, un nou grup de 
vase pescărești se pregăteau de 
cursă lungă. Am urat marinarilor 
„vînat bun” — urarea tradițională a 
pescarilor coreeni.

Mlrcea MOARCĂȘ

Campionatul de hochei COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Cu jocurile de ieri seară (Dina

mo — Constructorul 12—2 și Ști
ința — Olimpia 12—0), campionatul 
de hochei al echipelor de seniori din 
Capitală a luat sfîrșit. Formațiile 
clasate pe primele trei locuri — 
Steaua, Dinamo, Știința — s-au ca

Aspect de la întîlnirea de hochei Dinamo—Constructorul
Foto : A. Cartojan

lificat pentru turneul final al cam
pionatului republican (3—12 februa
rie!, la care vor mai lua parte pri
mele două clasate în întrecerea zo
nală de la Miercurea Ciuc și cîș- 
tigătoarea zonei de la Cluj (încă ne
desemnate).

în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal

Duminică 24 ianuarie, la Lisabona 
se va desfășura prima întîlnire din 
cadrul grupei a IV-a (din care face 
parte și R. P. Romînă) a prelimina
riilor campionatului mondial de fot
bal. Reprezentativa Portugaliei va 
întîlni selecționata Turciei. Cele 
două formații s-au pregătit intens în 
vederea acestei întîlniri. Lotul por
tughez cuprinde pe cunoscuții inter
naționali Eusebio, Simoes, Augusto, 
Colona. Poarta reprezentativei Tur
ciei nu va fi apărată, probabil, de 
cunoscutul portar Ozcan, deoarece 
clubul Austria Viena, unde activează 
acesta, a refuzat deocamdată să-l 
cedeze pentru meciul de la Lisa
bona.

Luis Folledo șalanger oficial 
al lui Laszlo Papp

în cadrul unei reuniuni profesio
niste de box desfășurată la Paris, 
spaniolul Luis Folledo l-a învins la 
puncte după 10 reprize pe „mijlo
ciul* jamaican Milo Calhoun. Fol

ledo a fost desemnat pentru a doua 
oară șalanger oficial la titlul Euro
pei, deținut de maghiarul Laszlo 
Papp. în primul meci, Papp l-a în
vins prin ko în rundul 8 pe spaniol.

La aceeași reuniune, francezul 
Gonzales, (vicecampion olimpic Ia 
Tokio) care a trecut la profesionism, 
a obținut a doua victorie consecuti
vă, dispunînd prin ko în prima re
priză de Nicolas Nany.

„Europenele" de canotaj academic

La campionatele europene de ca
notaj academic, care vor avea loc 
între 20 și 29 august la Duisburg, 
s-au înscris peste 500 de canotori, 
reprezentînd 25 de țări. întrecerile 
feminine se vor disputa între 20 și 
22 august, iar cele masculine între 
26 și 29 august. Seriile probelor fe
minine se vor disputa la 20 august, 
recalificările la 21 și finalele la 22 
august, iar cele masculine la 26 au
gust, calificările o zi mai tîrziu. în
trecerile pentru locurile 7—12 sînt 
programate la 28 august și finalele 
la 29 august. în ziua de 24 august, 
la Duisburg vor avea loc lucrările 
Congresului F.I.S.A.

RADIOTELEFON 
CU SEMICONDUCTOR!

La Uzina de echipament telefonic 
din Moscova a fost realizat un radio- 
telefon experimental care are la bază 
un principiu simplu : după formarea 
numărului dorit de abonat, emiță
torul radiotelefonului transmite a- 
cest număr unui receptor pe unde 
ultrascurte care îl retransmite la 
centrala telefonică urbană. De aici, 
legătura cu abonatul se realizează în 
mod obișnuit. Deocamdată, radiotele- 
fonul construit la Moscova are o rază 
de acțiune de pînă la 5 km dar, o 
dată cu construirea unei antene spe
ciale, această distanță va crește sim
țitor. El va cunoaște aplicații mai 
ales în mediul rural. Aparatul, dotat 
cu semiconductori, cîntărește cîteva 
kilograme și este alimentat de la un 
mic acumulator. Pe viitor, gabaritele 
lui vor fi aduse la dimensiunile unui 
aparat de radio cu tranzistori și va 
putea încăpea ușor într-un buzunar.

