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Cuvântul constructorilor
de tractoareColectivul Uzinelor „Tractorul" din Brașov aduce o contribuție importantă ia înzestrarea agriculturii țării noastre cu mijloace mecanizate. De aici se îndreaptă an de an spre ogoare un număr tot mai mare de tractoare cu diferite utilizări. Marca uzinei a devenit de mult cunoscută și apreciată și peste hotare. Constructorii de tractoare și-au îndeplinit planul pe 1964 cu 21 de zile mai devreme și au trecut la fabricația în serie a două noi tipuri de tractoare.Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1965, în fiecare secție au fost descoperite noi rezerve interne menite să ducă la ridicarea performanțelor tehnico-funcționale și economice ale tractoarelor, la sporirea producției *și productivității muncii. Din propunerile făcute, peste 300 au ast incluse în planurile de măsuri tehnico-organizatorice ale secțiilor și serviciilor, majoritatea urmînd a fi aplicate în trimestrul I.Zilele trecute, în cadrul unei adunări, colectivul uzinei și-a formulat angajamentele în întrecerea socialistă pe 1965. Vorbitorii și-au exprimat hotărîrea de a-și aduce mai departe contribuția la înfăptuirea o- biectivelor trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului, de a munci în ultimul an al șesenalului mai bine, de a dobîndi noi realizări în îmbunătățirea calității tractoarelor, de a îndeplini întocmai angajamentele luate.După adunare am stat de vorbă

DIN A-organi- vederea agri-
COLECTIVUL UZINELOR „TRAC- 

TORUL“-BRASOV Sl-A LUAT UR
MĂTOARELE ANGAJAMENTE ÎN 
ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
CEST AN :— să îmbunătățească zarea fabricației însatisfacerii nevoilor culturii noastre și asigurării la export a tractoarelor în variantele cerute de beneficiari ;— să realizeze cu 3 luni înainte de termen modernizarea a 155 mașini și instalații.Să dea peste— 6 500 000 globală ;— 5 000 000 marfă ;— 2 000 000 țul de marfă comparabilă ;— să sporească productivitatea muncii cu 0,3 la sută.1

planul anual : lei la producția
lei la producțiatei economii la pre- cost la producția
la 
leilei

Mai :la producțiala producția
Din care pînă— 3 000 000 globală ;— 2 000 000 marfă ;— 750 000 lei economii la prețul de cost Ia producția marfă comparabilă.

cu cîțiva dintre inginerii, tehnicienii și muncitorii uzinei.— Recent, noile tipuri de tractoare U-650 și U-651 au fost omologate după codul internațional de incer

care, ne-a spus inginerul Tiberiu Budu, adjunct al constructorului șef. Este o nouă confirmare pe plan internațional a calității tractoarelor noastre. Faptul acesta ne bucură ne îndeamnă totodată să nu ne prim la ceea ce am realizat. Iată ce socotesț întrutotul justificată tenția pe care colectivul nostru o cordă îmbunătățirii continue a calității, a performanțelor tractoarelor. în acest an vom efectua anumite modificări și adaptări solicitate de unii beneficiari. Tractorul U-650 are un consum specific de ulei și de combustibil corespunzător tipurilor similare străine. Cu toate acestea ne-am propus să-i aducem noi perfecționări care să permită reducerea în continuare a consumului, precum și obținerea unor indici superiori de stabilitate a motorului.Pe Gheorghe Avram, șeful unei echipe de la oțelărie, l-am întîlnit la mașinile de format miezuri prin procedeul împușcării.— Acest nou procedeu — ne spune el — s-a dovedit foarte util, avantajos. Pe lîngă o creștere simțitoare a productivității muncii, asigură și o bună calitate a miezurilor. In a- cest an el va fi extins în uzina noastră la 50 la sută din piesele mici.Introducerea și extinderea folosirii unor metode și procedee avansate preocupă îndeaproape pe constructorii de tractoare. Ei și-au propus să extindă turnarea sub presiune cu a- jutorul vidului la 5 repere din aliaje de aluminiu, să introducă barbota- rea cu gaz metan a fontei la turnarea unor piese supuse în exploatare la mari solicitări mecanice și termice, să aplice pe scară mai largă forjarea în matrițe, încălzirea prin inducție etc. Multe procedee tehnologice folosite vor influența ridicarea calității produselor. Tehnologia de execuție a unor piese a fost și continuă a fi supusă unui „examen" exigent. Un exemplu : din cele 18 măsuri tehnico-organizatorice cuprinse în planul secției T-42, 13 contribuie la îmbunătățirea tehnologiei de fabricație. Tovarășul inginer Cos- tache Nicolae, șeful serviciului me- canic-șef, ne-a spus :„în acest an, vom moderniza o serie de mașini, cărora le vom adapta dispozitive de strîngere din spate și pe cale-pneumatică. Ne-am angajat să efectuăm aceste modernizări cu trei luni mai devreme. Vom construi totodată 12 agregate complexe, destinate unor linii automate, prevăzute inițial a fi importate. Menționez și faptul că, în acest an, volumul lucrărilor de mică mecanizare este aproape dublu față de 1964. Alături de alte măsuri aplicate sau care se iau în continuare în întreaga uzină, aceste lucrări vor contribui la creșterea producției și productivității muncii, la îmbunătățirea calității produselor".întregul colectiv al Uzinelor „Tractorul", în frunte cu comuniștii, a trecut la aplicarea măsurilor menite să asigure îndeplinirea cu succes a angajamentelor sale.
Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"
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La casa alegătorului din circumscripția electorală nr. 1, raionul „Grl- 
vița Roșie" din Capitală

In întreaga țară continuă pregătirile pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și pentru sfaturile populare. Au fost delimitate circumscripțiile electoiale, au luat sfîrșit adunările de propuneri de candidați pentru Marea Adunare Națională și continuă propunerile de candidați pentru sfaturile populare regionale, raionale și orășenești. In toate regiunile au început să fie deschise case ale alegătorului, loc preferat de întâlnire, în preajma alegerilor, pentru mii și mii de cetățeni. Ei au aici la dispoziție un bogat material informativ — cărți, broșuri, ziare și reviste, fotogazete, pliante etc., înfățișînd înfăptuirile din diferitele ramuri de activitate — primesc răspuns la diferite întrebări privitoare la alegerile de la 7 martie, pot participa la numeroase manifestări. Organizatorii au prevăzut piograme atractive care cuprind: conferințe, întîlniri cu activiști obștești, oameni de știință și cultură, filme documentare etc. Brigăzile culturale oferă bogate programe artistice.
Gospodari destoinici ai orașului

Buzăul, odinioară un oraș de provin
cie ca atîtea altele, își schimbă de la 
an la an înfățișarea. între noile obiec
tive industriale se numără moderna fa
brică de mase plastice, care anul tre
cut a realizat 40 de noi sortimente, și 
uzina mecanică, cu o producție ce a 
crescut în 1964 de peste 3 ori față de 
1961. O dată cu dezvoltarea industria
lă a orașului au loc transformări înnoi
toare și în peisajul citadin. Au fost în
ființate : Institutul pedagogic de doi 
ani, noi școli tehnice și de cultură ge
nerală, numărul acestora din urmă a- 
jungînd în prezent la 36, față de 19 
cîte existau în 1938. în oraș și în co
munele din preajmă își desfășoară acti
vitatea 18 cămine culturale. Noua po
liclinică dotată cu utilaj modern și de
servită de personal calificat, dată re
cent în folosință, întregește peisajul 
orașului^

în centru, șirurile blocurilor cuprind ca 
într-un unghi enorm clădirea fostei pri
mării — cota cea mai înaltă a 
lui oraș. Numai în perioada

vechiu- 
1961 —

1964 au fost date in folosință 21 
de blocuri, s-au pavat zeci de străzi, 
în cartierul Crîng au început lucrările 
la noul complex de locuințe (care va 
cuprinde și cîteva blocuri turn) cu 1 200 
de apartamente.

Despre toate aceste realizări discută 
acum cetățenii orașului cu candidafii 
F.D.P. propuși pentru alegerile de de- 
putafi în sfatul popular orășenesc. Pe 
candidatul Nicolae Tibără, muncitor la 
Fabrica de mase plastice, l-am găsit, 
înconjurat de cîfiva cetățeni, lîngă unul 
din noile blocuri din cartierul Obor. 
Propunerile lor priveau amenajarea 
spajiului verde dintre blocuri, pavarea 
străzilor, ridicarea unei noi școli pen
tru copiii. cartierului, deschiderea unor 
noi unităfi comerciale.

Medicul Nicolae Covrig, candidat în 
circumscripția electorală 65, este apre
ciat și iubit atît de oamenii cu care 
lucrează, cît și de cei din cartier, ală
turi de care participă la toate acțiunile 
de interes obștesc. Numai în 1964, în 
circumscripția sa, prin muncă patriotică

de 
kilo- 

au

s-au înfăptuit lucrări în valoare 
60 000 lei : s-au adunat mii de 
grame de fier vechi, gospodinele 
luat parte la activități gospodărești în 
vederea inaugurării noii policlinici etc.

Din 1956, de cînd a fost propus 
candidat pentru prima oară, strungarul 
Nicolae Manole de la Uzina mecanică 
a fost ales în continuare deputat. Cu 
ocazia depunerii noii lui candidaturi, 
la adunarea din circumscripția electo
rală 48, vorbitorii, colegi din uzină și 
locuitori ai cartierului, au subliniat atît 
calificarea sa înaltă cît și aportul adus 
în activitatea obștească din circumscrip
ție. în ultimii 4 ani aici au fost pavate 
zece străzi, s-au deschis mai multe 
magazine.

lată așadar, trei din cei 168 de can
didați ai F.D.P. pentru Sfatul popular 
al orașului Buzău. Oameni gospodari, 
destoinici, prețuiți pentru activitatea lor 
profesională și obștească.Fotoreportaj de : V. HOSSU

Gh. VINȚILA
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Hala de monta] final a Uzinei „Tractorul"-BiașovFoto : R. Costln

ANGAJAMENTELE 
ALTOR COLECTIVE 
DE ÎNTREPRINDERI

Știința agricolă permanent
in sprijinul producției

Regiunea Cluj prezintă condiții pedoclimatice favorabile dezvoltării diferitelor ramuri ale agriculturii. Rodesc bogat cerealele și plantele tehnice, sînt posibilități mari pentru creșterea animalelor, ca și pentru dezvoltarea viticulturii și pomicul- turii. Valorificarea din plin a acestor condiții, în scopul obținerii unor producții mari vegetale male, este strîns legată troducerea în practică a telor cercetărilor științifice perienței înaintate. Iată de nizarea cît mai bună a lucrărilor de cercetare științifică, orientarea acestora spre problemele cele mai importante și urgente ale producției gricole din regiune constituie una din principalele preocupări ale consiliului agricol regional. Complexitatea problemelor pe care le ridică agricultura regiunii a determinat organizarea unei rețele de stațiuni experimentale specializate, amplasate în zone pedoclimatice diferite. Pentru cereale și plante tehnice se fac cercetări la stațiunea experimentală Turda, pentru horti- viticultură la Cluj și Bistrița, iar pentru zootehnie la Bonțida. La rezolvarea unor probleme de cercetare aduce o importantă contribuție și Institutul agronomic „Dr. Petru Groza" din Cluj.Munca de1 cercetare științifică se face pe baza unei tematici stabilite de comun acord cu consiliile agricole regional și raionale. Ea cuprinde cele mai importante probleme ivite în activitatea unităților agricole socialiste. Desfășurând o activi-

și ani- de in- rezulta- și a ex- ce orga-

tate vastă, stațiunile experimentale au obținut rezultate valoroase în munca de cercetare, care sînt cate cu succes în producție.Problema principală care se în regiunea Cluj este sporirea tinuă a recoltei medii la hectar la cereale și plante tehnice. Cercetările întreprinse au dus la obținerea a 5 hibrizi dubli de porumb, potriviți pentru zonele mai reci, 6 soiuri de grîu și orz de toamnă și primăvară, soiuri noi de cartofi și alte plante agricole. Soiurile și hibrizii noi se remarcă printr-o adaptabilitate mai bună Ia condițiile de climă și sol din regiune și asigură obținerea unor sporuri însemnate de producție.în domeniul horticulturii s-au elaborat măsuri pentru producerea materialului săditor pomicol de calitate superioară, s-a stabilit complexul de metode agrotehnice adecvat condițiilor fiecărei zone de producție în scopul refacerii livezilor bătrîne și sporirii potențialului lor de producție. Se experimentează cu rezultate bune sistemul de plantații intensive de pomi fructiferi. Au fost stabilite speciile și soiurile cele mai valoroase pentru fiecare zonă pomicolă și podgorie, întocmindu-se pe această bază lucrarea de microraio- nare. în problema valorificării terenurilor în pantă prin plantarea acestora cu pomi fructiferi, au fost precizate norme cu privire la amenajările care trebuie făcute înainte de plantare, în scopul unei îmbinări cît mai armonioase între pomicultură și creșterea animalelor. Cerce-

apli-pune con-
tătorii au stabilit cele mai potrivite sortimente de legume, precum și agrotehnica corespunzătoare, urmă- rindu-se îndeosebi elaborarea metodelor de obținere a producțiilor de legume timpurii și extratimpurii. Deși au început numai de cîțiva ani, cercetările în viticultura regiunii au dat posibilitate să se elaboreze metode valoroase, care se concretizează în îmbunătățirea sortimentului, fertilizarea solului din vii și aplicarea rațională a tăierilor.în ceea ce privește creșterea animalelor au fost stabilite norme de furajare rațională la principalele specii de animale, recomandări privind asigurarea de furaje suculente pe o perioadă cît mai lungă.Consiliile agricole au luat măsuri ca rezultatele obținute în activitatea de cercetare din regiune să fie popularizate și extinse în producție. în plenarele consiliilor agricole, în care se discută planurile de măsuri privind desfășurarea diferitelor campanii agricole, se recomandă și introducerea în producție a cuceririlor științei agricole. Tot în acest scop, consiliile agricole au organizat consfătuiri, instructaje și demonstrații practice în cadrul stațiunilor experimentale. în acest mod, inginerii din gospodării fac cunoștință cu problemele luate în cercetare. Stațiunile experimentale aduc o contribuție însemnată la pregătirea membrilor cooperativelor agricole care lucrează în sectoare importante. La stațiunea experimentală po-

