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Conferințele de constituire a Uniunilor 
regionale ale cooperativelor agricole

Dezbateri temeinice, 
măsuri chibzuite pentru 
înflorirea agriculturii 

cooperatiste

Conducătorii de partid și de stat salutind mulțimea din balconul clâdiril 
Comitetului regional al P.C.R.\După o vizită de două zile în regiunea Crișana, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu și Iosif Banc au sosit duminică seara la Timișoara.înainte de a părăsi Oradea, printre buchete de flori și fluturări de batiste, tînăra Maria Chiuajdu 

a înmînat oaspeților o poezie din care desprindem aceste versuri:
Crișurile v-au primit
Cu tot ce au făurit
Azi, de-a lungul și de-a latul,
Vă întîmpină Banatul....Cîteva cuvinte care exprimă unanimitatea sentimentelor de dragoste caldă cu care conducătorii partidului și statului sînt înconjurați pretutindeni pe meleagurile țării noastre.O mulțime entuziastă înconjoară pe conducătorii de partid și de stat din primele clipe ale sosirii. Primirea se transformă într-o ma

Hora din piața Opere!

nifestare a dragostei fierbinți, a atașamentului și încrederii nestrămutate în partidul comuniștilor a oamenilor muncii din această parte a țării.Bănățenii au venit la sărbătoare, pe peronul gării, învestmîntați in mîndrul lor port popular. Alături de strălucitorul costum românesc pot fi văzute straiele în culori aprinse pe care le poartă sătenii maghiari și sîrbi și sobrele vestminte cu nasturi de argint ale germanilor.Oaspeții sînt întîmpinațî de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., aflat în localitate, Ion Cîrcei, prim-secretar al Comitetului regional de partid, și Va- sile Daju, președintele sfatului popular regional. Făcîndu-se ecoul sentimentelor locuitorilor regiunii, gazdele arată că bănățenii văd în această vizită o cinstire deosebită, un semn de înaltă prețuire a muncii lor neprecupețite pentru înflorirea României socialiste.

Tradiționala pîine, cu sare — simbolul ospeției — este oferită pe un ștergar cu alese cusături, de către Leonida Tamaș, președintele sfatului popular orășenesc.Apariția în piața gării a conducătorilor de partid și de stat este salutată cu urale și ovații. Ele sînt preluate de zecile de mii de oameni masați pe Bulevardul Republicii pe care îl parcurg, într-o mașină deschisă, oaspeții. O ploaie de flori se abate asupra coloanei de mașini. Un buchețel de ghiocei întins spre oaspeți de mîinile unui copil urcat pe umerii tatălui ni se pare un gest emoționant ce vorbește cu elocvență despre temperatura sufletească care domnește în rîndul acestor mase fără număr. Din mai multe locuri răzbat acordurile tradiționalelor famfare bănățene și ritmurile orchestrelor populare.Oaspeții sînt conduși la sediul comitetului regional de partid, unde are loc o întîlnire cu cadre de răspundere din aparatul regional de partid și de stat. Referindu-se la realizările obținute în dezvoltarea regiunii, tov. Ion Cîrcei a arătat că înfățișarea de azi a meleagurilor bănățene reflectă grăitor politica partidului și guvernului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării. Ca un element ce ilustrează creșterea forței economice a Banatului, vorbitorul a arătat că în 1965, în numai 70 de zile a fost realizată întreaga producție a anului 1950. Planul pe 1965 a fost îndeplinit în proporție de 103,2 la sută, producția obținută peste plan ridieîndu-se la 430 milioane lei.Anul acesta va marca — a arătat vorbitorul — un moment important în dezvoltarea industriei bănățene : vor intra în fabricație motorul Diesel de 1 250 CP pentru locomotive Diesel hidraulice, turbina cu aburi de 50 mw, boghiul pentru locomotiva electrică de 6 580 CP, noi mărci de oțeluri și o gamă variată de bunuri de consum de calitate superioară. Una din preocupările de bază ale comitetului regional de partid este îmbunătățirea continuă a calității produselor, perfecționarea continuă a organizării muncii și producției în întreprinderi, sporirea eficienței lor e- conomice.Referindu-se în continuare la dezvoltarea agriculturii regiunii, vorbitorul a arătat că ea va fi înzestrată cu noi tractoare și mașini agricole, iar cooperativele agricole vor primi o cantitate dublă de îngrășăminte chimice față de anul trecut. El a informat pe conducători că, paralel cu pregătirea campaniei agricole de primăvară, au fost luate măsuri eficiente în vederea înlăturării greutăților cauzate de inundațiile care s-au produs în unele părți ale regiunii.Vizita dv., iubiți oaspeți — a spus în încheiere vorbitorul — umple de bucurie inimile tuturor bănățeni
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lor. Este o mare cinste pentru locuitorii regiunii noastre de a vă avea în mijlocul lor,-de a vă arăta unele din roadele muncii lor, de a vă vorbi despre preocupările lor, de a asculta sfaturile și indicațiile dumneavoastră privitoare la sarcinile ce le au de îndeplinit pentru înflorirea continuă a regiunii, pentru progresul patriei noastre.Oaspeții au ieșit apoi în balconul clădirii comitetului regional de partid. Adresîndu-se zecilor de mii de locuitori ai orașului aflați în piața operei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tuturor cetățenilor regiunii Banat un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Intr-o scurtă ședință — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R.— tovarășul Cîrcei, prim-secretar al comitetului regional de partid, ne-a informat despre rezultatele obținute de oamenii muilcii din regiunea Banat în realizarea planului pe 1965 și în munca pentru înfăptuirea șesenalului. Noi cunoaștem, tovarăși, activitatea rodnică depusă de muncitorii, țăranii, intelectualii, de toți oamenii muncii din regiunea Banat — români, germani, maghiari, sîrbi — care, înfrățiți, sub conducerea partidului, au reușit nu numai să realizeze, dar să și depășească sarcinile ce le-au revenit în ultimii 6 ani. împreună cu întregul nostru popor ați adus o contribuție importantă la îndeplinirea și depășirea planului șesenal. Pentru munca dumneavoastră plină ■de.- avl'bt închinată construcției socialismului, înfloririi patriei, vă felicităm din toată inima.După cum știți, a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, Congresul al IX-lea a trasat ' un program multilateral pentru dezvoltarea economiei, culturii, pentru progresul întregii țări. în realizarea acestui program și dumneavoastră celor din Timișoara și din regiunea Banat vă revin sarcini însemnate. Noi sîntem convinși că așa cum ați știut să munciți pînă acum, să obțineți rezultate bune, să învingeți greutățile ce v-au stat în cale, tot așa veți reuși și de acum înainte să îndepliniți și să depășiți sarcinile importante ce vă revin din planul de 5 ani.Referindu-se la prevederile noului plan cincinal, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat: Este nevoie să ne ocupăm în continuare de dezvoltarea industriei— și dv. care trăiți într-o regiune industrială înțelegeți bine această sarcină. Trebuie, de asemenea, să ridicăm agricultura la un nivel mai înalt. Avem toate condițiile nu numai să îndeplinim dar să și depășim pînă în 1970 obiectivele pe care ni le-am propus în acest domeniu. Sîntem încredințați că dv., oamenii muncii din orașul Timișoara și din regiunea Banat, înfăptuind politica partidului, veți 