FURTUNĂ DE ZĂPADĂ

O puternică furtună de zăpadă a 
surprins trei expediții de alpiniști : 
una americană, una vest-germană și 
una mexicană în masivul Aconcagua, 
situat la o altitudine de 7 06(1 metri, 
cel mai înalt pisc din Anzii Cordi- 
lieri. Ultimele știri sosite îr. orașul 
Mendoza menționează faotul că cei 
trei membri ai expediției americane 
au putut ajunge 'a un refugiu din 
Platamura. In schimb, conducătorul 
expediției mexicane, Fernando de la 
Mora, se află într-o situație disperată

la 6 500 metri altitudine și există pu
ține speranțe să poată fi salvat. Nu 
există nici un fel de știri p> ivind 
soarta unor membri ai expediției vest- 
germane. Unul dintre ei a putut să se 
refugieze într-o cabană, dar are mîi- 
nile și picioarele degerate parțial. 
Militari argentineni și elicoptere 
au fost trimise luni în ajutorul alpi- 
niștilor.

ALȚI PATRU GEMENI

La 18 ianuarie, în clinica din ora
șul Vannes (Franța), soția în vîrstâ 
de 37 de ani a lui Georges Auneau, 
funcționar comercial, a dat naștere 
la 4 gemeni, toți băieți. Noii născuți 
au fost plasați imediat într-un incu
bator. Greutatea lor variază între 1,022 
kg și 1,950 kg. Medicii au declarat că 
mama și copiii se simt bine.

PENTRU PROTEJAREA 
COSMONAUȚILOR

în laboratoarele N.A.S.A. se studiază 
în prezent posibilitatea construirii 
unui aparat care va elimina tulbură
rile vizuale ce ar putea să apară la 
cosmonauți. Din pricina absenței pra
fului cosmic, toate obiectele din Cos
mos se prezintă cosmonauților mult 
mai strălucitoare decît sînt ele pe pă- 
mînt, ceea ce poate da naștere la 
grave tulburări vizuale în cazul unor 
zboruri mai lungi. Dispozitivul stu
diat ar urma să lanseze în jurul na
velor sau stațiilor cosmice particule 
microscopice. Aceste particule vor for

ma un fel de halo artificial care va 
diminua strălucirea obiectelor, permi- 
țînd totodată o percepere mai exactă 
a profunzimii.

ANIMALELE ÎN PERICOL

Ca urmare a ploilor »orențiale, au 
fost inundate jegiuni întinse ale Par
cului național Krueger din Africa de 
sud, una din cele mai •nari rezervații 
de animale sălbatice 'lin lume, care 
se întinde pe o suprafață de 20 860 
km pătrați. Se crede că numeroase 
animale au pierit. în rezervație se a- 
dăposteau circa 1 700 de elefanți, 
1 200 de lei, 7 000 de bivoli, 12 000 
de zebre și 1 400 de girafe. Rezerva
ția este special amenajată pentru vi
zitatori și este străbătută de șosele 
asfaltate în lungime de 660 km

UN CONCURS ORIGINAL

în fiecare an, în Golful Saxe Point, 
din Canada, are loc un concurs al ce
lor mai buni înotători subacvatici fără 
costum de scafandru. Apele golfului 
Saxe Point sînt bogate în caracatițe 
și înotătorii se lasă la fund pentru a 
le prinde vii doar cu ajutorul mîinilor. 
Așa prevede regulamentul concursu
lui. Uciderea caracatițelor este ad
misă numai în cazuri de mare peri
col. Caracatițele din Golful Saxe Point 
aparțin speciei „octopus" și ating 
greutatea de 30—35 kg, iar tentaculele 
lor depășesc adesea lungimea de 1,5 
metri. Odată prinse, ele sînt închise 
în vase conținînd apă marină, unde 
sînt păstrate pînă la sfîrșitul întrecerii.
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Ședința Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia

Lucrările
Adunării Generale

Relații economice vest - europene în Organizația Unității Africane

V»

Anglia VA FI REVIZUITA TAXA VAMALĂ? Probleme la ordinea zilei
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 

19 ianuarie, s-a deschis ședința Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a rostit un cu- 
vînt de salut.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. relatează că la 18 ia
nuarie, la Ministerul Apărării Na
ționale al R. P. Polone a avut loc 
o întîlnire a miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia. La întîlnire a luat parte 
și comandantul suprem al forțelor 
armate unite, mareșalul A. A. Gre- 
ciko.

a O.N.U.

Corespondența din Roma

După reluarea 
lucrărilor parlamentare
Calendarul problemelor politice* 

pervăzute pentru zilele următoare 
este destul de încărcat. Astăzi, după, 
o pauză de mai mult de o lună, și-au 
reluat lucrările cele două camere ale 
parlamentului : Senatul și Camera 
deputaților. La deschiderea acestora, 
s-a comunicat că iuncția de minis
tru al afacerilor externe este înde
plinită ad-interim de către președin
tele Consiliului de Miniștri, Aldo* 
Moro. Deputății vor pune în discu
ție interpelări printre care aceea a 
liderului liberal Malagodi, care „do
rește să știe" pe baza căror nor
me intenționează guvernul să în
frunte situația nesatisfăcătoare din. 
economie.