In timpul unei convorbiri Intre 
candidatul Nicolae Tibără și cîțiva 

cetățeni din cartier
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Centrul orașului Buzâu
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micolă Bistrița, anual 30—40 de țărani cooperatori sînt școlarizați pe un ciclu de lucrări, participînd direct la aplicarea tehnicii înaintate în cîmpurile experimentale.Pentru creșterea producției agricole din regiune, stațiunile experimentale au pus la dispoziția unităților agricole semințe elită din soiurile de înaltă productivitate de grîu, cartofi, trifoi, hibrizi dubli de porumb, material săditor pomiviticol, animale și păsări din rase selecționate etc.în vederea unei mai strînse legături cu practica, cu nevoile producției în unitățile agricole, consiliul agricol regional a sprijinit stațiunile experimentale să organizeze puncte de sprijin amplasate în diferite zone naturale ale regiunii. în unitățile în care stațiunile experimentale și-au creat puncte de sprijin și au îndrumat îndeaproape activitatea specialiștilor, rezultatele sînt dintre cele mai bune. Nu întîmplător la cooperativa agricolă de producție din Mirăslău s-a realizat în ultimii patru ani o producție medie de peste 3 000 kg porumb boabe la ha. Cercetătorul Athanase Cior- lăuș, de la stațiunea din Turda, și-a petrecut multe zile în această unitate. El a ajutat la amplasarea judicioasă a culturilor, a recomandat cei mai buni hibrizi pentru fiecare tarla, cele mai bune metode agrotehnice. Asemenea exemple sînt numeroase.Stațiunea din Bonțida are un punct de sprijin la cooperativa agricolă din Borșa. Aceasta a fost ajutată la stabilirea unor rații judicioase, lotizarea vacilor pe grupe de producție, alcătuirea conveierului verde. Anul trecut producția de lapte a fost aici cu 800 litri mai
Ing. Teodor MARIAN

(Continuare în pag. Il-a)

Marți, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, a primit în audiență de rămas bun pe dr. Paul Wetzler,
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Austriei la București, în legătură cu plecarea sa definitivă de la post. (Agerpres) Uvira obiectiv

al răsculaților congolezi

Vremea după ninsoarea de ieri
Anul acesta, luna lui „Gerar" 

s-a desmințit. Ea a trecut fără o- 
bișnuitele geruri și iată că semne
le ei caracteristice, zăpada— s-au 
ivit o dată cu începutul lui fe
bruarie. In noaptea de 1 spre 2 a 
nins din abundență și deasupra 
Capitalei. Pentru a afla cum va fi 
vremea în continuare, un reporter 
al ziarului nostru a avut o convor
bire cu tovarășul N. Topor, direc
tor adjunct al Direcției hidrome- 
teorologice din Comitetul de Stat 
al Apelor. Acesta ne-a relatat 
următoarele :După curentul de aer tropical semnalat în cursul zilei de 29 ianuarie, care în cîteva ore a adus... primăvara în țara noastră, ridicînd temperatura pînă la 16—18 grade, iată că, în cursul nopții de 1 spre 2 februarie, în straturile înalte ale atmosferei a acționat un curent de origină polară, care a transportat mase de aer groenlandez pînă în sudul Dobrogei. Acest curent rapid (la 9 000 metri altitudine a atins viteza de aproape 100 metri pe secundă) a transformat în ninsoare abundentă ploile ce începuseră să cadă la începutul lui

februarie; tot el a curs de numai 18 temperaturii cu peste 20 grade. Solul s-a acoperit cu zăpadă aproape în toată țara, exceptînd cîmpia Banatului, cîmpia Aradului și a Crișuri- lor, unde nu a nins și timpul a rămas călduț, cu cer variabil. La 2 februarie ploile care au căzut în sudul Dobrogei s-au transformat și ele în ninsoare.Invazia de aer groenlandez va mai dura una-două zile. Apoi, spre țara noastră, se va îndrepta aer din zona Oceanului Atlantic de nord. Pentru scurtă vreme cerul va deveni variabil, iar după aceea se va acoperi, o dată cu pătrunderea aerului oceanic, cînd sînt de așteptat ninsori în toate regiunile țării dar mai puțin abundente. Aerul rece și stratul de zăpadă depus vor favoriza în cursul nopților intensificarea radiației : de aceea diminețile vor fi reci în sudul țării și geroase în nord, mai ales în Moldova. Vremea de iarnă va mai dutra probabil vreo zece zile și apoi se va încălzi treptat, ca urmare a reacției unui val de aer tropical. Este de așteptat deci o împrimăvă- rare timpurie.

determinat în de- ore o scădere a
Agențiile de presă relatează că în ultimele zile activitatea forțelor răsculate din Congo a luat o amploare deosebită. Trupele guvernamentale au fost supuse unor atacuri violente în regiunea orașului Uvira, important punct strategic din regiunea Kivu. Potrivit agenției Associated Press, forțele răsculate au cucerit orașele Mahagi și Mwenga.

Tulburări în regiunile 
Irakului locuite 
de kurziPotrivit relatărilor presei, în ultimele zile s-au semnalat noi tulburări în regiunile din nordul Irakului locuite de populația kurdă. Cu cîtva timp în urmă, un reprezentant al mișcării kurzilor a declarat că populația din nordul Irakului este nemulțumită de faptul că guvernul nu a luat măsurile necesare pentru desfășurarea unei vieți democratice în această regiune.

Pe bulevardul Magheru din Capitală Foto : A. Cartojan

Va fi redusă 
suprataxa ?Luînd cuvîntul la clubul bancherilor de peste mări, L. J. Callaghan, ministrul finanțelor al Marii Britanii, a lăsat să se înțeleagă că va fi redusă suprataxa de 15 la sută percepută începînd din luna octombrie 1964 asupra mărfurilor importate. Arătînd că în prezent se constată o îmbunătățire a balanței comerciale a Marii Britanii, el a declarat: „Nu este departe timpul cînd vom putea să reducem suprataxa fără a pune în pericol situația noastră - economică. Acum, cînd lira sterlină nu mai este supusă presiunii pe care a suferit-o la sfîrșitul anului trecut, guvernul poate să acorde o mai mare atenție măsurilor pe termen lung pentru a e- chilibra balanța de plăți".
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PE TEME ȘCOLARE SCRISORI
Mijloace noi 
în predarea 
lecțiilorDupă cum se știe, lecția este veriga de bază în procesul de pregătire și educare a elevilor. Cu cit ea este mai bogată în conținut, mai interesantă și atrăgătoare, cu atît contribuie mai eficient la înțelegerea și însușirea temeinică de către școlari a cunoștințelor științifice sau practice pe care le tratează. In cele mai multe școli din raionul nostru, cadrele didactice cu o bogată experiență predau lecții care, prin problematica și forma lor de prezentare, dezvoltă interesul elevilor pentru studiu, îi ajută să-și însușească cu mai multă ușurință materia.Practica pedagogică arată că materialele didactice ajută cu atît mai mult la însușirea cunoștințelor de către elevi cu cît redau mai complex fenomenul studiat. Tocmai de aceea, magnetofonul, aparatul de proiecție, picupul devin familiare în tot mai multe săli de clasă. înzestrarea școlilor cu mijloace moderne audiovizuale — acțiune care se află în centrul preocupărilor secției noastre — înlesnește strădania cadrelor didactice de a perfecționa pe mai departe procesul de predare. Profesorii de limba și literatura ro- mînă, de limbi străine de la școlile medii nr. 3 „Ion Neculce" și nr. 6, de la școlile generale de opt ani nr. 170, 171, 177 ș.a. folosesc adesea magnetofonul. Prezentarea unor scriitori sau opere este însoțită de fragmente literare, în lectura unor actori cunoscuți, imprimate pe bandă de magnetofon. Cu ajutorul înregistrărilor se urmărește și însușirea unei pronunții corecte în limbi străine. Anumite lecții de fizică, Chimie, științe naturale sînt susținute și cu ajutorul filmelor documentare sau al diafilmelor.Orele de recapitulare și sinteză sînt folosite la sfîrșit de trimestru sau de an școlar pentru consolidarea cunoștințelor predate în clasă. Bunăoară, profesoara Emilia Dia- conu, de la Școala generală de opt ani nr. 172, a folosit cu bune rezultate, la sfîrșitul primului trimestru, o modalitate deosebită de recapitulare a cunoștințelor de istorie. Lecția s-a desfășurat la Muzeul de arheologie și a avut ca temă „Comuna primitivă și orînduirea sclavagistă". Recapitularea noțiunilor principale predate anterior a fost fructuoasă, deoarece elevii au văzut numeroase urme materiale ale existenței acestor orînduiri pe
Cînd profesorii clasei conlucreazăCadrul principal în care se desfășoară activitatea elevilor este școala. Dar, noi, profesorii, nu uităm nici rolul important al orelor afectate temelor pentru acasă. Ajutorul și îndrumarea noastră trebuie să se facă simțite în întreaga lor activitate și îndeosebi în alcătuirea judicioasă a programului de studiu, o- dihnă, hotărîtor pentru asigurarea unui ritm normal, permanent, sistematic de muncă.Cum putem asigura respectarea acestor cerințe de către elevi, acasă? Iată o problemă pe care mi-am pus-o în calitate de profesoară dirigintă la clasa Xl-a D. Firesc, mi-am propus să cunosc volumul de muncă repartizat elevilor pentru a- casă. Din primele zile ale acestui an școlar am introdus la clasă un jur

Școala medie nr. 3 „Ion Neculce" din Capitală. Magnetofonul este folosit frecvent la lecțiile de limbi străine

teritoriul patriei noastre: unelte, vase, obiecte de podoabă. Valoarea instructivă și educativă ridicată a unei asemenea lecții s-a oglindit în cunoștințele bogate pe care elevii le au despre perioada istorică amintită.Ca pretutindeni în țară, în numeroase școli din raionul nostru au fost amenajate cabinete pe specialități, înzestrate cu material didactic specific. La școala generală de opt ani nr. 179, de exemplu, există un asemenea cabinet de geografie. Profesoarele Petra Ghinăraru și Afrodita Popescu au organizat lecții vii, atractive, ușor însușite de către elevi, folosind harta țării în relief, colecții de roci și de fosile, imagini ale realizărilor importante obținute de poporul nostru în construirea socialismului. La școlile generale de opt ani nr. 172, 177, 183, 170 etc. s-au organizat excursii de o zi (duminica), cu prilejul cărora elevii au putut observa diferite forme de relief cu vegetația lor specifică, au cunoscut monumente istorice, etnografice. Excursiile pe Valea Prahovei, la Sinaia, Curtea de Argeș. Horezu, Tîrgoviște au înlesnit elevilor și cunoașterea unora dintre frumusețile și bogățiile țării, contribuind la educația lor patriotică.
Viorica NECHITA 
inspector la secția învățămînt 
a Sfatului popular 
al raionului „Grivița roșie" 
din București

nal în care profesorii notează zilnic temele elevilor, data cînd se cere rezolvarea lor. Am stat de vorbă cu o bună parte a elevilor despre sistemul lor de muncă. După cîteva săptămîni am constatat că unii dintre ei sînt supraîncărcați, nu atît din cauza volumului exagerat de teme, ci din cauza repartizării lor neuniforme pe parcursul unei săptămîni. De exemplu, în unele zile elevii aveau de rezolvat mai multe probleme de matematică și fizică, de făcut analiza unei opere literare și pe deasupra, la chimie sau ia geografie trebuiau să întocmească tabele sinoptice sau hărți.Pentru evitarea unor asemenea situații, la începutul trimestrului al II-lea profesorii care predau la clasa Xl-a D și-au propus să conlu

Aplicații demonstrativeColectivul nostru didactic a dobîji- dit o bună experiență în predarea obiectului „Agricultura". Ca și în alte școli, profesorii de specialitate și-au făcut un obicei din a preda o seamă de lecții nu în clasă, ci în cadrul pe care-1 oferă diferite sectoare ale unităților agricole socialiste locale. Practica a arătat că elevii își însușesc mult mai bine noțiunile predate atunci cînd participă la diferite lucrări practice. Asemenea a- plicații demonstrative am făcut și eu cînd am predat la clasa a VIII-a capitolele „Chimizarea agriculturii" și „Mecanizarea agriculturii".La tema „Aplicarea diferențiată a îngrășămintelor", elevii au văzut cum se folosesc diverse îngrășăminte chimice, în funcție de tipul solului și felul culturilor. Ei au sesizat și însemnătatea depozitării în condiții corespunzătoare a îngrășămintelor. Azotatul de amoniu, de exemplu, păstrat într-un loc nepotrivit, s-a precipitat, ceea ce a dus la scăderea efectului său după administrarea în sol. Mai multe teme referitoare la mașinile agricole au fost prezentate la baza de staționare a mașinilor a- gricole a S.M.T.-ului, cît și direct pe ogoare. Observînd de aproape mașinile, elevii și-au însușit mai bine părțile componente ale plugului, grapei, cultivatorului, tăvălugului, mașinii de semănat și modul lor de folosire.
creze mai strîns. Fiecare profesor cunoaște acum lista volumelor de literatură pe care elevii urmează să le citească, numărul de pagini pe care ei le vor avea de studiat la diferite materii etc. La sfîrșitul fiecărei săptămîni, analizăm concret cum se repartizează pe zile temele și exercițiile pe care elevii le vor avea de rezolvat în perioada următoare.Coordonarea activității didactice pe baza colaborării profesorilor care predau la aceeași clasă are și un alt avantaj. în discuțiile periodice ale colectivului de profesori se realizează și o informare generală asupra activității clasei, disciplinei elevilor, gradului de asimilare a cunoștințelor predate în cadrul diverselor discipline de învățămînt. Multa din lipsurile semnalate pot fi înlăturate prin măsuri aplicate simultan de mai multe cadre didactice. Bunăoară, stilul expunerilor și ortografia elevilor au fost mult îmbunătă