munci tot mai bine, veți realiza și mai mult decît pînă acum.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Trebuie să ridicăm pe o treaptă superioară activitatea culturală și științifică. Timișoara este un puternic centru cultural-științific al patriei noastre ; ea poate aduce o contribuție importantă la înflorirea culturii naționale. Considerăm că și în a- cest domeniu regiunea Banat nu va fi printre cele din urmă. Dimpotrivă, ea are toate posibilitățile să se situeze printre primele.Aratînd că în centrul politicii partidului nostru stă grija față de om, ridicarea continuă a bunăstării întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat: în a- ceastă privință am obținut, desigur, rezultate bune, dar mai avem încă multe de făcut pentru a ridica nivelul de trai al poporului nostru la nivelul țărilor avansate. Congresul al IX-lea al partidului a trasat sarcini deosebit de mari. Ne revine nouă tuturor înalta datorie că, sub conducerea partidului, să realizăm cu succes aceste sarcini, să facem ca oamenii muncii din țara noastră, întregul popor să trăiască mai bine, să se îmbrace mai bine, să se bucure de un trai civilizat.Tot ceea, ce am realizat pînă a- cum este rodul muncii întregului nostru popor, al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, care. înfrățiți, au făurit țoale bogățiile' materiale' și culturale ale patriei noastre, au făurit socialismul, România socialistă. Să întărim continuu prietenia și frăția de nezdruncinat între toți oamenii muncii fără deosebire-de naționalitate. împreună, umăr la umăr, să ne clădim o viață nouă, fericită, în societatea noastră socialistă.In călduroasa primire pe care ne-ați făcut-o, în sentimentele exprimate cu prilejul sosirii noastre în orașul Timișoara noi vedem o puternică manifestare a încrederii oamenilor muncii în partidul nostru comunist care călăuzește întregul popor spre societatea înaintată — orînduirea socialistă și comunistă.Vă urăm tuturor noi succese în activitatea rodnică închinată fericirii poporului și înfloririi României socialiste, multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Să trăiți, tovarăși.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost subliniate, în repetate rînduri, de ovațiile mulțimii. Se aud urale pentru patria noastră socialistă, pentru harnicul și talentatul popor român, pentru Partidul Comunist Român în frunte cu Comitetul său Central.în această atmosferă de entuziasm, oaspeții străbat piața spre opera timișoreană unde, cu ocazia vizitei, are loc un spectacol folcloric festiv.La reușita programului au contribuit corul „Ion Vidu“ din Lugoj, care poartă datina cîntecului bănățean de peste 150 de ani, echipa de dansuri din Vălișoara. denumită de localnici „Două generații", iscusiții doinitori din taragot — instrument popular specific Caransebeșului — și alte formații ale artiștilor amatori. La sfîrșitul spectacolului li s-a oferit interpreților din partea conducătorilor de partid și de stat un coș cu flori.în timp ce pe scenă se încing hore, ceardașuri, sîrbe și valsuri, răsună melodii străvechi sau mai noi, din zilele noastre, afară, în fața operei, se improvizează un alt spectacol. Piața, pe care mulțimea nu o părăsește, așteptînd să salute din nou pe conducătorii partidului și statului, a devenit o vastă scenă : s-au încins dansuri în care s-au. prins locuitorii orașului, sătenii veniți din comunele învecinate. Se aud strigături: „Frunzuliță de cicoare, Banatul e mîndră floare' S-a gătit de sărbătoare'*. „Românie să trăieștiz Mai frumos să înflorești". E o horă uriașă a frăției și bucuriei populare. Cînd oaspeții apar din nou în piață, la sfîrșitul spectacolului festiv, cîntecele taratelor sînt acoperite de furtuna ovațiilor.Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat continuă.
Paul ANGHEL 
Mircea MOARCAȘ 
Adrian IONESCU

Zilele acestea au avut loc conferințele de constituire a Uniunilor regionale ale cooperativelor agricole în regiunile Argeș, Banat, București, Galați, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară, Oltenia, Ploiești. La aceste conferințe au participat delegați aleși în cadrul conferințelor de constituire a Uniunilor raionale ale cooperativelor agricole: membri cooperatori, brigadieri și președinți de cooperative agricole, specialiști, precum și numeroși invitați — activiști de partid și de stat, reprezentanți ai consiliilor agricole re- Igionale și raionale, cadre din economie etc.

La conferințe au participat tovarășii Chivu Stoica la Ploiești, Paul Niculescu-Mizil la Galați, Gheorghe Rădulescu și Vasile Vîlcu la București, Maxim Berghianu la Baia Mare, Petre Blajovici la Pitești, Mihai Dalea la Timișoara, Vasile Patilineț la Craiova și Virgil Trofin la Tg. Mureș.Ordinea de zi a conferințelor a cuprins : raportul privind sarcinile Uniunii regionale a cooperativelor agricole pentru creșterea producției și consolidarea econo- mico-organizatorică a cooperativelor agricole, precum și alegerea consiliilor Uniunilor regionale, a comisiilor de revizie, a comitetelor filialelor regionale ale Casei de pensii și. a delegaților la Congresul Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție.Conferințele regionale constituie un moment deosebit de important în cadrul amplei dezbateri la care a participat întreaga țărănime cooperatistă, în legătură cu măsurile privitoare la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, pentru sporirea continuă a producției și întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole. Ca și adunările ■ din —ceeperative și- dezbaterile de constituire a uniunilor raionale, conferințele regionale s-au caracterizat printr-o atmosferă de pu- Iternic entuziasm, exprimînd adeziunea deplină a țărănimii cooperatiste față de măsurile stabilite de Congresul al IX-lea și plenara din noiembrie, a C.C. al P.C.R. în vederea creării unor organe proprii de conducere și îndrumare a agriculturii cooperatiste, precum și față de noile documente ce urmează a fi adoptate la Congresul apropiat al cooperatorilor. Vorbitorii au subliniat în special importanța adoptării noului statut al cooperativelor agricole, care reglementează probleme noi apărute în viața agriculturii noastre cooperatiste. în dezbateri țăranii cooperatori și-au exprimat satisfacția și recunoștința față de măsurile preconizate cu privire la sistemul de pensionare a cooperatorilor bătrîni sau bolnavi.Așa cum s-a arătat în consfătuirile regionale — în cadrul rapoartelor și al dezbaterilor — interesul viu manifestat de țărănime față de măsurile inițiate de partid este oglindit și de numeroasele propuneri făcute în adunări și conferințe. Numai în regiunea București, peste 34 000 de cooperatori au luat cuvîntul în a- dunările generale și în cadrul conferințelor raionale de înființare a Uniunilor cooperatiste. Cooperatorii din regiunea Ploiești au făcut circa 2 700 de propuneri prețioase privind îmbunătățirea activității economico-financiare a cooperativelor agricole, acțiunile pe care trebuie să le întreprindă Uniunile cooperatiste.