S-a anunțat că joi se întru
nește Consiliul de Miniștri pen
tru a discuta „planul de dezvoltare 
economică al Italiei pe anii 1965— 
1970“.

Marți s-a întrunit conducerea 
Partidului socialist care a ana
lizat, în afara problemelor ac
tuale ale situației politice și ale 
guvernului, și pe acelea ale u- 
nificării socialiste : aceasta este 
o problemă care revine acum 
foarte des în articolele de presă

și în declarațiile exponenților socia
liști și social-democrați, chiar dacă 
cele două partide își pun problema 
în mod diferit. Social-democrații con
sideră că problema unificării priveș
te numai Partidul social-democrat și 
Partidul socialist ; unii concep uni
ficarea ca un pas anticomunist. So
cialiștii, după cum a scris liderul 
lor, De Martino, o văd ca pe 
„o etapă a unui drum lung al cărui 
scop nu este acela de a face ca o- 
poziția între socialiști și comuniști 
să devină permanentă, ci de a de
păși această opoziție..."

Problemele care preocupă Partidul 
democrat-creștin vor fi aduse în 
fața Consiliului Național al partidu
lui, a cărui convocare a fost anunța
tă în sfîrșit în mod oficial pentru 
ziua de 28 ianuarie. Timpul care ne 
separă de această dată va fi folosit 
de secretarul P.D.C., Rumor, „pentru 
a căuta să ajungă la un compromis 
care să ducă, pe de o parte, la liniș
tirea discordiilor interne, iar pe de 
altă parte, să garanteze un sprijin 
stabil guvernului", după cum scrie 
„Paese Sera".

Giorgio PASTORE

Corespondență din Atena

Confruntări politice

NEW YORK 19 (Agerpres). — în 
ședința de luni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a luat cuvîntul secre
tarul general al O.N.U., U Thant. El 
a chemat toate țările membre ale 
O.N.U. să colaboreze la căutarea 
unei soluții a crizei financiare a or
ganizației. A luat apoi cuvîntul 
președintele Adunării Generale, 
Alex Quaison-Sackey (Ghana), care 
a anunțat că dezbaterile generale 
vor continua pînă la 25 ianuarie, 
după care Adunarea va trebui să 
procedeze la alegerea vicepreședin
ților, a președinților diferitelor co
mitete, precum și la constituirea bi
roului ei.

în ședința de marți a Adunării 
Generale a O.N.U. au fost reluate 
dezbaterile generale.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul permanent al Marii Britanii 
la O.N.U., lordul Caradon, care s-a 
referit pe larg la criza financiară a 
Organizației Națiunilor Unite. - El 
a declarat că delegația britanică 
este gata să sprijine în soluționa
rea acestei probleme orice compro
mis care nu va dăuna O.N.U. și 
Cartei Organizației.

Următorul vorbitor, reprezentan
tul permanent al Iugoslaviei la 
O.N.U., Danilo Lekic, a arătat că, 
după părerea țării sale, criza finan
ciară a fost provocată de opunerea 
unor puteri la schimbările care se 
impun în O.N.U. El a sprijinit pro
punerea grupului țărilor afro-asia- 
tice privind soluționarea acestei 
probleme. Referindu-se la proble
mele actuale ale situației interna
ționale, Danilo Lekic a subliniat că 
măsurile parțiale privind dezarma
rea trebuie să prevadă, înainte de 
toate, obligația de a nu folosi arma 
nucleară, interzicerea tuturor expe
riențelor nucleare, prevenirea răs- 
pîndirii directe sau indirecte a ar
mei nucleare și un acord privind 
începerea dezarmării nucleare chiar 
de către puterile nucleare. Repre
zentantul Iugoslaviei s-a referit a- 
poi la necesitatea convocării unei 
conferințe de dezarmare cu partici
parea tuturor țărilor.

LONDRA 19 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că gu
vernul britanic va proceda, proba
bil, la sfîrșitul lunii martie la re
vizuirea suprataxei vamale de 15 la 
sută, instituită la 26 octombrie anul 
trecut, în vederea îngrădirii impor
turilor. Dacă o reducere a acestei 
suprataxe va fi justificată, se preci
zează în cercurile guvernamentale 
britanice, ea va fi anunțată cu pri
lejul prezentării bugetului anual la 
finele lui martie sau începutul lunii 
aprilie.