Cîteva lecții cu școlarii din clasa a VII-a s-au desfășurat la baza zootehnică a cooperativei agricole de producție. Au fost studiate însușirile individuale ale animalelor domestice, culoarea și conformația corporală etc. Aplicații demonstrative s-au făcut și la centrul de în- sămînțări artificiale din comună, la baza furajeră.Și aplicațiile pe lotul demonstrativ al școlii — pe care îl consider un bun furnizor de material didactic viu — ne dau posibilitatea să realizăm o strînsă legare a cunoștințelor științifice cu cele practice. Urmărirea dezvoltării biologice a plantelor agricole, participarea directă la efectuarea diferitelor experiențe în laborator, îi ajută pe tineri să înțeleagă importanța a- plicării unor metode științifice de cultivare a plantelor.Consider că, avînd permanent în vedere cerința de a îmbina organic teoria cu practica, desfășurînd o asemenea muncă sistematică în întreg ciclul de patru ani cît se predă o- biectul „Agricultura", vom reuși să asigurăm elevilor noștri o pregătire temeinică.
Prof. Augustin MUREȘAN 
Școala generală de opt ani 
din comuna Reteag, 
raionul Dej

țite datorită faptului că au stat atît în atenția profesorului de limba romînă, cît și a profesorilor de alte specialități. Cred că a înlesnit în mare măsură înțelegerea unor capitole noi din manualul de fizică, ajutorul pe care l-a dat profesorul de matematică. La propunerea profesorului de fizică, la orele de matematică au fost recapitulate cunoștințele de trigonometrie însușite anterior. Totodată, aprofundarea capitolului „Legea gazelor perfecte" la fizică a constituit un real sprijin pentru reușita unor lecții de chimie.Rezultatele obținute pînă în prezent ne întăresc convingerea că stabilirea unei legături strînse între profesorii aceleiași clase are o importanță deosebită în formarea și închegarea colectivului de elevi, în educarea lor multilaterală.
Prof. Maria BEBEȘEL
Școala medie „M. Eminescu" 
din București

Calitatea aței de cismărie
Colectivul fabricii de încălțămin

te „Solidaritatea" din Oradea în- 
tîmpină greutăți din cauza aței de 
cismărie necorespunzătoare primită 
de la Filatura de in și cînepă Făl
ticeni — ne-a scris corespondentul 
voluntar Traian Nica.

Direcția generală industrială in și 
cînepă din Ministerul Industriei 
Ușoare ne răspunde că cele semna
late corespund realității. Cazul a 
fost prelucrat cu cadrele de condu
cere, muncitorii și controlorii de ca
litate de la Filatura Fălticeni. S-au 
luat măsuri de îmbunătățire a 
calității aței de cismărie, prin 
schimbarea rețetei de amestec, o 
mai bună întreținere și exploatare 
a utilajului, respectarea prescripții
lor caietelor tehnologice și intensificarea controlului de calitate.

A cui a fost ideea ?
Am cumpărat dintr-un magazin 

o jucărie pentru copilul nostru, ne-a 
scris C. Trandafir din Capitală. 
Numai după o jumătate de oră, pă- 
tuțul copilului era presărat cu ținte 
de fier. Oricine își poate da seama 
ce s-ar fi putut întîmpla dacă nu 
observam la vreme acest lucru. A 
cui a fost oare ideea nesăbuită de 
a se umple cu ținte o jucărie pen
tru sugari ?

Apreciind ca un sprijin prețios 
sesizarea primită, direcția de resort 
din Ministerul Comerțului Interior 
ne răspunde că, de acord cu Mi
nisterul Industriei Ușoare, a retras 
imediat din magazine toate jucă
riile din acest model, produse de 
întreprinderea „Viitorul"-Oradea. 
De asemenea, s-a stabilit ca sunăto- 
rile, indiferent de model, să fie 
umplute cu bile rotunde din mate
rial plastic, așa cum s-a procedat, 
de altfel, și pînă acum cu unele 
modele.

Răspunzînd aceleiași sesizări, Mi
nisterul Industriei Ușoare ne infor

Știința agricolă permanent 
în sprijinul producției
(Urmare din pag. I-a)mare decît în 1963. Cooperativele agricole din Bistrița, Dorolea, Jeica și altele au fost sprijinite de cercetătorii de la stațiunea Bistrița cu material săditor valoros pentru refacerea livezilor bătrîne și înființarea de noi livezi, precum și în aplicarea metodelor agrotehnice avansate. Cooperativa agricolă din Bistrița a realizat anul trecut venituri bănești cu 450 000 lei mai mari decît în 1963 de pe urma valorificării fructelor ; cea din Dorolea cu 250 000 lei mai mari.Rezultatele obținute demonstrează efectele pozitive pe care le are generalizarea în producție a cercetărilor științifice. Totuși, realizările obținute în activitatea de cercetare nu sînt încă îndeajuns fructificate, contribuția unităților de cercetare la creșterea producției agricole nu este încă la un nivel corespunzător posibilităților mari de care dispun. Stațiunile experimentale n-au reușit să-și creeze un număr suficient de puncte de sprijin în cooperativele de producție, n-au insistat cu destulă perseverență ca specialiștii din unități să organizeze loturi demonstrative. După cum arată ing. Victor Tătaru, directorul stațiunii experimentale Turda, în regiune se folosește sămînță din soiurile Harach și Bezostaia pe su

mează că, pentru nerespectarea dis
ciplinei tehnologice și a modelului 
omologat, au fost luate măsuri de 
sancționare a celor vinovați din în
treprinderea „Viitorul"-Oradea.

Asistența sanitară 
la Sinnicalau Mare

Filip Iosif din Sînnicolau Mare, 
regiunea Banat, ne-a scris despre 
condițiile nesatisfăcătoare în care 
funcționează policlinica din acest 
oraș.

Sfatul popular al raionului Sîn
nicolau Mare ne informează că po
liclinica a fost mutată. într-un nou 
local. Pacienții au la dispoziție mai 
multe săli de așteptare bine încăl
zite, bonurile de ordine pentru con
sultații se eliberează din primele 
ore ale dimineții, rezervîndu-se bo
nuri și pentru cazuri urgente. Sfa
tul popular raional se va ocupa în 
continuare de îmbunătățirea activi
tății policlinicii.

Aprovizionarea 
cooperativei

Mai mulți locuitori ai comunei 
Stroiești, raionul Horezu, ne-au 
scris despre condițiile nesatisfăcă
toare în care funcționează coopera
tiva din Copăceni, de unde-și fac 
cumpărăturile.

Uniunea Centrală a Cooperative
lor de Consum ne aduce la cunoș
tință că pentru o mai bună apro-

In în tRedacția a trimis sesizări ale unor cititori și corespondenți voluntari Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești (UCECOM), și Sfatului popular raional Fetești.

prafețe reduse. In cazul cînd cantitatea de sămînță necesară din aceste soiuri ar fi primită din alte părți ale țării, stațiunea s-ar putea ocupa de soiurile care se cultivă în prezent pe suprafețe întinse în regiune. în acest fel, unitățile n-ar fi nevoite să folosească sămînță din înmulțiri îndepărtate. Se cer mai multe puncte de sprijin în unitățile care au terenuri acide pentru a se putea stabili complexul de metode agrotehnice necesare la amendare și îngră- șare.Mai slab stau lucrurile în privința generalizării metodelor înaintate în zootehnie. Ținîndu-se seama de tradiția din regiune, de condițiile existente, producțiile sint mult sub posibilități. Stațiunea de la Bonțida a făcut prea puțin pentru ca experiența pozitivă din stațiune să fie cunoscută și în unitățile de producție. Așa se explică în bună măsură de ce în timp ce stațiunea a realizat anul trecut 4 200 litri lapte de la fiecare vacă furajată, cooperativa agricolă din aceeași comună â realizat doar 1 500 litri.ȘI în domeniul hortiviticulturii mai sînt de rezolvat o serie de probleme. Ing. Ion Modoran, directorul stațiunii din Bistrița, a arătat că cercetătorii s-au ocupat pînă acum de unitățile puternic dezvoltate, neglijînd altele care au nevoie de mai mult sprijin.

vizionare a cetățenilor s-au luat 
următoarele măsuri: aproviziona
rea directă a magazinelor din rețea 
de către întreprinderea comercială 
interraională Rîmnicu Vîlcea, asi
gurarea condițiilor pentru buna 
păstrare a mărfurilor ; înlocuirea 
unor lucrători ai cooperativei care 
nu-și făceau conștiincios datoria ; 
întocmirea documentației necesare 
pentru începerea lucrărilor de a- 
menajare și construire a noi unități 
de desfacere în comuna Stroiești și 
în satele care aparțin de aceasta.

Activitatea bibliotecii
Corespondentul A. Lobodă a sesizat unele lipsuri în activitatea bibliotecii tehnice din portul docuri 

al D.R.N.C.-Galați.
Consiliul local al sindicatelor Ga

lați ne răspunde că cele semnalate 
sînt întemeiate. In urma măsurilor 
luate, cărțile sînt bine păstrate. S-a 
stabilit un program precis de distri
buire a cărților. Biblioteca va func
ționa în întregul local ce i-a fost 
destinat și va fi înzestrată cu mo
bilierul necesar sălii de lectură.

încălzirea in trenuriUn grup de călători ne-a sesizat 
că pe distanța București-Oltenița r 
trenurile circulă neîncălzite.

Direcția regională C.F.R.-Bucu- 
rești ne informează că au fost lua
te măsuri ca trenurile de pe acea
stă secțiune să fie încălzite în mod 
normal.

î r z i e r eDeși termenul prevăzut pentru cercetarea și rezolvarea sesizărilor a expirat, redacția nu a primit răspunsurile cuvenite.
In ce privește activitatea de răs- pîndire a metodelor științifice agrozootehnice prin consfătuiri, schimburi de experiență și demonstrații practice, trebuie spus că nu întotdeauna consiliile agricole urmăresc pe teren cum sînt duse la îndeplinire măsurile stabilite. Așa se face că în unele cooperative agricole Extinderea soiurilor noi, productive nu a fost însoțită de aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare. în regiune sînt rase bune de animale și condiții de adăpostire. Dar furajarea necorespunzătoare face ca producția de lapte să se mențină la un nivel cu, mult sub posibilități.în scopul aplicării în practică, pe scară cît mai largă a cuceririlor științei agricole, consiliul agricol regional a luat pentru acest an o serie de măsuri. în cooperativele agricole de producție sînt 100 de case laborator, cu 13 mai multe decît anul trecut; s-au înființat 180 cîmpuri demonstrative, cu 70 mai multe decît în 1964.La cele aproape 1 500 de cercuri din cadrul învățămîntului agrozootehnic participă peste 45 <100 de cursanți. Consiliile agricole, sub Îndrumarea nemijlocită a organelor de partid, au datoria să acorde o mare atenție desfășurării în bune condiții a cursurilor. Ridicarea nivelului de cunoștințe al colectiviștilor se va reflecta în activitatea de zi cu zi a cooperativelor agricole.Prin introducerea în practică a cuceririlor științei agricole și a experienței înaintate, cercetătorii și specialiștii din producție. într-un efort comun, vor contribui la sporirea producției vegetale și animale, la dezvoltarea agriculturii regiunii.

Popas pe Valea Prahovei
• Spirit gospodăresc, solicitudine pentru 
oaspeți • „Ce meniu preferați?'* • Clu- 
bul hiberneazăIarna, ca și vara, stațiunile de pe Valea Prahovei își primesc în continuare oaspeții. Mii de oameni ai muncii își petrec aici concediul de odihnă sau zilele sfîrșitului de săp- tămînă, bucurîndu-se de pitorescul locurilor, de irumusețea neasemuită a Bucegilor.Ce condiții de confort li se asigură ? își petrec într-un mod plăcut timpul liber ?Spre a răspunde acestor întrebări, am vizitat recent stațiunile, am stat de vorbă cu vizitatorii.Iată-ne la biroul de cazare, primul punct de contact cu stațiunea al celui venit la odihnă. Atît la Sinaia cît și la Bușteni, lucrătorii a- cestor servicii se poartă atent, rezolvă operativ șl cu spirit de răspundere obligațiile pe care le au. Chiar și în perioadele cele mai a- glomerate, noul venit nu zăbovește pentru a-și primi repartiția în cameră mai mult de 10—15 minute. Este un lucru bun și, desigur, o dată cu perfecționarea organizării, timpul acesta va fi și mai mult redus.Intrăm în vile Curățenie exemplară în holuri și încăperi. Un pat proaspăt, o cameră încălzită, confortabilă, liniștită, unde se simte mîna bunului gospodar, creează cadrul necesar odihnei oaspeților. Pet- sonalul de deservire, în marea lui majoritate, își îndeplinește cu conștiinciozitate îndatoririle. In condicile de sugestii întîlnim cuvinte de prețuire pentru hărnicia tovarășelor Eugenia Păvălucă, Sofica Tătar, Natalia Stănlcă, Maria Stanciu din personalul de deservire.întreprinderea regională a stațiunilor balneo-climaterice Sinaia a fost