La biblioteca tehnică a Uzinelor 
„Semănătoarea"

Foto : M, Cioc

în centrul dezbaterilor conferințelor regionale au stat precizarea atribuțiilor și sarcinilor de viitor ale* Uniunilor regionale ale cooperativelor agricole, direcțiile principale ale activității lor în viitorul apropiat și în perspectivă.Participanții la conferințe au arătat că, prin-înființarea Uniunilor cooperatiste, se. creează cadrul organizat, menit să contribuie la coordonarea și intensificarea eforturilor pentru înflorirea agriculturii cooperatiste, ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii de la sate, sporirea aportului țărănimii la avîntul întregii economii naționale, la creșterea bunăstării poporului. în conferințe au fost adoptate planuri de măsuri' în care au fost înscrise numeroase acțiuni care se vor realiza cu forțele unite ale cooperativelor agricole atît pentru mărirea producției agricole (lucrări de îmbunătățire a pășunilor, extinderea irigațiilor, combaterea eroziunii solului și alte acțiuni, care pot fi realizate cu eficiență economică sporită, e.conomisindu-se forță de muncă, fonduri bănești și alte mijloace) cît’ și pentru valorificarea producției în condiții cît mai bune.Conferințele au subliniat rolul Uniunilor cooperatiste în îndrumarea cooperativelor agricole pentru întocmirea judicioasă a planurilor economice, organizarea cît mai rațională a muncii pentru creșterea producției de cereale, plante tehnice și dezvoltarea zootehniei, precum și datoria de a veghea la aplicarea neabătută în practică a prevederilor statutare.In conferința Uniunii regionale a cooperativelor maramureșene, de pildă, participanții au stabilit o serie de acțiuni comune pentru dezvoltarea zootehniei, mărirea suprafețelor de pășuni cu 3 000 ha prin defrișări de-arborete, executarea de lucrări de desecare pe 40 000 ha, înființarea unor livezi pe o parte din cele 11 000 ha terenuri nisipoase din raionul Cărei și altele.Participanții la conferința de la Argeș au arătat, între altele, necesitatea ca Uniunea regională și U- niunile raionale ale cooperativelor agricole să inițieze acțiuni comune pentru buna întreținere a plantațiilor noi de pomi și viță de vie, valorificarea superioară a fructelor, construirea de silozuri pentru fructe, a unor uscătorii și distilerii și altele.La Galați, mai mulți vorbitori au propus să . se întreprindă lucrări comune care să asigure creșterea debitului de apă al lacurilor exis- 
(Continuare în pag. a Il-a)
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Dificultățile întîmpi- 
nate de regimul rasist 
al lui Smith datorită 
luptei duse de poporul 
Zimbabwe pentru o 
reală independență.

B Țările nordice
în contextul 
relațiilor 
interocciden- 
tale

Cauze care generea
ză unele neînțelegeri 
între statele din aceas
tă zonă europeană.

— „Nu vreau să fiu 
pârtaș la acest 
război"

— declară senatorul 
Morse, referindu-se la 
agresiunea S.U.A. în 
Vietnam



PAGINA 2 SCINTEIA
s sa

pentru înflorirea agriculturii cooperatiste
(Urmare din pag. I)tente în raionul Făurei. Pe această bază se pot iriga în următorii ani mii de hectare. Ei au cerut Uniunii regionale a cooperativelor agricole de producție să se ocupe de procurarea utilajelor peatru irigat, să asigure repararea ceJor existente, precum și documentația necesară noilor lucrări. Președintele cooperativei de producție Braniștea, raionul Galați, a propus ca prin acțiuni comune să se îndiguiască o parte din malul stîng al Șiretului pentru a preveni inundațiile.Ținînd seama de condițiile naturale și economice locale, la conferința de constituire a Uniunii regionale a cooperativelor agricole Mureș-Autonomă Maghiară au fost dezbătute problemele dezvoltării zootehniei, mărirea producției la culturile cu pondere mare și îndeosebi cartofi. Prin acțiuni comune cooperativele agricole pot executa importante lucrări de îmbunătățire a pășunilor, cum sînt: defrișarea a 7 000 ha arborete dăunător în fiecare an, fertilizarea a 25 000 ha pajiști, extinderea mecanizării în zootehnie, precum și organizarea de loturi semincere pentru soiurile valoroase de cartofi și altele.Referindu-se la activitatea de viitor a Uniunilor cooperatiste, mulți vorbitori au subliniat necesitatea ca ele să se preocupe de a- provizionarea unităților din raza lor de activitate cu utilajele necesare, îngrășăminte chimice, insec- tofungicide, diferite unelte, semințe din soiuri valoroase, material po- miviticol etc. Ei au apreciat pozitiv rolul pe care îl va avea crearea unor baze de aprovizionare ale Uniunilor raionale și regionale ale cooperativelor agricole, organizarea de ateliere de reparații proprii sau înlesnirea punerii la punct a utilajelor, mașinilor agricole și mijloacelor de transport în întreprinderi de stat.Discuțiile, ca și propunerile făcute în cadrul conferințelor izvorăsc dintr-o cunoaștere temeinică a condițiilor naturale și economice locale, oglindesc hotărîrea țărănimii de a face să crească puterea economică a cooperativelor a- gricole. Este grăitor, din acest punct de vedere, analizarea riguroasă a cauzelor care determină nivelul diferit de dezvoltare a unor unități cu condiții asemănătoare. La conferința de la Galați s-a arătat că în 1965 s-au obținut recolte sporite, ceea ce â făcut ca valoarea producției marfă să crească cu 115 milioane lei față de anul precedent. Cu toate acestea, realizările pe unități sînt foarte inegale, diferențele de recoltă ajun- gînd uneori, în condiții asemănătoare, pînă la 1 500 kg cereale la ha. Cauzele acestei situații, au . spus vorbitorii, trebuie căutate în primul rînd în organizarea necorespunzătoare a muncii, risipa de zile- muncă, precum și de fonduri.Scoțînd la iveală marile rezerve de mărire a producției agricole vegetale și animale, numeroși participanți au contribuit la stabilirea concretă, pe baze reale, a măsurilor care să asigure punerea lor în valoare. In planul constituire București colaborare le, să se

adoptat laa s-a cu continue
conferința de Uniunii regionale stabilit că, în consiliile agrico- an de an ac-