Această eventuală revizuire va 
ține cont de evoluția comerțului ex
terior în cursul perioadei noiembrie 
—februarie. Rezultatele pe luna no-

iembrie nu au permis să se tragă 
nici o concluzie și efectul suprata
xei nu se va putea face simțit decît 
la mai multe luni după intrarea sa 
în vigoare. Reducerea suprataxei va 
depinde atît de o diminuare a im
porturilor, cît și de o ameliorare a 
exporturilor, căci o încetinire " 
acestora ar contribui la o nouă 
gravare a balanței comerciale. în 
cercurile guvernamentale, spune 
genția France Presse, se manifestă, 
în această privință, un „optimism 
moderat". Cît privește cercurile co
merciale, acestea continuă să se a- 
rate sceptice în privința eficacității 
suprataxei.
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BERNA 
raport cu 
mică a Elveției, guvernul elvețian 
declară că intenționează să folo
sească orice prilej pentru atenua-

19 (Agerpres). — Intr-un 
privire la situația econo-

De ce a sistat 
„Volkswagen" comenzile?

BONN 19 (Agerpres). — Uzinele 
vest-germane de automobile „Volks
wagen" au anunțat, potrivit agen
ției France Presse, că pentru mo
ment au hotărît sistarea de noi co
menzi pentru firmele britanice. A- 
ceastă hotărîre adoptată ae firma 
vest-germană este pusă în legătură 
cu suprataxa de 15 la sută aplicată 
de Marea Britanie în luna noiem
brie la importurile sale. Contrac
tele existente pînă la această dară 
vor fi respectate și nici o sistare 
n-a fost preconizată în acest dome
niu. Pe de altă parte, la direcția 
uzinelor „Volkswagen" se sublinia
ză că sporirea taxelor vamale în 
Marea Britanie a adus un conside
rabil prejudiciu acestor uzine, care 
au exportat în 1964 12 500 automo
bile în Anglia.

rea, cît mai curînd posibil, a sciziu
nii economice vest-europene. Ra
portul se referă la divergențele din
tre principalele grupări rivale — 
Piața comună și Asociația euro
peană a liberului schimb (A.E.L.S.), 
din care fac parte șapte state, în 
frunte cu Anglia, și la care aderă și 
Elveția.

Pe de altă parte, raportul, care 
examinează relațiile Elveției cu 
principalii săi parteneri comerciali 
din lumea occidentală, exprimă ne
liniștea guvernului în legătură cu 
„prăpastia care se deschide între 
cele două zone de integrare vest-eu
ropene — C.E.E. și A.E.L.S.".

CAIRO (prin telefon). — La Cairo 
își desfășoară lucrările cea de-a 
doua sesiune a Comisiei economice 
și sociale a Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.). Sesiunea trebuia să 
înceapă la 16 ianuarie, dar a fost 
amînată de cîteva ori deoarece nu
mărul țărilor care își trimiseseră re
prezentanții la Cairo era inferior ce
lui cerut de statut pentru ca această 
comisie să-și poată desfășura lucră
rile (conform statutului, comisia este 
considerată în sesiune numai în pre
zența delegaților din minimum 
24 de țări membre).

La sesiune unele țări sînt repre
zentate de miniștrii economiei sau 
de adjuncții lor, iar altele de amba
sadorii lor în R.A.U. Delegația Repu
blicii Congo (Leopoldville), sosită 
sîmbătă la Cairo, a fost reținută la 
aeroport deoarece nu avea certifi
cate de vaccin. Membrii delegației 
au putut părăsi aeroportul luni di
mineața cînd Ministerul Sănătății al 
R.A.U. le-a eliberat certificatele ne
cesare. Astfel numărul delegațiilor 
prezente Ia sesiune a ajuns la 25.

Din cuvîntările rostite în ședința 
de deschidere de către reprezentan
ții Sudanului, R.A.U. și secretariatului 
general al O.U.A. s-au desprins une
le cerințe importante ale țărilor par
ticipante. Țările africane consideră 
necesar să se integreze în activita
tea desfășurată pe plan internațio
nal pentru dezvoltarea și lărgirea 
comerțului; independența politică 
cucerită nu poate fi considerată un 
obiectiv în sine ; fiecare țară afri
cană trebuie să-și dezvolte econo
mia pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului și pentru dobîndirea

unei depline independențe ; iață de 
uneltirile cercurilor imperialiste este 
nevoie să fie menținută și consolida
tă unitatea tuturor țărilor africane, 
lărgită colaborarea cu toate forțele 
iubitoare de pace și progres.

Ordinea de zi a sesiunii o lindește 
tocmai aceste tendințe și st. pare că 
ele vor domina discuțiile ce vor avea 
loc în zilele următoare.