preocupată de îmbunătățirea condițiilor de confort. La Bușteni a fost extinsă încălzirea vilelor, au fost înzestrate cu mobilier nou vilele „Zănoaga”, „Piscul' și „Pîrîul Rece", s-au instalat băi etc. In anul 1964, I.R.S.B.C.-Sinaia a investit pentru a- menajări peste 800 000 de lei.Plimbările, excursiile, odihna fac să crească pofta de mîncare. Cei care iau masa la cantinele „Păltiniș" și „Caraiman" din Sinaia sînt mulțumiți de mîncarea gustoasă și consistentă ce li se servește. Un lucru bun : se obișnuiește să se ceară, cu o zi înainte, părerea vilegia- turiștilor asupra meniurilor care urmează să fie pregătite. Oaspeții pot alege dintre două meniuri pe cel preferat.Unul din „secretele" preparării unor mese gustoase este aprovizionarea din timp cu cele necesare. S-au însilozat în depozite proprii legume și zarzavaturi pentru toată perioada de lamă, contractele cu gospodăriile agricole de stat și cooperativele agricole de producție asigură cu regularitate legume și zarzavaturi proaspete. In toamna trecută, 8 bucătari au fost trimiși la Brașov la un curs de specializare, alți 12 vor urma acest curs în martie.La Bușteni am cules și unele observații critice. In condica de sugestii a cantinei „Pîrîul Rece", inginerul Ion Cutsaru de la C.I.L.-Brăila notează : „Masa a cam lăsat de dorit în prima serie". Aceeași observație face și Valeriu Diaconescu din Galați. Gheorghe Șovor. responsabilul cantinei, recunoaște că mesele au lăsat de dorit în prima serie dar, să vedeți dumneavoastră,

pricina e că... au fost puțini oameni la odihnă. E un punct de vedere strict personal; în alte părți s-a statornicit principiul că mulți, puțini, oamenii au dreptul să mă- nînce bine, pe săturate, să fie mulțumiți.Cum este asigurată asistența medicală ? La Sinaia, la dispoziția cetățenilor se află un medic și patru cadre medii sanitare. Funcționează și o policlinică deservită de cinci medici specialiști, plus un număr corespunzător de cadre medii sanitare.Cîteva cuvinte și despre activitatea cultural-sportivă în stațiuni. Casa de cultură din Sinaia oferă un program bogat și interesant. Se organizează excursii, au loc seri culturale etc.„E greu însă să vezi un film ceva mai nou. Sînt toate parcă scoase de la naftalină", remarcă tovarășa Elisabeta Iliescu. întreprinderea cinematografică regională, deși are posibilități, neglijează să trimită filme noi în stațiunile de pe Valea Prahovei.Nu știm cum o fi vara, în plin sezon ; dar iarna, clubul din Bușteni hibernează. In afară de vizionarea programului de televiziune, rar se mai organizează vreo acțiune culturală. „Dar nici programul televiziunii nu-1 putem vedea în întregime ; sîntem invitați de multe ori să părăsim clubul înainte de a se sfîrșl programul", ne-a spus Mariana Verdeș din Iași.In stațiunile de pe Valea Prahovei oamenii muncii își pot petrece un concediu de odihnă plăcut, reconfortant. Condiții sînt; rămtne ca gospodarii acestor stațiuni să fie preocupați de îmbunătățirea contiguă a deservirii în toate domeniile.
Nicolae BIVOLU 
coresp. Scînteil Case de odlhnâ în stațiunea Bușteni

TEATRE • CINEMATOGRAFE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Giselle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Văduva ve
selă — (orele 19,30). Teatrul National 
„I. L. Caragiale- (sala Comedia) : Emi
nescu — (orele 19,30), (sala Studio) : Pa
tima de sub ulmi — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Șeful sectorului suflete — 
(orele 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): 
Luna dezmoșteniților — (orele 19,30). 
(sala Studio) : 3.3.3. — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești 1 Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un ba
lansoar — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : 
Vis vesel — (orele 9). Teatrul regional 
București (Șos Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Sera melodiilor — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții 
sale — (orele 20). Teatrul ..Țăndărică" 
(sala din Calea victoriei nr. 50) : Elefăn- 
țelul curios — (orele 16), (sala din str. 
Academiei nr. 18) : Ocheșel și Bălăioara 
— (orele 16), Eu șl materia moartă — 
(orele 20,30). Teatrul satlrlc-muzlcal 
„C. Tănase" (sala Victoria) : Carnaval la 
Tănase — (orele 20). Ansamblul artistic 
al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : Așa se 
joacă la noi — (orele 20). Circul de stats 
Circus București — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Paula captivă : 
Sala Palatului R. P. Romine (seria de 
bilete nr. 1 324 — orele 19,30), Luceafă
rul (9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Fe
roviar (9,45; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Melodia (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic : Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18.30; 21,15). 
Titanic vals : Republica (9,30; 11,15; 14; 
16,30; 18,45; 21), București (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10. 12.15: 15,30; 
18; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 14: 16.30; 
18,45; 21). Dracul și cele zece porunci — 
cinemascop : Carpați <9.15; 11.30: 13,45;
16). Yokmok : Capitol (9.30; 11.45; 14;
16,30; 19; 21,15), Flamura (10; 12; 16; 18: 
20). Moscova-Gcnova ; Festival (9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Excelsior (10; 
12,15; 18,30; 20,30). Răzbunătorul — cine
mascop : Victoria (10; 12; 14; 16; 18.15; 
20,30), Volga (10; 12: 15; 17; 19. 21).
Sălbaticii de pe rful morțil — cinema
scop : Central (10,30; 12,30; 14,30: 16.30;
18,30; 20,30). Cel șapte magnifici — cine
mascop : Lumina (9; 12; 15; 18: 21).
Poveste neinventată : Union (16; 18,15; 
20,30), Flacăra (15.30; 17,45: 20). Program 
pentru copii: Doina (orele 10 diminea
ța). La patru pași de infinit : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Floreasca
(15,45; 18,15; 20,45). Romtnla pe meridia
nele lumii — Cetățile chimiei — O noap
te la Casa Sctntell — Temelii de oțel —

Prefață la un poem - Poveste de pri
măvară : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuate) Cîntînd tn ploaie : Giulești (9.30; 
12: 15. 17.30; 20). Aurora (9.45; 12: 14.15; 
16.30: 18.45: 21) Cel trei mușchetari * 
cinemascop (ambele serii) : înfrățirea In
tre popoare (10,30; 15,15: 19) Eroi cu
rajoși ca tigrii: Cultural (16; 18.15. 20.3(1), 
Colentina (16; 18.15; 20,30) Climate - ci
nemascop : Dacia (9; 12: 15. 18; 21) Un 
nou Ghllgamcș : Buzești (15.30. 18. 20.;,0), 
Pacea (16; 18: 20) Șapte ani de căsnicie 
— cinemascop : Crîngași (16; 18.15; 20.30). 
Viață ușoară : Bucegi (10. 12.15, 16: 18.15; 
20,30). Judecătorul de minori: Unirea (11; 
16: 18,45; 20,30), Munca (14; 16,15; 18.30; 
20,45). Ah, Eva f s Tomis (9.30: 11,30.13.30; 
16: 18.15; 20.30) Miorița (9. 11.15; 13.30; 
15.45: 18,15; 20,45) Locotenent Cristina : 
Vitan (16: 18.15: 20.30). Intîlnlre cu spio
nul : Popular (16; 18.15: 20.30). Drumul
Sării (15.30; 17.45. 20). Calabuch ; Arta
(15, 17.45: 20.30). Cotrocenl (15 30. 18;
20,30). Drum periculos - cinemascop : 
Moșilor (15.15; 17.45; 20.30). Marla Cos
mos (16. 18: 20). Umbrelele din Cher
bourg : viitorul (15.30, 18 20.30) Șeful i
Rahova (16: 18,15. 20.30), Ferentari <14; 
16,15: 18.30; 20,45). Soție pentru un aus
tralian — cinemascop: Progresul (15 17;
19; 21) Cu mîlnlle pe oraș : Lira <16; 
18.15; 20.30).

Cum e vremea
ieri in țară : Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil, mai mu“ 
acoperit. A nins intermitent în estul ș <■ 
sudul țării șl temporar în Transilvania, 
unde ninsoarea a fost sub formă de 
averse. în Oltenia, temporar a plouat în 
cursul dimineții. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări pînă la tare în Dobrogea 
și Oltenia Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 5 grade la Joseni 
și plus 3 grade la Tg. Jiu și Băilești La 
București ; Vremea a fost închisă șl a 
nins Intermitent. Vîntul a prezentai in
tensificări temporare. Temperatura 
maximă a atins pius 1 grad. Timpul pro
babil pentru zilele de 4, 5 și 6 februarie, 
in țară : Vreme rece, cu cer noros maț. 
ales la începutul intervalului, cînd va 
ninge local, mai frecvent în iumătatea 
de sud-est a țării, vîntul va sufla po
trivit cu intensificări de scurtă durată 
predominînd din est. Temperatura în 
scădere la început apoi staționară Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 sl 
minus 15 grade, local mat coborîte iar 
maximele între minus 2 șl plus 2 grade. 
In București : vreme rece, cu cer noros, 
mal ales la începutul int.ei valului. cînd 
va ninge intermitent. VInt potrivit cu 
Intensificări de scurtă durată, predomi
nînd din est. Temperatura tn scăder» 
la Început apoi staționară.
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GHEORGHE RADOI IN SUEDIA
BUCURE?TI Pe șantiere ritm intens 
de execuțieAnalizînd sarcinile de plan pe a- nul 1965, colectivul Trustului de construcții-montaj nr. 1 din București a scos la iveală însemnate rezerve interne menite să ducă la predarea în funcțiune înainte de termen a noilor obiective, la îmbunătățirea calității lucrărilor de construcții și montaje. El și-a luat in întrecerea socialistă pe anul în curs următoarele angajamente :Să scurteze termenele de punere în funcțiune a obiectivelor față de prevederile planului, după cum urmează:• cu 30 zile la Fabrica de pîine București • cu 15 zile la secția de pudretă de cauciuc și cu 20 de zile la secția de prelucrare a cauciucului din cadrul Combinatului de cauciuc Jilava • cu 20—30 zile la complexele pentru creșterea și îngrășarea porcilor în regim industrial • cu 15 zile Ia centrul școlar București-Mili- tari.• Să ridice necontenit nivelul calității lucrărilor executate, astfel ca toate obiectivele să pri

mească la recepție calificativul „bine" și „foarte bine".Să economisească prin reducerea consumurilor specifice:• 25 tone materiale feroase • 100 tone ciment • 100 mc cherestea • 40 mc lemn rotund.• Să realizeze peste plan 500 000 lei economii la prețul de cost și 500 000 lei beneficii.Printre măsurile ce se vor lua pentru realizarea angajamentelor se numără : creșterea gradului de industrializare a lucrărilor prin mărirea indicelui de prefabricare a betonului armat cu 5 la sută față de realizările din 1964 ; extinderea folosirii eșafodajelor demontabile de inventar pînă la 30 la sută din suprafețele cofrate ; extinderea folosirii cofrajelor de inventar la 85 la sută din suprafețele cofrate ; sporirea indicelui de mecanizare a săpăturilor cu 3 la sută peste nivelul a- nului trecut; mecanizarea în proporție de 85 la sută a extragerii a- gregatelor : îmbunătățirea organizării muncii pe șantiere prin constituirea de brigăzi de specialitate cu caracter permanent.

satu mare Lemnul 
valorificat superiorSintetizind angajamentele luate cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan, colectivul întreprinderii forestiere din Satu Mare se angajează să depășească planul anual astfel:— 400 000 globală ; Iei la producția— 500 000 marfă ; lei la producția— cu 1 la sută la productivi-

bălan Minereuri
cu concentrații ridicateMinerii exploatării Bălan, din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, s-au angajat în întrecerea socialistă să realizeze peste prevederile planului anual :• să îmbunătățească calitatea concentratelor de pirită, prin creșterea conținutului de sulf cu 2,4 la sută și să reducă umiditatea cu 9 la sută față de prevederile fișelor tehnice e să îmbunătățească calitatea concentratului cupros prin creșterea conținutului de cupru cu 0,5 la sută față de plan • să sporească cu

0,7 la sută productivitatea muncii • 640 000 lei la producțiaglobală ® 570 000 lei la producția marfă e 4 500 tone minereu extras și prelucrat • 800 toneconcentrat piritos, în echivalent 40 la sută sulf • 25 tone cupru în concentrat cupros • 250 000lei economii la prețul de cost • 250 000 lei beneficii.Din care, pînă la 1 Mai:• 1 500 tone minereu extras și prelucrat • 210 000 lei Ia producția globală • 196 000 lei la producția marfă.

tatea muncii;— 130 000 lei economii la prețul de cost;— 200 000 lei beneficii :— să dea cu 1 la sută peste plan cherestea de fag în sortimente de calitate superioară ;— să depășească cu 4,4 la sută indicele de valorificare a masei lemnoase, dînd în plus 2 850 mc sortimente de lemn de lucru în detrimentul sortimentelor inferioare ;— să ridice cu 2 Ia sută față de prevederi procentul de prindere a plantațiilor de foioase executate în primăvară.Din care, pînă la 1 Mai:— 150 000 lei la producțiaglobală ;— 180 000 lei la producțiamarfă ;— 40 000 Iei economii la prețul de cost;— 60 000 lei beneficii.Printre măsurile tehnico-organi- zatorice care vor contribui la asigurarea realizării indicatorilor de plan și a angajamentelor luate se prevăd : îmbunătățirea utilizării mecanismelor; modernizarea instalațiilor de transport de la sectorul de exploatare Bixad ; terminarea modernizării procesului tehnologic din hala de gatere a fabricilor de cherestea Bixad și Satu Mare.