țiunea de zonare a diferitelor culturi și specii de animale, ținînd seama de condițiile locale, îmbinarea cît mai armonioasă a cerințelor fiecărei cooperative cu interesele generale ale statului. Printre altele, se prevede că, alături de cultura cerealelor și plantelor tehnice, cooperativele din apropierea orașelor vor dezvolta mai cartofi pentru sporite tățirea muncii.lit măsuri menite să ducă la utilizarea cît mai eficientă a mașinilor și utilajelor, a îngrășămintelor naturale și chimice, extinderea suprafețelor irigate cu cel puțin 53 000 ha, din care 23 000 în acest an, în domeniul zootehniei s-au precizat acțiunile ce vor fi întreprinse pentru mărirea și îmbunătățirea calitativă a efectivelor de animale, asigurarea bazei furajere, ridicarea calificării îngrijitorilor.O caracteristică a planurilor adoptate de conferințele regionale este aceea că, pe lîngă măsurile de ansamblu, de perspectivă, pînă în anul 1970, sînt prevăzute sarcini concrete, menite să asigure, încă din acest an, creșterea producției agricole vegetale și animale. în această privință merită să amintim grija manifestată pentru pregătirile în vederea campaniei însămînțărilor de primăvară, executarea în condiții optime a lucrărilor actuale în zootehnie și legumicultura, extinderea experienței înaintate a unităților, brigăzilor și cooperatorilor fruntași etc.Uniunile cooperatiste vor da un și mai mare impuls lucrărilor inițiate pentru folosirea superioară a solului. în toamna anului trecut în 172 de cooperative agricole din regiunea Oltenia a început amenajarea unor suprafețe de 14 300 ha ce vor fi irigate. După cum au a- rătat o serie de participanți la conferința de constituire a Uniunii regionale, pînă în 1970 pot fi irigate 50 000 ha. Au fost preconizate măsuri pentru înființarea a 3 sisteme mari de irigare în raioanele Craiova, Corabia și Băilești, mărirea eficienței culturilor pe solurile nisipoase, amenajarea unor mori intercoope- ratiste altele.între cadrul portant rea de tru valorificarea producției agricole marfă. în acest sens, numeroși vorbitori au arătat că prin sistemul de contractare și achiziție statul asigură valorificarea întregii producții disponibile la prețuri sigure și ferme, contribuie la orientarea unităților în ce privește dezvoltarea diferitelor ramuri și sectoare ale agriculturii. Dezbaterile s-au referit și la necesitatea înlăturării defecțiunilor care au existat în unele locuri în valorificarea laptelui, legumelor, fructelor și strugurilor, preluarea și valorificarea corespunzătoare a acestor produse.Participanții au subliniat însemnătatea rezolvării problemelor noi apărute în viața cooperativelor agricole pe baza prevederilor înscrise în proiectele de statut. Respectarea acestora, punerea lor în

mult producția de legume, timpurii, lapte, ouă etc., a realiza venituri bănești și a contribui la îmbună- aprovizionării oamenilor De asemenea, s-au stabi-

pentru furaje combinate șiproblemele conferințelorl-aacțiuni dezbătute în un loc im- ocupat organiza- comune pen-

practică vor duce la întărirea democrației cooperatiste, la participarea mai activă a membrilor cooperatori la toate acțiunile privind dezvoltarea proprietății cooperatiste, perfecționarea formelor de organizare și retribuire a muncii, repartizarea mai judicioasă a producției.în încheierea lucrărilor, au luat cuvîntul conducătorii de partid și de stat, participanți la conferințele de constituire a uniunilor regionale. După ce au transmis țărănimii cooperatiste salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român și guvernului, vorbitorii au subliniat realizările importante obținute în dezvoltarea economiei și culturii țării noastre, precum și sarcinile ce revin în domeniul a- griculturii în următorii cinci ani. în legătură cu aceasta vorbitorii s-au referit la măsurile stabilite de Congresul partidului și plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie pentru îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii noastre socialiste. Apreciind rezultatele bune obținute în agricultura regiunilor respective, s-a subliniat totodată existența unor importante rezerve de sporire a producției vegetale și animale. Referindu-se la atribuțiile uniunilor regionale, vorbitorii au subliniat că pentru a pune în valoare aceste rezerve, uniunile cooperatiste vor trebui să ajute concret cooperativele agricole în organizarea, normarea și retribuirea muncii, utilizarea rațională a fondurilor de investiții și a mijloacelor materiale de care dispun. Vorbitorii s-au referit de asemenea la importanța colaborării strînse dintre consiliile agricole și uniunile cooperatiste. Aplicarea măsurilor privind crearea uniunilor cooperatiste va asigura antrenarea și mai largă a țărănimii la înflorirea agriculturii, la rezolvarea problemelor tot mai complexe pe care le ridică progresul acestei ramuri. După ce s-au referit la planurile de măsuri adoptate de conferințele regionale, la acțiunile pe care și-au propus țăranii cooperatori să le realizeze, vorbitorii au arătat că există toate condițiile ca prin munca harnică a țărănimii, sub îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, cu sprijinul pe care statul îl va a- corda în continuare pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a a- griculturii, sarcinile celui de-al IX-lea Congres al partidului să fie îndeplinite cu succes. Aceasta va contribui la progresul întregii economii naționale, la asigurarea bunăstării poporului, la dezvoltarea și înflorirea continuă a patriei.
★Ca președinți ai consiliilor Uniunilor regionale ale cooperativelor agricole au fost aleși tovarășii Ni- colae Bădulescu la Argeș, Marin Argint la București, Ion Oprea la Banat, Ion Apostolescu la Galați, Ironim Munteanu la Maramureș, Emil Giura la Mureș-Autonomă Maghiară, Ion Nicolae la Oltenia și Ion Teșu la Ploiești.într-o atmosferă entuziastă participanții la conferințe au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu telegrame prin care își exprimă hotărîrea de a traduce în viață sarcinile trasate de partid și guvern pentru înflorirea continuă a agriculturii socialiste.