Observatorii din capitala R. A. U. 
remarcă faptul că, dacă la Conferin
ța de la Geneva pentru comerț și 
dezvoltare țările africane au acțio
nat într-un front unit alături de alte 
state din Europa, Asia și America 
Latină, în ultima vreme, după cît se 
pare, între ele au intervenit o serie 
de divergențe privind însăși princi
piile după care trebuie să se condu
că activitatea lor viitoare în pro
blemele colaborării economice. In 
sprijinul acestei afirmații sînt citate 
două argumente : lipsa a zece țări 
de la sesiune și hotărîrea de a se ține 
lucrările cu ușile închise. Rămîne de 
văzut în ce măsură statele africane 
vor putea lichida dificultățile exis- 
tente și dacă apelurile la unitate 
rostite în ședința de deschidere vor 
găsi ecou.

Comisia economică și socială a 
O.U.A. a ales pe delegatul R.A.U. 
ca președinte al sesiunii, iar ca vi
cepreședinți pe delegații Zambiei șl 
Republicii Congo (Brazzaville). Ca 
raportori au fost aleși reprezentan
ții Algeriei și Nigeriei. După ăceea 
sesiunea și-a continuat lucrările cu 
ușile închise pentru a discuta ordi
nea de zi, care a fost aprobată. Se
siunea va dura 5 zile.

Marți seara și-a reluat lucră
rile parlamentul grec, pe agenda 
căruia figurează o serie de proble
me importante pentru viitoarea dez
voltare, economică și politică, a țării. 
Redeschiderea lucrărilor coincide cu 
o ascuțită confruntare politică în
tre guvern și forțele de dreapta ale 
partidului E.R.E., nemulțumite de 
anumite măsuri luate sau pe cale de 
a fi inițiate de premierul Papandreu. 
Printre acestea se numără recenta 
precizare a poziției Greciei față de 
forțele multilaterale nucleare, pre
zentarea în parlament a unui proiect 
de lege privind abolirea măsurilor 
excepționale, elaborarea unui buget, 
care, în comparație cu anii prece
dent, ține seama mai mult de inte
resele naționale ale țării etc.

înfruntînd guvernul, partidul de 
dreapta E.R.E. îl acuză de „cola
borare cu stînga", de „neglijarea 
luptei anticomuniste" etc.

Replica imediată a Uniunii de cen
tru este oglindită într-un articol a- 
părut în ziarul „Ethnos". „Reluarea

dezbaterilor în parlament — scrie 
ziarul — găsește guvernul într-o 
situație de superioritate față de 
opoziția de dreapta în toate pro
blemele importante. El este hotărît 
nu numai să primească orice provo
care, dar să și provoace dreapta la 
o discuție în fața parlamentului".

în același timp, partidul E.D.A. a 
declarat că în cadrul dezbaterilor 
va sprijini orice inițiative ale gu
vernului care merg pe o linie demo
cratică. Un grup de deputați ai par
tidului E.D.A., în frunte cu liderul 
grupului parlamentar, Iliu, au depus 
în ședința de marți seara a parla
mentului o serie de moțiuni semnate 
de peste 13 000 de cetățeni din Atena 
prin care cer abolirea tuturor măsu
rilor de urgență, întreprinderea unor 
acțiuni eficiente de democratizare a 
țării, reglementarea problemei re
patrierii deținuților politici, legali
zarea partidului comunist și acor
darea unei amnistii generale.

Constantin ALEXANDROAIE

AU ÎNCEPUT TRATATIVELE DE GAULLE - ERHARD
PARIS 19. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Marți a sosit la Paris cancelarul 
vest-german, Ludwig Erhard. Can
celarul a plecat apoi la castelul 
Rambouillet, unde a început trata
tivele cu președintele Charles de 
Gaulle. In același timp, la Paris,

ministrul de externe francez, Couve 
de Murville, a început convorbirile 
cu colegul său vest-german, Ger
hard Schroder. întrevederile de la 
Rambouillet continuă miercuri di
mineața cu participarea miniștrilor 
afacerilor externe și a unor experți.

mercenarilor"

japonia

Congresul Partidului liberal democrat
TOKIO 19 (Agerpres). — La 19 ia

nuarie s-a întrunit la Tokio cel de-al 
16-lea congres al Partidului liberal 
democrat, de guvemămînt, din Ja
ponia. Congresul a adoptat statutul 
și programul de acțiuni pe anul 1965.

In fața consulatului R. F. Germane din New York, veterani de război 
au manifestat recent împotriva prescripției crimelor săvîrșite de naziști

Saigon: „Boicotul" generalilor
SPRE O NOUĂ CRIZĂ POLITICĂ?