La invitația guvernului suedez, marți dimineața a plecat spre Stockholm Gheorghe Rădoi, ministrul industriei construcțiilor de mașini. El va avea convorbiri cu reprezentanți ai cercurilor guvernamentale și economice suedeze și va vizita întreprinderi și instituții culturale. El va fi însoțit de Sergiu Bulgakof, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și de specialiști. La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Mihail Petri, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și ai altor ministere economice. A fost de față ambasadorul Suediei la București, Olof Gustav Bjurstrom.(Agerpres)
Sărbătorirea 
revistei „Neue Literator**La Casa scriitorilor din Capitală a avut loc o festivitate consacrată sărbătoririi a 15 ani de la înființarea revistei „Neue Literatur". Au luat parte scriitori și critici literari, colaboratori ai revistei, redactori. Cu acest prilej, redactorul-șef al revistei, Emmerick Stoffel, a prezentat o dare de seamă asupra activității revistei în decursul celor 15 ani de apariție. Au mai luat cuvîn- tul Demostene Botez, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor și redactor-șef al revistei „Viața Bomînească", Anton Breitenhofer, redactor-șef al ziarului „Neuer Weg", Tibe- riu Utan, redactor-șef al revistei „Gazeta literară", scriitorul Oscar Walter Cisek, Victor Theiss, prodecan al Facultății de limbi și literaturi germanice din cadrul Institutului de limbi și literaturi străine al Universității București, și Gott- helf Zeel, învățător. Vorbitorii au scos în relief activitatea revistei în frontul literar din patria noastră. Scriitorul Arnold Hauser a citit salutul conducerii Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă adresat revistei „Neue Literatur".A urmat un program literar-mu- zical. (Agerpres)

Lucrările Adunării 
din nou aminateNEW YORK 2 (Agerpres). — Ședința de luni a Adunării Generale a O.N.U., care s-a întrunit la ora 22,30 (ora Bucureștiului) a durat numai 18 minute. A luat cuvîntul secretarul general al O.N.U., U Thant, care a declarat că, în ciuda tuturor eforturilor, nu s-a putut ajunge la un acord în ce privește „criza financiară a O.N.U.". El a anunțat Adunarea Generală că potrivit informațiilor pe care le deține. între membrii O.N.U. există un acord privind unele principii generale. Aceste principii enumerate de U Thant, corespund în mare măsură cu propunerile formulate la 30 decembrie 1964 de grupul afro-asiatic la O.N.U. și anume: statele membre ale O.N.U. trebuie să ajute organizația să iasă din actuala situație fără ca aceasta să lezeze pozițiile lor principiale în ce privește cheltuielile implicate de operațiunile O.N.U. în Congo și Orientul Mijlociu ; în interesul O.N.U. este necesar ca la actuala sesiune să se evite o confruntare în problema aplicării articolului 19 ; situația financiară a O.N.U. trebuie soluționată prin contribuții voluntare din partea tuturor membrilor, cu condiția ca această soluție să nu fie interpretată ca o renunțare la propriile lor poziții ; trebuie să se întreprindă cît se poante de urgent o examinare a operațiunilor întreprinse de O.N.U. pentru a se preciza cui aparține dreptul de a hotărî efectuarea unor astfel

Generale 0. N. U.
de operațiuni, componența forțelor armate și a comandamentului acestora, finanțarea unor astfel de operațiuni.Președintele Adunării Generale a O.N.U., Alex Quaison Sackey, a chemat apoi pe toți membrii să depună eforturi pentru a se ajunge la un acord și a propus ca lucrările sesiunii să fie aminate cu o săptă- mînă pentru a se da posibilitate de- legaților să studieze declarația secretarului general și să continue consultațiile reciproce. Propunerea a fost adoptată fără obiecțiuni, iar viitoarea ședință a Adunării Generale a fost fixată la 8 februarie.

Comunicat comun 
polono-iranianVARȘOVIA 2 (Agerpres). — In comunicatul comun dat publicității după încheierea vizitei în Iran a lui A. Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, se arată că oaspetele polonez a avut convorbiri cu conducători iranieni în problemele internaționale și în probleme privind relațiile dintre cele două țări.între Iran și Polonia — se arată în comunicat — există posibilități de creștete continuă a schimbului comercial și tehnic în folosul celor două popoare și pentru realizarea planurilor de dezvoltare ale celor două țări. S-a stabilit, de comun a- cord, că tratative în legătură cu această temă vor avea loc în viitorul apropiat.

La televiziunea din Montevideo

Emisi une 
consacrată

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
Televiziunea din Montevideo a or
ganizat o emisiune specială consa
crată pavilionului rominesc din ca
drul primului Tirg internațional al 
Atlanticului, ce se va deschide în 
curînd în capitala Uruguayului.

Timp de 45 de minute telespecta
torii uruguayeni au putut asculta 
aprecierile președintelui Tirgului, 
Julio Cesar Mannlse Goulart, infor-

specială
R. P. Romine

mâții ale comentatorului postului de 
televiziune, răspunsurile la întrebă
rile puse membrilor delegației ro
mîne. în cadrul emisiunii a fost 
prezentat și un film realizat de tele
viziunea uruguayană in legătură cu 
montarea instalației romînești de 
foraj „T-50" la Tîrgul de la Monte
video. R. P. Romînă la Tîrgul de la 
Montevideo va prezenta peste 700 
de exponate din diverse sectoare 
ale economiei sale naționale.

CAMPIONATE REPUBLICANE

WM. I ș
Echipele Progresul (f) 
și C. S. M. Cluj I (m) 
pe primele locuriîn sala Dinamo din Capitală s-au disputat aseară ultimele meciuri din cadrul campionatului republican de tenis de masă pe echipe. La feminin s-au întîlnit în finală formațiile bucureștene Voința și Progresul. Victoria a revenit cu scorul de 3—1 sportivelor de la Progresul (Maria Alexandru și Catrinel Folea), care au cucerit astfel titlul de campioane. Finala întrecerii masculine a opus pe cele două formații prezentate de clubul clujean C.S.M. Au cîștigat cu 5—1 componențli primei echipe, C.S.M. I (Cobîrzan, Rethi, Ne- gulescu), singurul punct al „secunzilor" fiind realizat de Giurgiucă, victorios cu 2—0 în partida cu Ne- gulescu.Astăzi încep probele individuale.

Se întrec formațiile Știința Cluj

la§' Expoziție de grafică 
japoneză

în sala „Victoria" din Iași s-a 
deschis o expoziție de artă grafică 
contemporană japoneză. Expoziția, 
care a fost organizată și în Capitală, 
cuprinde aproximativ 100 de lucrări 
de grafică executate in diferite teh
nici.

Scrisoarea
hi N. T. Fedorenko 
adresată lui U ThantNEW YORK 2 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., N. T. Fedorenko, a adresat secretarului general U Thant o scrisoare în legătură cu „raportul revizuit" al acestuia care a fost difuzat la O.N.U. In scrisoare se atrage din nou atenția asupra caracterului ilegal și a netemeiniciei afirmațiilor cuprinse în raport privind așa-numita datorie financiară a unei serii de țări din Organizația Națiunilor Unite și se subliniază că poziția Uniunii Sovietice în această problemă a fost deja expusă într-o scrisoare la 21 ianuarie 1965.

PRETUTJNDE'NI-

HOGHEI A început
șl Tîrnava Odorhei

turneul finul

LOTO CENTRALLa tragerea excepțională Loto-Cen- tral pentru autoturisme din 2 februarie 1965 au fost extrase din urnă următoarele numere :Extragerea I (6 din 90) pentru bilete de 40 lei : 8 17 13 57 60 46 ; Extragerea a II-a (5 din 90) pentru bilete de 20 lei : 26 86 90 45 57 ; Extragerea a IlI-a (4 din 90) pentru bilete de 8 lei : 36 72 32 30 ; Extragerea a IV-a (3 din 90) pentru bilete de 2 lei : 66 44 38.Fond de premii provizoriu 4 340 068 lei.

Senatori americani cer 
prelungirea prescrierii 
crimelor nazisteWASHINGTON 2 (Agerpres). — Senatorii Jacob Javits, republican, și Abraham Ribicoff, democrat, au prezentat luni. Congresului S. U. A. o rezoluție care invită pe președintele Johnson să ceară guvernului R. F. Germane să extindă termenul de prescriere a crimelor săvîrșite de naziști. într-o cu- vîntare rostită cu acest prilej în Senat, Javits a spus că deși o hotărîre în această problemă trebuie să fie luată de guvernul vest-german, „nimeni nu poate rămîne indiferent... și trebuie să explicăm cu claritate că în această problemă nu poate exista tăcere".

O EXPERIENȚĂ REUȘITAIntr-un laborator al Facultății de medicină din Lyon un cîine trăiește de peste 60 de zile cu un ficat grefat de la alt cîine. Această operație stabilește un record de supraviețuire. Ficatul fiind un organ foarte delicat, transplantarea trebuie efectuată rapid de două echipe, una care izolează ficatul donatorului și scade temperatura sa, spre a fi mai bine păstrat, în timp ce cealaltă grefează organul la primitor. *
CONFERINȚA MONDIALĂ 

ÎMPOTRIVA ANALFABETISMULUIChojaeddin Chaffa, secretai general al Comitetului național iranian de luptă împotriva analfabetismului, a anunțat că numeroși șefi de state au acceptat propunerea șahului hanului de a se organiza în luna septembrie la Teheran o conferință mondială a miniștrilor învățămîntului în vederea luptei împotriva analfabetismului.
CU VITEZA SUNETULUIUn grup de cercetători științifici și studenți de la Universitatea Nagoya, condus de prof. Hisanodzi Od- zawa, a construit prototipul unui tren capabil să dezvolte o viteză aproape egală cu viteza sunetului. Prototipul trenului, lung de 2 metri, are forma unei rachete cu stabilizatori orizontali și verticali. El este acționat de două motoare cu reacție în miniatură. Experimentat în august 1963, pe o distanță de 350 metri, trenul a dezvoltat o viteză de 980 km pe oră. Prof. Odzawa și-a exprimat convingerea că în timpul viitoarelor experiențe o asemenea viteză va fi atinsă și într-un circuit închis.

„EA“ ;> „EL”întotdeauna „sexul frumos" a fost mult mai apreciat și a valorat, după cum se spune, „de două ori mai mult decît bărbații". Acest lucru a fost o dată în plus dovedit cu ocazia recentei vînzări, la palatul Galliera, a două tablouri aparținînd pictorului Jean- Franyois Millet. Tablourile reprezentau un portret de femeie și unul de bărbat. „Ea" (tabloul care înfățișa femeia) a fost apreciat la 66 000 de franci, în timp ce „El" la numai 32 000 de franci.
CONSECINȚA TELEVIZIUNIIExportatorii vestitelor tricotaje de mînă confecționate de locuitorii insulelor Shetland se plîng de consecințele supărătoare pentru comerțul lor în urma introducerii televiziunii în a- ceste insule izolate de pe coasta Scoției.Numărul de pulovere,, veste, fulare și mănuși tricotate a scăzut considerabil, căci seara, în loc să lucreze, locuitorii insulei urmăresc programele televiziunii.

COLECȚIE DE INSTRUMENTE 
OPTICEO ramă de ochelari veche oferită de un cunoscut a fost punctul de plecare al colecției lui Pierre Marly. în 25 de ani, el a strîns 3 000 de instrumente optice, de la ochelari din Evul Mediu la ochelarii eschimoșilor. Colecția lui mai cuprinde un baston de pe timpul restaurației, a cărei măciulie conține un mic telescop și un lor- nion. O altă piesă rară este un binoclu de teatru din porțelan de Saxa care poate sluji și ca tabacheră sau bombonieră.

CĂLĂTORIND PRIN R. S. F. IUGOSLAVIA

In plin sezon de schi
• Concurs internațional de biatlon
• „Cupa școlarului" la probe alpine
• Fruntașii schiului pe pîrtia de la

MogoșaDin nou la sfîrșitul acestei săptămîni schiul va cunoaște o bogată activitate competițională. Zăpada căzută din a- bUndență și vremea rece vor asigura condiții optime de desfășurare celor trei concursuri programate sîmbătă și duminică.La Poiana Brașov, sîmbătă dimineața de la ora 9,30 se va desfășura un concurs internațional de biatlon, la care sînt prezenți biatloniști din R.D. Germană, R.P. Polonă și R.P. Romînă. Lotul țării noastre va cuprinde printre alții pe Bărbășescu, Vilmoș, Carabelea, Cimpoia. Concursul constituie o ultimă verificare înaintea campionatelor mondiale de biatlon de la Elverun (Norvegia).Tot la Poiana Brașov cei mai buni juniori de la probele alpine se vor întrece în cadrul „Cupei școlarului", care se va desfășura sîmbătă și duminică pe pîrtia Postăvarul.Al treilea concurs din această săptă- mtnă va avea loc la Mogoșa, unde se vor desfășura întrecerile din cadrul primei etape a Cupei R.P.R. (seniori) pentru probele alpine. La startul competiției vor fi cei mai buni schiori alpini ai țării noastre, în frunte cu C. Tăbăraș, N. Iovici, Gh. Bălan, M. Bucur, K. Ghon etc.

Ieri In Capitală, s-au disputat meciurile inaugurale din turneul final al campionatului republican de hochei pe gheață (seniori). Atenția numeroșilor spectatori, prezenți în tribunele patinoarului artificial „23 August*, a fost atrasă de partida Dinamo București — Voința Miercurea Ciuc. Timp de două reprize nici una din cele două echipe nu a reușit să înscrie, deși a avut fiecare numeroase ocazii favorabile. Hocheiștii de la Voința au dominat mai mult în această parte a jocului, în timp ce dinamoviștii au contraatacat viguros, dar fără succes, datorită impreciziei atacanților sau intervențiilor inspirate ale portarului Sofian. în ultima repriză ei acționează mai eficace și reușesc să înscrie prin Bașa, în urma unei pase exce

lente a colegului său Florescu. Un minut mai tîrziu, portarul echipei Dinamo, Dumltraș, apără în ultimă instanță un șut năpraznic reușind să evite un gol sigur, dar se accidentează. Hocheiștii de la Voința au un reviriment puternic, concretizat prin două goluri înscrise de N. Andrei, întoreînd rezultatul în favoarea lor. Scorul final : 2—1 pentru VoințaMiercurea Ciuc.în celelalte jocuri, Steaua a învins Știința București cu 11—0, după un meci spectaculos, iar Tîrnava Odorhei a cîștigat cu 8—2 întîlnirea cu Știința Cluj. Astăzi pe același patinoar, au loc întîlnirile Steaua—Știința Cluj (ora 10) și Voința Miercurea Ciuc — Tîrnava Odorhei, Dinamo București—Știința București (înce- pînd de la ora 17).
Din sportul internațional

VOLEI
campionilor

„Cupa
europeni"în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni*, formațiile campioane ale țării noastre, Dinamo București (feminin) și Rapid București (masculin), vor întîlni sîmbătă echipele clubului Galatasaray Istanbul. Programul are loc în sala Floreasca din Capitală cu începere de la ora 17,30. După cum se știe, în tur ambele noastre echipe au cîș- tigat cu scorul de 3—0.