• Filarmonica de stat Enescu” (la AteneulRepublicii Socialiste România) : Concert coral de muzică clasică și contemporană. Dirijor : VASILE PlNTEA — orele 20• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNEVILLE — 19,30.• Teatrul— 20• Teatrul Al. Sahia de Studioul Institutului de artă teatrală si cinematografică ,,I. L. Caragiale") — 20.® Teatrul ,,C. 1. Nottara" (sala din Bd. Maqheru nr 20) : SONET PENTRU O PĂPUȘA — 20, (în sala Teatrului evreiesc de stat) : SCAUNELE :— 20. O Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30. •Teatrul Muncitoresc C.F.R. : BIETUL MEU MARAT (în sala Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) — 19,30.• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : AMNARUL — 17, (sala din Calea Victoriei) : EU ȘI MATERIA MOARTĂ — 20,30.© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala „Savoy") : PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20.

de Comedie : TROILUS ȘI CRES1DA,,Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. nr. 76 A) : CIDUL (spectacol prezentat

CINEMATOGRAFE
0 GUSTUL MIERII : Sala Palatului (seria de bilete 1566 — orele 19,30), Luceafărul (completare Plasma).• TOM JONES : Patria,' Excelsior, Melodia, București, Tomis (la ultimele două cinematografe completarea Sărbătorirea Unirii Principatelor Române). ® PROCESUL ALB — cinemascop : Republică(completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române), Grivița.o FATA DIN JUNGLA : Capitol, Feroviar.

matematice, matematică, economia face ca

Recent, Consiliul Sociefăfii de 
științe matematice din țara noastră s-a 
întrunit pentru a discuta bilanțul anu
lui 1965 și planul de activitate pe 
anul în curs. Am folosit acest prilej 
pentru a adresa acad. Grigore C. Moi- 
sil, președintele Societății, rugămin
tea de a vorbi cititorilor „Scînieii* 
despre rolul societății științifice în 
perfecționarea procesului de învăfă- 
mînt matematic și legarea acestei dis
cipline de viață.

Există aprecierea unanimă 
că matematica are în zilele 
noastre o importanță din ce în 
ce mai largă. Cum trebuie în
țeleasă „universalitatea" aces
tei discipline în formarea vii
toarelor generații 1— Științele devin cu atît mai a- dînci și mai aplicabile în practică cu cît adoptă mai mult forma matematică. în- ultimii ani au apărut numeroase discipline al căror nume conține „adjective" cum sînt : lingvistica biologia matematică, matematică. Aceastaun număr din ce în ce mai mare de oameni să aibă nevoie de matematică pentru a-și putea exprima exact gîndurile în vederea obținerii de rezultate practice. Să luăm un exemplu: pentru a putea face traduceri automate e nevoie ca lingvistica să capete o formă precisă, acea formă ce poate fi transmisă direct mașinii de Calcul. Tot astfel, pentru a putea face un plan exact fie al dezvoltării u- nei industrii, fie al organizării unui șantier este nevoie ca problemele'economice să fie transpuse într-o formă matematică, singura accesibilă mașinilor de calcul.în formarea viitoarei generații trebuie să ținem seama că e nevoie să știe matematică nu numai viitorii matematicieni și viitorii ingineri, care și înainte vreme e- rau admiși în politehnică după matematica pe care 0 știau, nu numai fizicienii și chimiștii care căpătau în facultate o oarecare cultură matematică. Trebuie ca școala de cultură generală să pregătească matematic și pe viitorii economiști, lingviști, medici, biologi, agronomi și juriști. Ca atare, modificările programelor pe care le studiem astăzi și în cadrul So-

1N VACANȚĂ — cinemascop : (la ambele completarea Nomazii Dacia (completare Arme ale cu-

INSULA

• WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Festival, Modern (la ambele completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române), Aurora (completare Gara).® CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Victoria (completare Plasma), Floreasca.G DEPĂȘIREA : Central, Miorița, Arta (la toate completarea Și acum puțină gimnastică).O CRIMINALUL * __Lumina, Rahova— cinemascop), noașterii).6 ȘAH LA REGE : Union, Volga, Lira (la toate completarea Adam șl Eva în Fiat lux).• PROGRAM PENTRU COPII : Doina.e PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) i Doina, înfrățirea între popoare, Gloria.0 VARĂ IN NORDUL SĂLBATIC — UMBRA TIMPULUI — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA nr. 4 : Timpuri Noi.® OLD ȘHATTERHAND — cinemascop : Giulești, e AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Buzești (completare Sculptorul și timpul), Popular.© FATA LUI BUBE : Crîngași.® STEAUA BALETULUI : Bucegi (completare Băiatul' și furtuna).G DUMINICA LA ORA 6 : Unirea (completare De la pescari adunate).0 PINGUINUL : Flacăra (completare Nimic despre Arhimede).G CAMERA ALBĂ : Vitan (completare Ajutor, mă înec).O JUDEX : Munca (completare Porțile de Fier). 0 CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE î : Moșilor, Flamura.® VIZITA — cinemascop : Cosmos, Drumul Sării. ® ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Viitorul.® AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Colentina (completare Păpușarii).• MUNCILE LUI HERCULE : Progresul.e TRAGEȚI IN STANISLAS : Ferentari (completare O __________  ......• CĂLĂTORIE IN JURUL PĂM1NTULUI : Cotro- ceni (completare Arme ale cunoașterii).vînătoare neobișnuită).

Noul dig de la Constanța înaintează tot mai mult în mareFoto : A. Cartojan
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Cu acad. Grigore C. MOISIL despre:

Cultivarea sp 
matematic încietății de științe matematice, problema atît de acută a moderni- ■ Zării' ■învățămîntului' matematic trebuie privite în acest spirit.Fără îndoială că rolul esențial al învățămîntului matematic nu este numai de a învăța pe elevii de liceu matematica ci, în primul rînd, de a le dezvolta spiritul de raționament deductiv, învățatul cu gîndirea logică riguroasă și cu definirea precisă a noțiunilor întrebuințate. Dar nu e măi puțin adevărat că ideile fundamentale ale matematicii cu care elevul vine în contact în școală îi servesc și la înțelegerea celorlalte Și, rea tații, înțelegerea fenomenelor fizice se poate face fără câ elevul prindă ideea de iuțeală, ceea corespunde ideii matematice de derivată, sau ideea de lege fizică, ceea ce corespunde ideii matematice de funcție. îmi place să subliniez necesitatea ca ideile calculului probabilităților și ale statisticii să fie înțelese de elevi și mă bucur că în programul actual al învățămîntului mediu figurează a- ceste discipline.— Vă rugăm să înfățișați 

acțiunile mai importante ini
țiate anul trecut in aceste di
recții.— învățămîntul matematic nu poate fi ridicat pe o treaptă superioară decît cu ajutorul unui corp profesoral bine instruit, posedînd cunoștințe moderne de specialitate și de metodică. De aceea, societatea noastră și-a con-