Proiecte pentru construirea 
unor baraje pe Eufrat

Fluviul Eufrat, ale cărui ape au fost 
martore, de-a lungul mileniilor, la ridi
carea și decăderea atîtor imperii și ci
vilizații, a devenit, în ultimii ani, obiectul 
unor vii dispute între țările riverane — 
Turcia, Siria și Irakul. Fiecare din ele și-a 
propus să construiască pe cursul fluviului 
baraje pentru irigarea unor întinse su- 
prafeje de teren și pentru producerea 
energiei electrice necesare întreprinde
rilor prevăzute a fi construite în regiu
nile respective.

S-au întocmit planuri și proiecte (dar 
nici unul n-a depășit faza inițială), s-au 
purtat discuții, s-au încheiat acorduri la 
care apoi s-a renunțat. In 1962, în urma 
unor tratative îndelungate, Turcia și Ira
kul au hotărît să renunțe la proiectele 
lor pentru a nu stînjeni proiectul sirian. 
Ulterior, cele două țări au denunțat acor
dul intervenit, hotărînd să construiască, 
fiecare în parte, cîte un baraj pe cursul 
fluviului, conform cu cerințele economii
lor lor naționale.

In cele ce urmează prezentăm citito
rilor proiectele Turciei, Siriei și Irakului, 
așa cum s-au concretizat pînă acum.

Proiectul Turciei este de dată recentă 
(1963). El prevede construirea la Kipan 
a unui baraj cu o înălțime de 120 metri 
de la bază, care să poată reține 26 mi
lioane metri cubi de apă ; lacul de acu
mulare va avea o lungime de circa 120 
km. După primele estimări, costul acestei 
lucrări s-ar ridica la 350 milioane dolari 
și ea urmează să fie finanțată de firme a- 
mericane și engleze. Inițial se prevăzuse 
ca proiectul să fie utilizat numai pentru 
producerea energiei electrice, care va fi 
necesară creării unor noi întreprinderi în 
regiunea răsăriteană a Turciei. In ultimul 
timp s-a preconizat cu insistență folo
sirea apelor fluviului și pentru irigații,

ceea ce ar duce, desigur, la scăderea 
debitului Eufratului în Siria și Jrak. Se 
pare că acest proiect este folosit de 
unele cercuri străine pentru a exercita 
presiuni asupra țărilor arabe. După cum 
relata revista egipteană „Rose el Yous
sef", Londra și Washingtonul „au infor
mat unele cercuri arabe că Turcia ar fi 
dispusă să se limiteze numai la construi
rea barajului pentru producerea de elec
tricitate nu și pentru irigații, dacă țările 
arabe vor renunța la proiectul de detur
nare a apelor Iordanului". O altă revistă, 
„Hakayek", arată că „între țările arabe 
au loc consultări pentru a adopta o ati
tudine comună față de această manevră".

Proiectul Siriei a parcurs pînă în pre
zent mai multe etape. La 14 ianuarie 
1963, la Damasc și Bonn s-a dat simul
tan publicității acordul intervenit între 
cele două țări pentru construirea unui 
baraj pe Eufrat la Tabqa. Acordul pre
vedea crearea unei centrale hidroelectri
ce cu o putere instalată de 600 000 kW 
și a unei rețele de canale de irigații 
pentru exploatarea unei suprafețe de 
600 000 hectare. Prețul lucrărilor era pre
văzut la un miliard și jumătate mărci 
vest-germane rambursabile în 20 de ani, 
cu o dobîndă de 3,75 la sută. In urma 
schimbării regimului din Siria, în martie 
1963, guvernul vest-german a pus o se
rie de condiții pentru ca în cele din urmă 
să denunțe acordul.

Un proiect irakian prevede construi
rea unui baraj la Rawa, în regiunea de 
vest a țării, estimat la suma de 60 mi
lioane dinari. Urma ca sumele necesare 
să fie împrumutate de la Banca inter
națională de reconstrucție și dezvoltare 
sau de la Kuweit. în iulie 1964, 
guvernul irakian a cerut unei firme

Delegații la congres au aprobat lista 
candidaților partidului în vederea 
alegerilor pentru Camera superioară 
a parlamentului japonez, care ur
mează să aibă loc în vara acestui an.

La congres a luat cuvîntul primul 
ministru E. Sato, președintele Parti
dului liberal democrat, și T. Miki, 
secretar general al acestui partid, 
care au vorbit îndeosebi despre re
zultatele recentelor tratative pe care 
le-au purtat cu oamenii de stat ame
ricani la Washington. Sato și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu fap
tul că după 20 de ani de la război 
situația din Asia continuă să fie ne
stabilă și că în această regiune nu 
mai încetează conflictele. Primul mi
nistru s-a pronunțat pentru ca Ja
ponia să aducă o contribuție activă 
la „stabilizarea situației și la pros
peritate" în Asia. Japonia, a decla
rat el, va duce cu fermitate o poli
tică externă independentă de pace.