Nou record mondial 
la 5 OOO m platPentru a doua oară în decurs de 17 zile, renumitul atlet australian, Ron Clarke, a corectat recordul mondial în proba de 5 000 m plat. în cadrul tentativei efectuate pe pista stadionului din Auckland, Ron Clarke a parcurs clasica distanță în 13’33’’6/10. La 16 ianuarie, la Hobard, el realizase 13’34’’ 8/10. Recordul mondial oficial este de 13’ 35 ’ și aparține atletului sovietic Vladimir Kuț. Federația internațională de atletism urmează să omologheze noile recorduri mondiale stabilite de Ron Clarke.

Patterson a făcut un pas 
spre titlul supremPeste 18 000 de spectatori au urmărit la Madison Square Garden din New York meciul de box dintre „greii" Floyd Patterson și George Chuvalo, contînd ca semifinală a campionatului mondial. După 12 reprize, oficialii au acordat în unanimitate victoria la puncte fostului campion al lumii Patterson, care din rundul 4 și-a dominat adversarul „cotrindu-1" eficace. în acest meci, Patterson a cîntărit 89,400 kg, cu 5 kg mai puțin decît adversarul său.Patterson urmează să se întîlnească în finală cu învingătorul din cea de-a

doua semifinală (Machen-Terrel), care va avea loc la 5 martie la Chicago.
Cu sau fără ofsafd ?Președintele Federației Internaționale de Fotbal, Stanley Rous, și secretarii federațiilor de fotbal din Anglia, Scoția, Tara Galilor și Irlanda s-au întrunit recent la Glasgow pentru a discuta problema unor eventuale modificări ale regulamentului jocului de fotbal.La sfîrșitul reuniunii, Stanley Rous, a făcut următoarea declarație : „Scăderea numărului de spectatori în numeroase țări este o dovadă că jocul practicat în limitele regulamentului actual nu mai corespunde exigențelor spectatorului modern. Am ajuns la ideea că modificarea unor reguli clasice ar face jocul mai dinamic și mai interesant. în acest scop ar trebui schimbată, în primul rînd, regula ofsaidului și introducerea loviturilor de pedeapsă în locul aruncărilor de la tușe. Personal am constatat că modificarea unor reguli vechi au făcut jocul de rugbi mult mai spectaculos și sînt convins că schimbări similare pot avea urmări binefăcătoare șl în fotbal".Concluziile la care s-a ajuns în reuniunea de la Glasgow și sugestiile primite din diferite țări vor fi supuse unei discuții detaliate cu ocazia viitoarei ședințe a I.F.B. (International Foot-ball Board), programată la 19 iunie la Edinburg.

SKOPLJE ÎN RECONSTRUCȚIELegendara Phoenix, pasărea înviată din propria-1 cenușă, revine ca un simbol mobilizator de resurse morale în fiecare moment greu din istoria unei colectivități omenești. De aceea, poate, în răstimpul recentei călătorii la Skoplje, la fiecare zece fraze auzite de la interlocutorii mei, cel puțin o dată revenea imaginea miticei păsări a antichității. Ea exprima, de data asta, nu o simplă speranță, ci o realitate : la ceva mai mult de un an de la puternicul cutremur de pămînt care a pustiit capitala Republicii Macedonia, se în- trevedeau de acum contururile noului Skoplje, renăscut din moloz și ruine.Nu același sentiment trăia însă în inimile skopljenilor în zorii zilei cataclismului, a cărui clipă a rămas fixată pe cadranul ceasului din fața gării — 5 și 17 minute. La o oră după cutremur, pe malul învăluit în nori de praf al Vardarului, un om în halat, plecat direct de pe un pat de spital — corespondentul ziarului „Politika* în Macedonia, Iovan Po- povski — transmitea la Belgrad prima informație cu privire la catastrofă : „Timp de optsprezece ani — dicta el cu vocea înecată de emoție — v-am transmis știri despre munca uriașă prin care Skoplje al nostru a fost transformat în cadrul construcției socialiste din țara noastră dintr-o ponosită urbe într-un oraș modern, civilizat, al treilea ca mărime din Iugoslavia. Azi însă împrejurări cumplite mă silesc să vă transmit necrologul lui*.Un an mai tîrziu același ziarist îmi spunea : „Ceea ce în primele momente de deznădejde mi se părea necrolog a fost transformat, prin voința oamenilor, într-un imn al reconstrucției. Este greu de imaginat ce formidabile resurse morale găsesc oamenii în el atunci cînd au conștiința că nu sînt singuri, că sînt înconjurați de solidaritatea activă a unui întreg popor*.Mărturii ale acestor resurse morale și ale acestei solidarități m-au

întîmpinat pretutindeni în timpul vizitei prin Skoplje.In primul rînd, m-a frapat mulțimea de copii întîlnițl pe străzile o- rașului. Știam că, în primele zile, una dintre măsurile luate cu operativitate a fost evacuarea tuturor copiilor, bătrînilor, bolnavilor, a unui însemnat număr de femei. Numeroase orașe din întreaga Iugoslavie — de la Belgrad și Zagreb pînă la cele mai mărunte tîrgușoare —■ au adăpostit cu grijă și dragoste frățească zeci de mii de refugiați din Skoplje. La cîteva săptămîni însă după aceea, familiile au început să se reîntregească, iar exodul de refugiați să capete direcție inversă: oamenii se întorceau în orașul lor cu conștiința că au o treabă importantă de dus la bun sfîrșit — reconstrucția orașului. Numeroși părinți, din momentul cînd au început să se înfiripe primele „cartiere* de corturi și case din panouri de lemn, și-au adus înapoi copiii. „Ca să nu vină la de-a gata — îmi spunea Un muncitor, tată a trei băieți de vîrstă școlară. Copiii trebuie să știe că, după puterile lor, trăind și învățînd aici, chiar în condiții grele, iau parte la refacerea orașului*.La uzina metalurgică „Tito* mi s-au relatat fapte de eroism ale multor muncitori care, la o oră după catastrofă, deși bunurile gospodăriei le rămăseseră îngropate sub dărî- mături, se prezentaseră la locul lor de muncă spre a pune Umărul la salvarea mașinilor și instalațiilor, la înlăturarea zidurilor și planșee- lor de beton prăbușite, la refacerea atelierelor. Chiar de-a doua zi în multe din hale -— cele mai puțin atinse de seism — a răsunat din nou zgomotul mașinilor. După terminarea schimburilor, o bună parte dintre muncitori, îndeosebi tineretul, se îndreptau, în brigăzi, spre locurile din oraș unde se desfășurau încă lucrările de salvare a oamenilor prinși de catastrofă sub ruine sau spre cartierele unde în

cepuse reconstrucția clădirilor mai puțin avariate.Peste 30 000 de muncitori, ingineri, tehnicieni — mai ales constructori — au venit din principalele orașe ale țării, în acele prime săptămîni de șoc, pentru a ajuta la înlăturarea dărîmăturilor, la cele mai urgente lucrări de refacere în prag de toamnă. In cîteva săptămîni, la împrumutul popular pentru reconstruirea capitalei macedonene, s-au subscris în toate colțurile Iugoslaviei nu 30 de miliarde dinari, cît se prevăzuse inițial, ci mai mult de 42 de miliarde.„E vorba însă și de o solidaritate mult mai vastă, solidaritatea popoarelor lumii, care ne-a dat, din primele zile, conștiința că milioane de inimi omenești din toate colțurile globului bat alături de noi — îmi spunea tovarășul Lubclo Stavrev, tînărul și energicul vicepreședinte al Scupșcinei orășenești. Printre aceste mărturii de solidaritate umană ne-a mișcat promptitudinea cu care ne-au sărit în ajutor tovarășii și prietenii noștri din țările socialiste. De pretutindeni au sosit vagoane de alimente. medicamente, materiale de construcție. Arhitectul-șef al Varșoviei și un grup de arhitecți polonezi, care au refăcut din ruine capitala lor nimicită de hitleriști, s-au oferit să e- laboreze gratuit planul general de refacere a orașului. Din Uniunea Sovietică am primit o fabrică de prefabricate din beton, cu ajutorul căreia se ridică un întreg cartier. Vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a transmite, prin paginile „Scînteii*, mulțumirile și recunoștința noastră poporului romîn, țării de care sîntem legetți prin fire atît de strînse de prietenie, pentru ajutorul atît de prețios pe care ni l-au dat. Menționez că marea policlinică și cele trei blocuri, care reprezintă a- jutorul poporului romîn, sînt primele edificii de beton din noul Skoplje ridicate după cele mai moderne principii aseismice 1*„.Vizitatorul care sosea altădată

la Skoplje avea ca unul din primele obiective monumentele istorice și de artă din epoca stăpînirii romane sau bizantine, înfăptuirile arhitectonice și picturale ale artiștilor macedoneni, sîrbi sau turci din evul mediu și din perioadele mai apropiate. Vizitatorul care sosește astăzi la Skoplje este atras ca de un magnet de alte monumente, poate mai puțin spectaculoase ca înfățișare, dar infinit mai emoționante: clădirile ridicate în cartierul Tafdalige în anul care a trecut de la cutremur — cele mai multe dintre ele simple căsuțe din panouri de lemn sau din e- lemente metalice, cu un caracter vădit provizoriu, dar în care își duce traiul mai mult de trei sferturi din populația actuală a orașului....Ghidul ne prezenta, rînd pe rînd, locuințe, școli, așezăminte sanitare.La un moment dat însă interlocutorul meu s-a oprit cu bucuria aceluia care știe că pregătește o plăcută surpriză: „Acum vă veți întîlni cu compatrioții dumneavoastră". Intr-adevăr, Ia o margine a Tafdaligei, se profilau pe cerul noros trei clădiri de cîte opt etaje și un edificiu masiv, cu cîteva corpuri gata construite, aflate, în chip vădit, în stadiul de finisare.Așa cum ne anunțase ghidul, am avut plăcerea să ne întîlnim cu specialiștii romîni care conduceau lucrările — inginerul constructor Silviu Ștefănescu și tehnicianul de instalații Nicolae Stan. Pe orice meridian al globului o întîlnire cu compatrioții este o sursă de emoții, dar aici emoția era accentuată de conștiința semnificației pe care o avea prezența lor și a acestor zidiri în mijlocul orașului.M-am despărțit de Skoplje într-o dimineață neverosimil de limpede. Sub aripa avionului rănile încă necicatrizate ale ruinelor își pierdeau contururile. Se vedeau, în schimb, desenate tot mai clar, mai apăsat, șirurile geometrice ale noilor cartiere, profilurile accentuate ale edificiilor din centru, reparate sau reconstruite. In pofida orei timpurii, orașul își trăia din plin viața — activ, harnic, încrezător în viitor.Căci astăzi Phoenix mal are un mime. Și acesta este Skoplje.
Victor BIRLĂDEANU

/ / /
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UE PESTE HOTARE
BILANȚUL CELOR „100 DE ZILE" 
FĂCUT DE PREMIERUL ENGLEZ WILSON
Moțiune de cenzură 
respinsă in CameraPostul de radio Londra a anunțat că marți în Camera Comunelor fostul prim ministru în guvernul conservator, sir Alec Douglas Home, a depus, în numele opoziției, o moțiune de cenzură cu privire la activitatea guvernului laburist în primele 100 de zile de guvernare. Home a negat că actualul guvern ar fi moștenit o criză. Primul ministru Harold Wilson a prezentat un amendament la moțiunea opoziției, „deplorînd — după cum a transmis radio Londra — ceea ce el a numit iresponsabilitatea fostei administrații'* 1. Pusă la vot, moțiunea a fost respinsă cu 306 voturi, contra 289.

Un fotoreporter a prins în o- 
biectiv o imagine neobișnuită: în 
piața centrală din Accra pe un 
rug ard boabe de cacao. Focul a 
fost pus de însuși președintele 
Biroului ghanez pentru comercia
lizarea acestui produs. El s-a a- 
propiat de rug, a aruncat o torță 
și pălălaia a cuprins deîndată 
500 de tone de cacao. „Ceremo
nii" asemănătoare au iivut loc și 
în alte țări africane și în 
Brazilia.

„Gestul de la Accra — scrie 
revista „L’Express" — a fost sim
bolic ; el relevă» enervarea pro
ducătorilor de cacao" care a- 
cum preferă să distrugă o parte 
din stocurile acumulate spre a 
menține prețurile. Ei își amintesc 
cu nostalgie de „anii buni", cînd 
recoltele lor se scurgeau cu ușu
rință. în ultimii ani, însă, cînd 
pe piețe au apărut noi producă
tori, producția s-a mărit cu rapi
ditate. Totuși, consumul mondial 
nu a urmat același curs. între 
1959—1963, de pildă, el a fost în 
medie cu 7 la sută inferior can
tităților produse. De altminteri 
recolta mondială din sezonul 1963- 
1964 s-a ridicat la nivelul record de
1 215 000 tone, în timp ce consu
mul (cu toată creșterea sa de 3,5 
la sută), evaluat la 1 117 000 tone, 
a marcat un deficit de 38 000 
tone, cu 3 000 mai mult decit în 
1963.