în genere, la naturii, viețiiGîndiți-vă
cursuri înțelege- Și socie- la faptul că nu să ce

centrat atenția în primul rînd asupra activității de perfecționare continuă a pregătirii cadrelor didactice din învățămîntul de cultură generală, organizînd cursuri de vară, consfătuiri, conferințe, publicînd în „Gazeta matematică" seria A (destinată îndeosebi cadrelor didactice) articole care să contribuie la ridicarea nivelului științific și metodic al profesorilor. La Predeal, Cîmpulung Moldovenesc și Zălau au fost organizate Cursuri de perfecționare, cu participarea unui număr de 200 profesori de matematică, iar la Galați, Craiova, Deva, Tg. Mureș, Sibiu peste 350 de profesori de aceeași specialitate au fost prezenți la consfătuiri profesionale. 150 de conferințe s-au ținut în numeroase localități din țară. Teoria probabilităților Și statistica matematică, mașinile de calcul și aplicațiile lor, teoria mulțimilor și a operațiilor liniare, metode de calcul numeric — expuneri făcute de oameni de știință și cadre didactice cu bogată experiență — ca și dezbaterile-pe marginea altor teme actuale, definesc preocupările noastre de a ține la curent cadrele didactice cu cele mai noi realizări de specialitate și cu aplicarea în clasă a celor mai valoroase metode de predare.în programul său de activitate, societatea noastră a mai înscris și sprijinirea și popularizarea cercetării științifice românești în domeniul matematicii. în rîndul acestor acțiuni putem menționa: întîlnirea de la București a specialiștilor în lingvistica matematică ; simpozionul de la Timișoara, cu tema „Probleme actuale ale astronomiei" ;

Peisaj sucevean

de Mihail Sebastian
la Teatrul de ComedieEroii pieselor lui Mihail Sebastian năzuiesc spre un tărîm al fericirii, visează „o insulă cu multă lumină, cu mult albastru, cu mult cer". Această insulă nu e pentru ei un teritoriu plăsmuit din fantasme, ci o lume posibilă în care poate încăpea și cinstea, și măreția idealurilor. Aspirația spre fericire justifică procedeul dramatic al jocului, împletirea realului cu irealul, cu poezia, în dramaturgia lui Sebastian.Piesa „Insula", pusă în scenă la Teatrul de Comedie, nu face excepție. Cei trei eroi principali sînt oameni de condiții sociale diferite, a- dunați într-o agenție de voiaj și obligați de situația excepțională — războiul — să se cunoască. Unul dintre ei e mare bancher, Manuel B. Manuel, arogant și grăbit, vorbind în limbajul de totdeauna al financiarului care știe că timpul înseamnă bani. Altul, un tînăr fotbalist internațional, Boby II, simpatic și obraznic. Al treilea personaj, Nadia, e pictorița cu un farmec atît de specific femeilor din teatrul lui Sebastian,

rifulu
9 colocviul de „Teorie a funcțiilor convexe cu aplicații la calculul numeric", organizat la Cluj în colaborare cu Institutul de calcul al A- cademiei, și la care au participat atît specialiști români cît și din alte țări ; colocviul „Aplicații ale matematicii în agricultură", organizat tot la Cluj, cu participarea specialiștilor din diferite domenii economice. Societatea noastră s-a preocupat continuu de introducerea matematicii în economie, prilejuind nu o dată prin acțiunile sale un rodnic schimb de idei între matematicieni, tehnicieni, agronomi, biologi, statisticieni etc.Pe lîngă aceste inițiative, din activitatea societății pe anul 1965 mai putem menționa expunerile făcute în țara noastră de matematicieni din Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R. D. Germană, Grecia, Polonia, S.U.A. și U.R.S.S., publicarea revistelor „Bulletin Math£matique“ și „Mathematica", editarea mai multor volume în „Biblioteca S.S.M.". Concomitent, Societatea de științe matematice s-a îngrijit de organizarea tradiționalei olimpiade de matematică pentru elevii școlilor medii, profesionale, pedagogice, tehnice de maiștri, de conducerea cercurilor de elevi din școli, de editarea „Gazetei matematice", seria B, la un nivel cît mai apropiat preocupărilor școlarilor. Asemenea acțiuni s-au dovedit a fi de un real sprijin profesorilor în activitatea lor în clasă și au reușit să cultive dragostea tineretului pentru matematică, să le stimuleze elevilor interesul față de preocupări științifice manifestate la nivelul lor de înțelegere. Nu trebuie să uităm

însă că toate aceste obiective științifice și pedagogice cer să manifestăm față de ele o preocupare de durată. •— Vă referiți la ceea ce 
Societatea de științe mate
matice și-a propus pentru a- 
nul 1966 ?— Evident, pentru că recenta ședință a Consiliului de conducere a avut drept scop și stabilirea planului de activitate pe anul în curs. în el au fost introduse obiective asemănătoare, ca formă organizatorică, cu cele din anul precedent. Și în viitor vor avea loc consfătuiri cu profesorii, colocvii, vor fi organizate pentru profesori conferințe de informare științifică, cursuri de vară cu un număr sporit de participanți ; capitolul „Munca în rîndul elevilor și studenților" prevede îmbunătățirea activității cercurilor de elevi, organizarea diferitelor faze ale olimpiadei de matematică, a- tragerea cît mai multor studenți în activitatea societății etc.Ne-am propus însă ca asemenea acțiuni — atît cele destinate profesorilor, cît și elevilor -•> să aibă o sferă mai largă de cuprindere, să se adreseze cît mai multor cadre didactice și elevi de la orașe și sate. Vrem, totodată, ca din punct de vedere al conținutului, acțiunile devenite tradiționale să fie mai bogate, să contribuie mai direct și pe mai multe căi la perfecționarea predării matematicii în învățămînt — îndeosebi în cel profesional și tehnic — la apropierea nivelului de pregătire a tinerilor din ultimele clase ale liceului de cerințele primului an de facultate. Desfășurarea de către fiecare cadru didactic, concomitent cu munca sa la catedră, a unei activități științifice personale, colaborarea cu un număr cît mai mare de institute centrale și departamentale, îndeosebi asupra modului cum trebuie concepute și redactate programele și manualele de matematică, intră, de asemenea. în atenția Societății de științe matematice, preocupată din ce în ce mai mult să contribuie la legarea științei de sarcinile principale ale școlii, de viață.