SAIGON 19 (Agerpres). — In timp 
ce la palatul Gia Long din Saigon 
ziariștii și fotoreporterii așteptau în
ceperea ceremoniei prin care pri
mul ministru Tran Van Huong urma 
să prezinte șefului statului lista nou
lui guvern, un purtător de cuvînt 
al oficialităților a anunțat amînarea 
ceremoniei. Corespondenții politici 
din capitala Vietnamului de sud au 
transmis că această amînare se da- 
torește boicotului celor patru gene
rali numiți în guvern. Potrivit agen
ției United Press International, aceș
tia, deși au fost numiți în posturi- 
cheie în actuala formație guverna
mentală, pun anumite „condiții" pen
tru a participa în guvernul Tran 
Van Huong. Astfel, unul dintre cei 
patru generali, Ky, a declarat că el 
nu va părăsi postul său de coman
dant al forțelor aeriene sud-vietna- 
meze. El a arătat, de asemenea, că 
va cere noului guvern să adopte o 
atitudine mai activă în lupta împo
triva 
de a 
rial.
gon

de ore pot interveni noi elemen- 
privind recenta remaniere guver

namentală. Trimisul special al agen
ției americane Asociated Press ara
tă că „o altă criză politică poate de
veni iminentă".

24 
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Senatorul Morse: 
„Trebuie să părăsim 
Vietnamul"

forțelor de partizani înainte 
accepta portofoliul ministe- 

Observatorii politici din Sai- 
apreciază că în următoarele

NEW YORK 19 (Agerpres). — Se
natorul democrat W. Morse scrie în 
„New York Times Magazin" : 
„Vietnamul de sud nu a avut nici
odată un guvern liber. în cursul 
ultimilor 10 ani guvernele din aceas
tă țară au fost alese de S-U.A. și au 
existat numai datorită intensificării 
sprijinului financiar și militar acor
dat de Statele Unite". Morse este de 
părere că S.U.A. „trebuie să pără
sească Vietnamul". Ca măsură ime
diată, Morse este de părere că „re
glementarea conflictului pe calea 
tratativelor este prima din hotărîrile 
pe care noi trebuie să le adoptăm".

S-a petrecut un fapt fără pre
cedent : mercenarii albi din 
Congo, recrutați de Chombe pen
tru a înăbuși lupta detașamente
lor de răsculați, au intrat luni 
în „grevă". Ei au anunțat că nu 
vor continua să întreprindă „ac
țiuni ofensive" împotriva răscula- 
ților pînă cînd autoritățile nu-și 
vor îndeplini obligațiile contrac
tuale. Este vorba de plata sala
riilor restante. Pe ultimele două 
luni ale anului trecut au fost 
omiși de pe listele de plată. A- 
gențiile de presă nu dau lămu
riri asupra cauzelor. Autoritățile 
congoleze sînt oare nemulțumite 
de rezultatele obținute de „sala- 
riați" în lupta împotriva răscoa
lei populare ? Se prea poate. 
Lupta de eliberare din Congo nu 
slăbește în ciuda imenselor chel
tuieli ale autorităților. Solda 
unui mercenar este de 130 de 
lire pe lună plus 5 lire pentru o 
zi petrecută în zonă de luptă, 
ca „primă de pericol".

France Presse informează des
pre intenția maiorului Mike 
Hoare, denumit „Mike nebunul", 
una din căpeteniile mercenari
lor, de a face „ordine" în rîndurile 
subalternilor săi. Numeroși dintre 
ei au anunțat că nu-și vor mai 
reînnoi contractele. Autoritățile 
caută să-i înlocuiască pe aceștia 
cu repeziciune pentru a nu de
clanșa o reacție în lanț. Sînt adu
se la iuțeală „forțe" noi, mai ales 
din Africa de sud și Rhodesia de 
sud. Reprimarea patrioților con
tinuă.

Agenția americană Associated 
Press, descriind „criza mercena
rilor", dezvăluie un alt substrat 
al ei. Mercenarii se tem de 
moarte. In ambuscadele organi
zate de răsculați au fost nimiciți 
mulți din aceia care au venit în 
Congo pentru a se îmbogăți din 
vărsările de singe ale acestui 
mult încercat popor. Așa-zisa lor 
„grevă" este semnificativă. Ea 
dovedește neputința bandelor 
vîndute de a infringe lupta cu
rajoasă a patrioților congolezi.

egiptene să înceapă proiectarea baraju
lui de la Rawa, grație căruia regiunea res
pectivă va fi ferită de inundații și se vor 
iriga aproape 100 de mii de hectare. Se 
prevede de asemenea construirea citorva 
întreprinderi în regiunea barajului, care 
vor fi alimentate cu energia electrică fur
nizată de centrala hidroelectrică.