în ultimul timp membrii Ali
anței principalilor producători 
de cacao (Ghana, Nigeria, Coas
ta de Fildeș, Togo, Camerun și 
Brazilia, a căror producție globa
lă reprezintă patru cincimi din

LONDRA 2 (Agerpres). — Primul ministru britanic Harold Wilson a rostit luni seara la posturile de televiziune engleze un discurs în care a făcut bilanțul primelor 100 de zile ale guvernării laburiste. El a subliniat că, la preluarea puterii, laburiștii au moștenit de la conservatori o situație economică gravă, a- propiată de criză, și a justificat măsurile economice ale guvernului laburist.
întrunirea Consiliului ministerial
al Pieței comuneBRUXELLES 2 (Agerpres). — La 2 februarie s-a întrunit la Bruxelles, în prima sesiune a anului 1965, sub președinția ministrului afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, Consiliul ministerial al Pieței comune. S-a ținut o ședință cu ușile închise, în cursul căreia a fost discutat impasul în care se află problema fuziunii celor trei executive vest-europene (Piața comună, EURATOM și C.E.C.O.), precum și problema alegerii noului sediu al executivului unic. După a- ceastă ședință, participanții la dezbateri au trecut la examinarea primului punct al ordinei de zi privind punerea la punct a calendarului a- gricol pe primul semestru al anului 1965 și accelerarea reducerii taxelor vamale la produsele industriale între cele șase țări membre ale Comunității Economice Europene.Primul care a luat cuvîntul a fost ministrul afacerilor externe al R. F.
Corespondență din Roma

UN PAS ÎNAINTE SAU ÎNAPOI?Impresia care se desprinde din re
latările și comentariile presei italie
ne despre lucrările Consiliului națio
nal al partidului democrat-creștin 
începute, după cum s-a anunțat, la 1 
februarie, este că faimoasa „clarifi
care' politică cerută acestui partid 
de aliații săi din. coaliția guverna
mentală de „centru stingă" nu se va 
produce. Efortul liderilor democrat- 
creștini pare îndreptat nu spre o a- 
semenea clarificare, ci spre reface
rea cu orice preț a unității în con
ducerea partidului, care a avut mult 
de suferit de pe urma importantelor 
evenimente petrecute în ultimele 
luni în viața politică a Italiei.

In raportul prezentat în fața Con
siliului național, secretarul P.D.C., 
Mariano Rumor, plecînd de la nece
sitatea de a se restabili „prestigiul 
pierdut" al conducerii partidului, s-a 
oprit puțin asupra problemelor poli
tice, fără a da vreuneia un răspuns 
precis și angajant. Rumor a anunțat 
că sancțiunile pronunțate de condu
cerea partidului împotriva deputați- 
lor Donat-Cattin și De Mita, din 
aripa de stingă a P.D.C., pentru ati
tudinea lor în cursul alegerilor pre
zidențiale au fost ridicate.

După prezentarea raportului, Ru
mor și-a prezentat demisia din func
ția de secretar al partidului, după 
care a demisionat și conducerea 
partidului formată la Congresul 
P.D.C. din septembrie 1964, în vede
rea constituirii unei noi conduceri 
„unitare", cu participarea tuturor 
curentelor „fără discriminări în re
partizarea funcțiilor de conducere".

In cursul zilei de marți au început 
discuții la raportul prezentat de Ru
mor, discuții care se prelungesc și 
miercuri. La sfîrșitul lor, Consiliul 
național va aproba, probabil, un do
cument cu asentimentul diferitelor 
curente din partid. Apoi va fi rîndul 
partidelor aliate în guvern cu P.D.C., 
care au anunțat, de asemenea, con
vocarea organelor lor conducătoare, 
spre a-și da avizul asupra hotărîrilor 
Consiliului național al P.D.C. în
deosebi poziția socialiștilor este ur
mărită cu atenție de cercurile politi
ce italiene, datorită faptului că, o 
dată cu intrarea lor în coaliția gu
vernamentală de centru-stînga, so
cialiștii s-au exprimat împotriva co
laborării cu curentul de dreapta al 
partidului democrat-creștin. Or, din 
raportul lui Rumor reiese că aripa 
de dreapta a P.D.C., în frunte cu 
Scelba, ar putea fi reprezentată în 
viitor în guvern.

Deocamdată ziarul „Avânți" a 
scris: „Opinia publică are dreptul 
să știe de ce curentele de dreapta și cele de stingă din P.D.C., care au 
luptat între ele înainte de formarea 
coaliției de centru-stînga și, chiar mai înverșunat după formarea aces
teia. au căzut acum de acord pe neaș
teptate Opinia publică vrea să știe 
ce poziții politice au unit forțe care 
n-au ezitat să se înfrunte deschis, în 

depusă de opoziție 
ComunelorIn continuare Wilson a reafirmat că în ciuda majorității de numai trei voturi pe care o dețin laburiștii în Camera Comunelor, guvernul intenționează să continue programul său. în acest sens el a precizat că va depune în Camera Comunelor un proiect de lege privind naționalizarea industriei siderurgice, precum și propunerea privind crearea unei comisii naționale pentru terenurile de construcție care să pună capăt speculațiilor cu a- ceste terenuri.Wilson a arătat că dacă obstrucția din partea opoziției din Camera Comunelor va deveni sistematică, făcînd imposibilă adoptarea programului său legislativ, laburiștii vor face din nou apel la alegători.Referindu-se la o serie de probleme de politică externă și militară, Wilson a anunțat că guvernul său va continua să-și păstreze o parte a armamentelor sale nucleare la care, în timpul campaniei electorale, laburiștii afirmaseră că vor renunța. El a precizat, în acest sens, că programul de construire a submarinelor britanice înarmate cu rachete „Polaris" va fi continuat.

Germane, Gerhard Schroder, care a propus ca realizarea unificării vamale între cele „șase" țări membre ale C.E.E. să aibă loc pînă la 1 iulie 1967, în loc de 1 ianuarie 1970. în legătură cu această problemă există o serie de contradicții între cei „șase", Franța avansînd o contrapropunere care prevede o reducere de 90 la sută a tarifelor interne din cadrul C.E.E. pînă la 1 iulie 1967, lăsînd ca ultimele 10 la sută din tarife să fie înlăturate la sfîrșitul perioadei de tranziție prevăzută pentru 31 decembrie 1969. Ministrul economiei vest-germane, Schmuecker, a prezentat un plan de lucru preconizat de guvernul vest-german. Potrivit acestui plan, cei „șase" vor trebui să cadă de acord, înainte de 1 iulie 1965, asupra adoptării unui sistem unic de taxe pe cifra de a- faceri, precum și asupra abolirii înainte de 1 iulie 1967 a frontierelor fiscale între țările membre.

fața tuturor, în timpul celor 13 zile 
ale alegerilor prezidențiale. Opinia 
publică vrea, să știe ce „majoritate 
stabilă" conduce democrația crești
nă și ce „linie politică stabilă" in
tenționează aceasta să urmeze. Vrea 
să știe, de asemenea, dacă forțele 
importante ale P.D.C. se vor stabili 
pe poziții de dreapta, de centru sau 
de stingă".

Analizînd problemele interne ale 
P.D.C., ziarul „II Tempo" scrie că 
„nu se poate crede că în sinul par
tidului „majorității relative" s-a sta
bilit „un climat idilic". „Se poate 
considera chiar, scrie ziarul, că s-a 
făcut un pas înapoi pe drumul pe
riculos al disensiunii și al sciziunii 
pe care a pornit partidul democrat- 
creștin încă de la alegerile preziden
țiale".

Giorgio PASTORE

--------- NOTE ---------------------------------

De ce arde cacaoa?

Situația
• REBELII AU RESPINS
ARTILERIE • NEGOCIERI PRIN INTERMEDIARIVIENTIANE.— Situația s-a agravat brusc la Vientiane — a anunțat în cursul dimineții de marți corespondentul agenției France Presse. Trupele rebele au refuzat să părăsească imobilul postului de radio și împrejurimile aeroportului pe care-1 ocupă. Față de refuzul trupelor rebele, generalul Kouprasith Abhay, șeful adjunct al statului major al armatei guvernamentale, a lansat un ultimatum fixînd ora 13, prelungită apoi pînă la ora 15, ca ultim termen de evacuare a trupelor rebele. Liderul ofițerilor rebeli, Bunleut Sy- kosy, a respins ultimatumul în termeni categorici. Elemente ale armatei guvernamentale au luat poziție în jurul imobilului postului de radio și al diferitelor puncte din capitala laoțiană deținute de rebeli. Tn capitală domnește neliniștea, magazinele sînt închise.Spre prînz, din tabăra militară de
Un consilier al Casei Albe 
trimis urgent la Saigon

WASHINGTON — Agenția Associated 
Press transmite: După cum a anunțat 
Casa Albă, marți, președintele Johnson 
l-a trimis pe consilierul său pentru 
problemele securității naționale, Mc- 
George Bundy, în Vietnam pentru a 
avea consultări asupra situației și eveni
mentelor actuale. Casa Albă a dezvăluit 
că președintele a avut luni o ședință la 
nivel înalt, în care principala problemă a 

„Noua echipă" de la Saigon și-a inaugurat guvernarea prin executarea 
unui student patriot in piața centrală a capitalei sud-vietnameze

fost situația din Vietnam, iar în aceeași 
zi era programată o altă ședință a Con
siliului național a! securității.

Purtătorul de cuvînt George Reedy a 
declarat că „avînd în vedere situația 
actuală, se consideră că este preferabil 
ca ambasadorul M. Taylor să rămînă la 
Saigon, iar Bundy să se ducă acolo pen
tru a se consulta cu el". în ceea ce pri
vește consultările cu oficialitățile vietna
meze, acestea vor avea loc numai oca
zional. Bundy se va întoarce la Washing
ton săptămîna viitoare.

Tntrebat ce înțelege prin situația din 
Vietnam, Reedy a declarat că este vorba 
despre „evenimentele și tendința gene
rală existentă în această țară". Răspun- 
zînd unei întrebări în legătură cu felul 
în care ar putea fi interpretată călătoria 
lui Bundy și anume că Statele Unite nu 
prea au încredere în stabilitatea regimu
lui din Vietnam, Reedy a afirmat că în
trebările au intrat în amănunte nesemni
ficative.

cea mondială) au luat unele mă
suri de salvare a prețurilor. Dar 
acestea n-au antrenat după 
sine o înviorare a prețurilor 
peste nivelul fixat de „alianță". 
Ce se va întîmpla de acum îna
inte ? Punîndu-și această între
bare, producătorii — după cum 
semnalează presa occidentală — 
sînt neliniștiți. Deținînd stocuri 
importante, firmele din țările oc
cidentale, care se ocupă cu prepa
rarea și comercializarea materiei 
prime pentru piață, sînt adepte ale 
unei „greve a cumpărărilor" — 
după cum scrie „L’Express", — 
pentru a împinge mai departe 
scăderea prețurilor. în timp ce 
— remarcă ziarul economic „Les 
Echos", — țările exportatoare (în 
mod practic acestea toate sînt țări 
pe cale de dezvoltare) au nevoie 
să-și vîndă produsul pentru a-și 
asigura devize străine. în acest 
„război al prețurilor" firmele oc
cidentale, subliniază ziarul citat, 
intenționează să reziste prin toa
te mijloacele eforturilor de re
dresare a prețurilor pe piață.

Potrivit cercurilor economice 
londoneze, în rîndul producători
lor de cacao se semnalează o miș
care ce ar putea fi interpretată 
ca începutul unei noi ofen
sive. Membrii „alianței" ur
mează să se întrunească în cu- 
rînd la Lagos și se așteaptă ca a- 
ceastă reuniune să fie consacrată 
punerii la punct a unor măsuri I 
pentru redresarea prețurilor la 
cacao pe piața mondială.

E. MIRONESCU

la Vientiane
ULTIMATUMUL • BOMBARDAMENTE DE

la Chinaimo, cartierul general al armatei guvernamentale, situată la 6 km de Vientiane, a fost efectuat un bombardament asupra localității Tha Deua, situată pe fluviul Mekong, la 20 km est de Vientiane, unde în cursul dimineții fuseseră debarcate trei companii trimise din Paksane de generalul Kham Kong, spre a veni în ajutorul rebelilor din Vientiane.Intre Sykosy și primul ministru Suvanna Fumma, transmite A.F.P., au început negocieri prin • intermediul atașaților militari ai Angliei și S.U.A. A.F.P. relatează, de asemenea, că vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Fumi Nosavan, l-a primit pe ambasadorul S.U.A., pe care l-a asigurat „că nu vrea să se amestece în criza actuală". Declarația pare să fie o retragere tactică a acestuia pînă la clarificarea situației la Vientiane.

Agenția France Presse relatează de 
asemenea : Sarcina lui Bundy în Vietnam 
este să procedeze la o examinare 
aprofundată, la fața locului, a situației 
din Vietnamul de sud, împreună cu 
amabasadorul Maxwell Taylor, care, a 
precizat purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, nu a putut veni la Washington 
pentru consultări, ca de obicei, din cauza 
situației de la Saigon.

George Reedy a adăugat că, după cîte 
știe, Bundy, care este de fapt consilierul 
personal ai lui Johnson în problemele de 
politică externă, nu va supune nici o 
nouă propunere lui M. Taylor în ceea ce 
privește ajutorul american acordat Viet
namului și conducerea războiului împo
triva Vietcongului.

Trupe sud-vietnameze 
au pătruns pe teritoriul 
CambodgieiPNOM PENH 2 (Agerpres). — Ministerul cambodgian al Afacerilor Externe a adresat o notă de protest Vietnamului de sud, prin intermediul Ambasadei franceze din Saigon, în care se califică drept grave violări ale teritoriului cambodgian acțiunile forțelor armate sud-vietna- meze din 1, 6, 11 și 21 ianuarie. Pe de altă parte, agenția cambodgiană de presă a publicat o listă, cuprin- zînd alte patru imixtiuni ale unor trupe, nave și avioane sud-vietnameze la 13, 16, 19 și 20 ianuarie în teritoriul Cambodgiei.
TURCIA NU SE RALIAZĂ 
LA PROPUNEREA 
PREȘEDINTELUI CIPRULUIANKARA 2 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în Senat, ministrul afacerilor externe al Turciei, F. C. Erkin, a declarat că „Makarios trebuie să înțeleagă -că el însuși va fi răspunzător de împărțirea Ciprului, deoarece comunitatea turcă nu va participa la alegerile bazate pe o lege electorală anticonstituțională". Referindu-se la proiectul atribuit arhiepiscopului Makarios, de a organiza în august 1965 alegeri „la care cetățenii se vor pronunța ca ciprioți și nu ca greci sau turci", în timp ce constituția prevede organizarea de colegii electorale separate. Erkin a adăugat : „Atenția tuturor statelor garante (a acordurilor în problema Ciprului) va fi atrasă asupra gravității unei asemenea inițiative, a cărei răspundere va cădea în întregime asupra lui Makarios". Ministrul afacerilor externe a precizat, pe de altă parte, că poziția Turciei în cadrul N.A.T.O. rămîne neschimbată, în urma hotărîrii de a se retrage din grupul de lucru al forței nucleare multilaterale. El a precizat însă că Turcia este solidară cu aliații din N.A.T.O. atît în problemele militare cît și în cele politice.

La P r a ga 

Conferința de presă 
a tovarășului

9

Alexandru BirlădeanuPRAGA 2. — Corespondentul A- gerpres, A. Liță, transmite : In cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc marți după-amiază la Praga, tovarășul Alexandru Bîrlă- deanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, a răspuns la întrebările ziariștilor în legătură cu rezultatele celei de-a 4-a sesiuni a comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică romîno- cehoslovacă.La conferința de presă, organizată de Uniunea ziariștilor cehoslovaci și de secretariatul de presă al Comisiei mixte guvernamentale, au participat reprezentanți ai organelor centrale de presă, ai radiodifuziunii și televiziunii. A fost prezent, de a- semenea, ambasadorul R. P. Romîne la Praga, Gh. Nițescu.■Aîn seara zilei de 2 februarie a plecat din Praga spre patrie tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, care a participat la cea de-a XlX-a sesiune a C.A.E.R. și la cea de-a 4-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică romîno-cehoslovacă. La plecare au fost de față Otakar Simunek, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace și reprezentant permanent al R. S. Cehoslovace la C.A.E.R., dr. Antonin Gregor, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, și alte persoane oficiale, precum și Gh. Nițescu, ambasadorul R. P. Romîne la Praga.
Recepție oferită 
de președintele 
guvernului
R. S. CehoslovacePRAGA 2 (Agerpres). — La 2 februarie s-au încheiat la Praga lucrările celei de-a 19-a sesiuni a C.A.E.R. Cu acest prilej Jozef Le- nart, președintele guvernului R. S. Cehoslov«ce, a oferit o recepție. Au participat conducători de partid și de stat ai R. S. Cehoslovace, șefii și membrii delegațiilor care au participat la lucrările sesiunii, șefi ai misiunilor diplomatice și alte persoane oficiale.
0 nouă variantă 
de rachetă experimentată 
cu succes în U.R.S.S.MOSCOVA 2 (Agerpres). — Agenția TASS transmite că la 30 ianuarie, în Uniunea Sovietică a fost lansată cu succes o nouă variantă de rachetă purtătoare a obiectelor cosmice într-o regiune a Oceanului Pacific la o distanță de peste 13 000 km. Zborul rachetei și funcționarea tuturor treptelor ei s-au desfășurat în conformitate cu programul stabilit. Macheta penultimei trepte a rachetei purtătoare a amerizat cu mare precizie în regiunea de cădere dinainte stabilită.

BELGRAD. Marți au început tratativele greco-iugoslave. Delegațiile celor două țări sînt conduse respectiv de Petar Stambolici, președintele Ve- cei Executive Federale, și Gheorghios Papandreu, președintele guvernului grec. In aceeași zi președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a avut o întrevedere cu președintele guvernului grec, Gheorghios Papandreu.
SANAA. într-un interviu acordat a- genției M.E.N., președintele Republicii Arabe Yemen, Abdullah Al Sallal, a declarat că regimul republican s-a stabilizat complet, contrar unor informații transmise de posturile de radio străine. In urma acordului încheiat la Erkwit, privind încetarea focului la frontierele Yemenului, un mare număr de cetățeni yemeniți care trăiau în exil s-au reîntors în patrie. Referindu-se la conferința de conciliere națională, președintele Sallal a declarat că guvernul yemenit va participa la o asemenea conferință cu condiția respectării suveranității republicii și drepturilor populației.
CANTON. La 2 februarie a sosit la Canton o delegație a Partidului Unit al Revoluției Socialiste din Cuba, condusă de Ernesto Che Guevara, membru al Conducerii Naționale și al Secretariatului partidului.
PHENIAN. După cum transmite A- genția Centrală Telegrafică Coreeană, între 12 și 28 ianuarie o delegație aR. P.D. Coreene a făcut o vizită de bunăvoință în Republica Africa Centrală. La încheierea vizitei s-a dat publicității un comunicat comun. In scopul strîngerii relațiilor de prietenie între cele două țări, delegația R.P.D. Coreene a propus stabilirea de relații diplomatice la nivel de ambasadă.PARIS. Aici s-a anunțat că la invitația secretarului Departamentului de Stat al S.U.A., Dean Rusk, ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, va face o vizită înS. U.A. El va pleca la Washington la 17 februarie.

Corespondență telefonică

DUPĂ SESIUNEA COMISIEI PENTRU CONGO 

A ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII AFRICANE
După cum s-a anunțai, Comisia pen

tru Congo a Organizației Unității Africane, 
reunită săptămîna trecută la Nairobi a 
anunfat printr-un comunicat, după cîteva 
zile de dezbateri, că a hotărît să creeze 
o „subcomisie de reconciliere”, formată 
din reprezentanți ai Ghanei, Guineei și 
Nigeriei. împreună cu secretarul gene
ral adjunct al O.U.A., această subcomisie 
urmează să se deplaseze la Leopoldville, 
Brazzaville și Bujumburu (capitala statu
lui Burundi) după care va organiza tot 
la Nairobi, la 12 februarie, o întrevedere 
între reprezentanții guvernului de la Leo
poldville și liderii răsculafilor congolezi.

Hotărîrile Comisiei pentru Congo din 
care fac parte reprezentanți a zece state 
africane și care este prezidată de Jomo 
Kenyatta, președintele Keniei, au fost 
luate după discufii prelungite duse în 
contradictoriu. Aceste hotărîri nu au fost 
primite favorabil de marea majoritate a 
țărilor Africii.

De altfel, reprezentanți a numeroase 
state africane membre sau nu ale aces
tei comisii, dar care fac parte din Orga
nizația Unității Africane, cît și o serie 
de reprezentanți ai răsculafilor congolezi 
și ai altor organizații din Congo au ți
nut să-și precizeze atitudinea față de 
problema Congoului atît înaintea înce
perii lucrărilor acestei comisii cît și după 
Ierminarea lor. „Chombe este omul îm
potriva căruia trebuie luptat și care tre
buie îndepărtat în interesul poporului și 
al Africii”, a declarat președintele Tu
nisiei, Burghiba, într-un interviu acordat 
săptămînalului african „Jeune Afrique”.

La rîndul său, președintele Algeriei, 
Ben Bella, într-o declarație făcută ace
luiași săptămînal, și-a reafirmat public 
sprijinul fără rezerve acordat de Algeria 
luptei pentru independență a poporului 
congolez. „Da, spunea el, îi ajutăm pe 
patrioții congolezi, și considerăm că fă
cînd acest lucru ne facem datoria fafă 
de Congo și de Africa".

O profundă impresie au lăsat la Alger 
vizita făcută zilele trecute de șeful gu
vernului răsculafilor congolezi, Cristophe 
Gbenye, și programul său de acfiune 
expus în cadrul unei conferințe de presă. 
Guvernul răsculafilor și Comitetul de eli
berare națională a Congoului — a 
arătat C. Gbenye — sînt de pă
rere că retragerea din Congo a tuturor 
mercenarilor străini, eliberarea lui Gizen- 
ga și a tovarășilor săi, îndepărtarea lui 
Chombe și compania, formarea unui gu
vern provizoriu și organizarea unor ale
geri, este calea pe care trebuie s-o ur
meze în prezent Congoul.

In ce privește recomandările Comisiei 
O.U.A. pentru Congo, Gaston Soumialot, 
ministrul apărării în guvernul răsculafilor 
congolezi, care a sosit la Nairobi, a fă
cut următoarea declarație: „Noi nu pu
tem nici să negociem, nici să ne împă
căm cu Chombe. Dar dacă trebuie să

Funeraliile lui Frol KozlovMOSCOVA 2 — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : La 2 februarie au avut loc la Moscova funeraliile lui Frol Kozlov, cunoscut militant al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Urna cu rămășițele pămîntești ale lui Frol Kozlov a fost așezată în Sala coloanelor a Casei sindicatelor, unde
SCURTE ȘTIRI

•>
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TOKIO. Marți de dimineață în portul japonez Sasebo a sosit submarinul nuclear american „Sea Dragon". La baza militară navală americană, situată în apropierea portului, a avut loc o mare demonstrație de protest. La Tokio, cîteva zeci de mii de persoane au participat la un miting de protest împotriva repetării vizitei submarinului „Sea Dragon".
BAGDAD. Cu ocazia încheierii Ra- madanului — postul tradițional al musulmanilor — autoritățile din Irak au hotărît să elibereze 500 de deținuți politici.
LONDRA. Ministerul Apărării al Marii Britanii a relatat că forțele armate ale Angliei din regiunea Mala- yeziei vor fi sporite. In afară de flotilele de nave cu baza la Singapore vor mai fi aduse 4 curățitoare de mine și două nave de patrulare, aflate în rezervă. Echipajele au fost aduse pe calea aerului în ultimele două săptă- mîni. 

Marile inundații din Iordania au provocat pagube serioase orașului 
Amman, capitala țării

aibă loc negocieri, ele vor trebui duse 
cu alți reprezentanți ai Leopoldville-ului, 
nu cu cei care poartă răspunderea cri
zei congoleze".

Pe de altă parte, agenția de presă 
congoleză a anunfat că un emisar al 
guvernului de la Leopoldville a sosit pe 
neașteptate la Nairobi și a înmînat Co
misiei pentru Congo a O.U.A. un mesa) 
prin care o invită la Leopoldville pen
tru „a-și da seama de realitățile con
goleze", și „pentru a-și face o idee des
pre această problemă", asigurînd-o în 
același timp de „deplina înțelegere și 
întregul sprijin din partea guvernului de 
aici".

„Știm foarte bine ce înseamnă, în ac
cepțiunea lui Chombe, „deplina înțele
gere", scrie cotidianul algerian „Le 
Peuple". „Reamintim în legătură cu a- 
ceasfa — arată același ziar — că a- 
gresiunea de la Stanleyville a avut loc 
tocmai în momentul în care o sesiune 
a Comisiei pentru Congo a O.U.A. era 
în curs de desfășurare și tocmai în mo
mentul cînd se făceau eforturi pentru 
găsirea unei soluții în problemele con
goleze. lată prin urmare cum arată „de
plina înțelegere” de care vrea să ne 
asigure Chombe și despre care vorbește 
emisarul său de la Leopoldville”.

Constantin BENGA

Alger, 2 februarie.

Arestarea ilegală a unui 
ziarist sovietic 
la LeopoldvilleMOSCOVA 2 (Agerpres). — După cum relatează agenția TASS, la Leopoldville poliția congoleză l-a arestat in mod ilegal pe Nikolai Hohlov, corespondentul ziarului „Izvestia", și a pătruns în clădirea ambasadei U.R.S.S. la Leopoldville. Guvernul U.R.S.S. a adresat, prin intermediul ambasadei Cehoslovaciei, un protest guvernului de la Leopoldville în legătură cu aceste măsuri arbitrare.După cum comunică corespondentul din Leopoldville al agenției „Reuter", N. Hohlov a declarat greva foamei în semn de protest împotriva arestării sale.

★Organizația Internațională a Ziariștilor a trimis o telegramă de protest guvernului din Congo (Leopoldville) și Uniunii ziariștilor din întreaga Africă în legătură cu arestarea corespondentului ziarului „Izvestia" la Leopoldville.

mii de moscoviți au venit să aducă un ultim omagiu dispărutului. Dc aici un cortegiu funerar s-a îndreptat spre Piața Roșie, unde s-a ținut un miting de doliu în prezența conducătorilor de partid și de stat ai Uniunii Sovietice. în sunetul salvelor de tun, urna a fost așezată apoi într-o nișă în zidul Kremlinului.

KARACI. Luni în Pakistan nu a apărut nici un ziar. La chemarea Federației Uniunii ziariștilor, în țară se desfășoară o grevă a ziariștilor ca protest împotriva asasinării, în timp ce se afla în exercițiul funcțiunii, a ziaristului Zamir Ahmed Kureshi, reprezentant al agenției pakistaneze de informații. La 28 ianuarie el a fost ucis în timpul unui atentat săvîrșit împotriva lui Abdul Bahi Baluci, membru al Adunării legislative a Pakistanului de vest, unul din reprezentanții de seamă ai opoziției. Abdul Bahi Baluci a fost grav rănit.
ADDIS ABEBA. Regina Elisabeta a Il-a a sosit luni la Addis Abeba, într-o vizită de stat, la invitația împăratului Haile Selassie. Aceasta este prima vizită pe care o întreprinde un monarh al Regatului Unit în Etiopia.
PARIS. Potrivit relatărilor agenției France Presse, la una din minele de cărbuni din apropierea localității A- vion (nordul Franței) s-a produs marți dimineața o explozie care a provocat moartea a 21 de mineri.
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