Anul trecut Irakul a propus organiza
rea unei conferințe tripartite pentru exa
minarea ' ' \ '
de pe Eufrat, dar Turcia și Siria nu au 
răspuns. In prezent; toate cele trei țări 
își anunță intenția de a executa proiecte 
separate 
vecinilor, 
mosferă 
de prevăzut implicațiile viitoare ale a- 
cestor confruntări și nici dacă dificultă
țile care s-au ivit vor putea fi aplanate 
curînd.

Primul ministru al Siriei, Amin el Ha
fez, a declarat, în cursul unei conferințe 
de presă ținută zilele trecute, că în pre
zent se duc din nou tratative cu Repu
blica Federală Germană în problema 
barajului de pe Eufrat. El a spus că, 
dacă nu se va ajunge la nici un rezultat 
cu R.F.G., „noi avem alți prieteni". Ha
fez a dat Germaniei occidentale un ră
gaz de o lună ca să se pronunțe asupra 
acestei probleme.

Nicolaie PLOPEANU
19 ianuarie

problemei construirii barajelor

In prezent; toate cele trei țări

fără să țină seama de opinia 
ceea ce ar putea crea o at- 

de tensiune între ele. Sînf greu

Cairo,

TEHERAN. în după-amiaza zilei 
de 18 ianuarie Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Romîne, 
însoțit de Valentin Vlad, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. Romîne 
în Iran, au fost primiți de Hassan 
Aii Mansour, primul ministru al Ira
nului. Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială. Delegația 
economică romînă, condusă de Mihail 
Petri, a început discuțiile cu delega
ția Societății Naționale Iraniene de 
petrol, condusă de dr. M. Eghbal.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
.(N.A.S.A.) a lansat la 19 ianuarie, de 
la Centrul spațial John F. Kennedy 
din Florida, o cabină spațială „Gemi
ni" fără oameni la bord. Lansarea a 
avut loc cu ajutorul unei rachete „Ti- 
tan-2“ și a avut drept scop o ultimă 
verificare a cabinei. Cabina spațială 
a amerizat în Marea Caraibilor, la 
proximativ 3 000 ■ kilometri de 
punctul lansării.

partidului Mișcarea națională revolu
ționară au participat mii de locuitori 
ai Brazzaville-ului.

LONDRA. La 19 ianuarie, primul 
ministru britanic, Harold Wilson, a 
trimis premierului francez Pompidou 
un mesaj în care a expus poziția gu
vernului britanic față de construirea 
în comun a avionului supersonic 
„Concorde". Conținutul mesajului n-a 
fost dat publicității.

ALMA-ATA. în orășelul științific 
de lîngă Alma-Ata al institutului de 
fizică nucleară al Academiei de Știin
țe a R. S. S. Kazahe s-a încheiat 
montarea ciclotronului Ț-150-2, Ci- 
clotronul a fost pus în funcțiune cu 
titlu de experiență. In camera accele
ratoare s-a obținut emisiunea unui 
fascicul de ioni de hidrogen molecu
lar avînd o energie de 20 mili
oane eV.

ale lui ianuarie în legătură cu neliniș
tea provocată de atitudinea partidelor 
de opoziție în timpul campaniei pen
tru alegerea președintelui Pakistanu
lui. In prezent la Caraci și în alte re
giuni ale țării a fost restabilită li
niștea.

MEXICO. Camera națională a in
dustriei prelucrătoare din Mexic, scrie 
ziarul „El Dia“, a dat publicității o 
declarație în care condamnă activita
tea companiilor străine și se pronun
ță în favoarea naționalizării bunurilor 
aparținînd acestor companii.

a- 
la

BRAZZAVILLE. Aici a avut loc un 
mare miting consacrat împlinirii a 4 
ani de la asasinarea luptătorului pen
tru eliberarea națională a Congoului, 
Patrice Lumumba. La mitingul or
ganizat de organizația de tineret a

LONDRA. Mișcarea pentru dezar
marea nucleară din Marea Britanie a 
anunțat că în primăvara acestui an 
vor fi reluate tradiționalele marșuri 
de protest împotriva bazelor militare 
aflate pe teritoriul Angliei.

CARACI. La Caraci s-a anunțat o- 
ficial că au fost înlăturate restricțiile 
de circulație introduse în primele zile

din Hâvre s-a construit unportul complex de instalații destinat re-
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In
cepționării și depozitării gazului natural lichefiat ce va fi adus aici 
de nava „Jules Verne". Din avion, fotograful agenției France Presse 

a prins In obiectivul său imaginea acestui complex
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