Interviu realizat de 
Mihai IORDĂNESCU

Există o cadență speci- iică pieselor lui Sebastian și intuită exact de regizorul și interpreții „Insulei". îmbinarea lirismului cu autoironia, a vivacității comediei de situație cu poezia aspirațiilor este dezvăluită cu subtile mijloace regizorale și actoricești. Regizorul Crin Teodo- rescu a pornit de la i- deea de bază a teatrului lui Sebastian : în a- cea lume înăbușitoare și tristă era uman să crezi cu tărie în visul de Începută în anul mai bine, în existența1944, piesa n-a mai fost „insulei cu multă lumi-ferfliiriafă. Seducția uni- ~ ............ ” "versului dramaturgic al lui Sebastian a făcut însă pe mulți oameni de teatru să se intereseze de „Insula”. în 1947, Teatrul Municipal a prezentat-o în regia lui Mircea Șeptilici, care scrisese. cu acest prilej, actul al III-lea al piesei. Este meritul Teatrului de Comedie de a valorifica astăzi, într-un nou context teatral, aceste pagini. Pentru „epilogul" piesei, de fapt un veritabil act, Teatrul medie a apelat cea Ștefănescu. ruire, cercetînd trivind idei, fraze și dialoguri din jurnalul și romanele lui Sebastian, Mircea Ștefănescu a descifrat firesc destinul personajelor, realizînd organic un final în care lirismul și simțul adevărului răspund îmbinării de fantezie și real primele două acte.Visul lui Sebastian strălucit niciodată realitate. Mona a existat o noapte pentru a da nume stelei îndepărtate descoperite de Mi- roiu. Dimineața, cînd stelele apun, mașina lui Grig o va readuce la realitatea lor burgheză. Lumea ei nu se întîl- nește nicăieri cu cea a lui Miroiu. Și Manuel B. Manuel din „Insula" pare a fi devenit un alt om. Dar desigur că o rezolvare flictului rea unei n-ar fi fost în sensul pieselor lui Sebastian. Revenirea la o realitate brutală, dureroasă, așa cum se produce în „epilogul" spectacolului de față, e întru totul în spiritul dramaturgului. încă în cele două acte scrise de Sebastian, „transformarea" bancherului e privită cu maliție. Și nimic nu apare mai firesc decît ca, o dată treziți dintr-un vis efemer, cei trei eroi să pornească mai departe pe drumurile lor atît de diferite. Solidaritatea dintre bo- gați și săraci e iluzorie, contradicțiile de clasă sînt și rămîn ireconciliabile.Completînd în acest fel piesa lui Sebastian, contribuția lui Mircea Ștefănescu constituie un act de cultură meritoriu, care face posibilă reprezentarea pe scenă a încă unei lucrări din repertoriul național. Prin spectacolul Teatrului de Comedie. „Insula” recucerește rampa, vorbin- du-ne convingător în limbajul unui teatru modern. care unește umorul, poezia, meditația.

amestec de feminitate și franchețe camaraderească, onestă și voluntară. Și iată-i pe cei trei eroi, în al doilea act al piesei, încercînd în comun să-și cîștige existența înti-un moment cînd cecurile lui Manuel sînt simple petece de hîrtie, iar faima lui Boby II pare inventată. S-ar părea că au realizat, deasupra oricăror bariere de clasă, o solidaritate umană. Dar aceasta e doar iluzie, cel muit un „joc”...

de Cola Mir-
Cu dă-Și P°-

dinn-a în

nă și mult albastru".„Insula” beneficiază de o interpretare excelentă. Nadia, fata tumultuoasă și fragilă, primind declarațiile de dragoste ca o infirmieră delirul bolnavului, găsește în Sanda Toma o remarcabilă interpretă, făcută parcă pentru a întruchipa eroinele lui Sebastian. Adolescenta frumoasă capătă în fața eșecului o dîrzenie matură, nu acceptă concesia și compromisul. Se îmbată cu aspirină și are viziunea acelei minunate dar fața care mea rea cu care iubește viața, cu care se agață de ea îi dă tărie. Mircea Șeptilici are infatuarea bancherului și dează firea în act; rămîne și în podul ria neplătită curăță cartofi, cere piesa. '

insule, rctmîne lucidă în barierelor sociale o despart de lu- lui Manuel. Fervoa-

om. a con- prin împlini- fericiri idilice

nu-i tră- al doilea bancher cu Și așaIn ultimul act, personajul are o revenire prea bruscă la trăsăturile convenționale ale marelui capitalist Un Boby II, băiat de viață, sincer îndrăgostit, puțin nemanierat, plin de has — e Ștefan Tă- pălagă. Uneori actorul a exagerat în utilizarea calităților sale de mim ca și în accentuarea simplității fotbalistului. Rolurile episodice sînt create cu acuratețe (Mircea Balaban. Mircea Constantinescu, tru Rucăreanu, Caragiu) Două ele. e adevărat partitură exclusiv că. au fost interpretate cu mijloacele specifice unui comic apăsat: pro- prietăreasa (Agnla Bo- goslava) și polițistul (Dem Savu) In apariția vulgarei proprietărese regia a mers prea mult spre îngroșarea comicului de caracter, contra- zicînd atmosfera proprie piesei lui Sebastian ; tot astfel cum nepotrivită cu stilul autorului a fost prima parte a actului I. unde aerul de aventură, de ireal, a fost înlocuit cu un pitoresc cam de operetă.Decorurile (arh Vladimir Popov) au în primul act simplitatea și totodată exotismul unei mari agenții aviatice sud-americane. Iar în al doilea act, mizeria boemă a oricărui pod locuit. Spectacol modern, de bună calitate artistică, „Insula”, pe scena Teatrului de Comedie, e destinată unor îndelungi aplauze.

chi- cînd cum

Dumi- Elena dintre cu o comi-

Luiza CRISTESCU
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Prezențe românești

în întreceri internaționale

HOCHEI

„Cupa Bucureștiului"
In fața unei numeroase asistențe, ieri s-au disputat pe patinoarul „23 August" ultimele meciuri ale tradiționalei competiții hocheistice „Cupa Bucu- restiului". „Capul de aiiș" al programului l-a constituit partida dintre echipa sovietică Daugava Riga și selecționata Bucureștiului, ambele candidate la cucerirea trofeului. Bucureștenii . au luptat mult pentru victorie și foarte puțin a lipsi» să-și depășească adversarul. Daugava a condus de fiecare dată, dar la numai un punct diferență. De altfel și victoria i-a revenit la limită : 6—5. In

acest fel, Daugava a cîș- tigat „Cupa Bucureștiului".Un joc curajos, deși nu totdeauna atent, a prestat selecționata de tineret a Capitalei în fața experimentatei formații cehoslovace Spartak Plsen. După o primă repriză egală ca dominare și scor (0—0), Spartak reușește să ia conducerea și să încheie repriza secundă cu 3—1. In continuare, ambele echipe luptă cu multă energie, fiecare înscriind de cîte două ori. Scor final deci 5—3 pentru echipa cehoslovacă. BASCHET Partidele etapei de ieri a campionatului republican feminin : Constructorul Bucu

© în partea de sud a orașului Constanța a început construc
ția unei fabrici moderne de mobilă și furnire. Noul obiectiv 
industrial va produce anual 20 000 garnituri de mobilă și 5 mi
lioane mp de furnire estetice.

GHIDUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN

I.T.B. va pune la dispoziția călătorilor bucureșteni un 
„Ghid al mijloacelor de transport în comun". El va cuprinde 
harta rețelei de transport în comun a orașului București, tra
seele pe care circulă tramvaiele, troleibuzele și autobuzele, 
indicînd orele la care trece primul și ultimul vehicul la cape
tele de linii, stațiile de taximetre și furgonete, tarife I.T.B., nu- ' 
mere de telefoane utile etc. Ghidul va fi prezentat sub forma 
unui pliant de buzunar.

Concursul de la Budapesta 
al „speranțelor olimpice''

rești—Mureșul Tg. Mureș 54—53 ; Voința București— Crișul Oradea 54—45 ; Știința București—Progresul București 66—43 ; Rapid—I.C.F. 83—44. (în fotografie : 
fază din meciul Voința—Crișul).

© In regiunea Cluj se desfășoară o nouă manifestare ar
tistică intitulată •' „Dialog pe scenă". Ieri a avut loc un aseme
nea dialog la casa raională de cultură din Aiud, intre repre
zentativele comunelor Mirăslău și Noșlac. Asemenea manifes
tări au avut loc și în raioanele Huedin, Dej și altele.

© în ultima vreme, în regiunea Brașov au intrat în funcție 
noi capacități de producție : o hală de debitat la întreprinderea 
de unelte și scule din Brașov, instalația de plumb și zinc de la 
Copșa Mică, o nouă hală de fabricație la „Emailul Roșu“ din 
Mediaș, iar la Sighișoara o nouă secție la fabrica de mobilă a 
întreprinderii industriale raionale și o linie de presinguri la 
fabrica de confecții.

© La spitalul C.F.R din Timișoara a fost inaugurată ieri 
construcția noului bloc operator care cuprinde două săli de 
operații, săli de preanestezie, o sală de reanimare cu aparatură 
modernă.

HANDBAL

Funeraliile 
lui Egizio MassiniDuminică de dimineață, în holul îndoliat al Teatrului de Operă și Balet, unde se afla catafalcul cu corpul neînsuflețit al dirijorului Egizio Massini, artist- al poporiilui, au venit numeroși iubitori ai muzicii pentru a aduce ultimul lor o- magiu ilustrului dispărut.Lîngă catafalcul înconjurat de coroane de flori, depuse de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, Teatrul de Operă și Balet, uniuni de creație și alte instituții artistice, erau așezate înaltele distincții pe care Egizio Massini le-a primit pentru marile sale merite față de cultura și arta românească.La ora 12, în timp ce în jurul catafalcului era aliniată ultima gardă, alcătuită din dirijori, a început adunarea de doliu. în holul Teatrului de Operă și Balet se aflau președintele Comitetului de Stat pentru Cultură Și Artă, Pom- piliu Macovei, reprezentanți ai al- . tor instituții culturale, numeroși colegi, rude, prieteni, artiști ai Teatrului de Operă și Balet și alți oameni de cultură, admiratori ai artei celui dispărut.La adunarea de doliu au luat cuvîntul : din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — Ion Moraru, vicepreședinte ; din partea Asociației oamenilor de

artă din instituțiile teatrale și muzicale — artistul poporului Niki Atanasiu, prim-secretar ; din partea Teatrului de Operă și Balet — dirijorul Cornel Trăilescu, regizorul Jean Rînzescu, artist emerit, baritonul Octav Enigărescu, artist emerit, Stelian Olariu, dirijorul corului, Gheorghe Hamza, concert- maestru în orchestra teatrului, Gelu Matei, maestru de balet, și dirijorul Mihai Brediceanu, directorul T.O.B., artist emerit.Vorbitorii au relevat contribuția adusă de Egizio Massini la crearea și dezvoltarea Operei Române, pasiunea lui înflăcărată pentru teatrul muzical, priceperea și căldura cu care a călăuzit pe drumul artei generații de cîntăreți și instrumentiști, înaltul simț de răspundere față de public. Consacrat ca dirijor de operă și de muzică simfonică, Egizio Massini a desfășurat și o rodnică activitate didactică. Vorbitorii au arătat că dispariția lui Egizio Massini înseamnă o grea pierdere pentru arta muzicală interpretativă din țara noastră ; amintirea sa va rămîne mereu vie în inimile muzicienilor și oamenilor noștri de artă.După terminarea adunării de doliu, cortegiul funerar s-a îri- dreptat spre cimitirul Belu, unde a avut loc înhumarea. (Agerpres)

Aseară, la Budapesta s-a încheiat concursul de scrimă al „speranțelor o- limpice“. La floretă fete (individual) reprezentanta noastră Ileana Drîmbă a ocupat locul doi, pierzînd doar în baraj cu 2—4 la scrimera sovietică Elena Noyikova. In proba de flo

retă pe echipe (băieți), e- chipa României s-a clasat pe locul trei, iar la spadă- echipe, pe locul doi. După cum se știe echipa feminină de floretă a României s-a clasat prima în acest concurs, rezultat ce constituie o frumoasă afirmare a „speranțelor" scrimei românești.

Prima parte a campionatului republican feminin de handbal a luat sfîrșit. Lidera clasamentului este Știința Timișoara, care aseară în sala Flo- reasca a întrecut Confecția cu 11—4 (5—2). Alte rezultate din această etapă : Rapid București—C.S.M. Sibiu 18—6 ; Știința București—Mureșul Tg. Mureș 4—r4; Tractorul Brașov—Voința Odo'rhei 12—5.

® Cu începere de la 1 martie. Agenția din Iași a O.N.T. 
Carpați organizează excursii turistice mixte, în țară și străină
tate, pe traseele : Iași—Bicaz—orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej—Slănic—Huși—Albița—Chifcinău—Odesa; Iași—București 
—Giurgiu—Russe—Plevna—Sofia—Tîrnovo ; Iași—Suceava— 
Cernăuți—Lvov.

FOTBAL Meciuri amicale: Rapid—Dinamo Pitești 0—0 ; Petjolul— Progresul 3—1 (0—1) ; ȘtiințaCraiova—Jiul Petrila 0—1 ; U.T.A.—Crișul 1—1 ; A. S.Cugir—C.S.M.S. Iași 1—2.
HANDBAL

Dinamo Bacău a cîștigat turneul 
din sala Floreasca

R LJ G B I Ieri, în etapa a doua a „Cu-__pei primăverii" s-au înregistrat următoarele rezultate: Steaua—Progresul 22—9 (8—0) ; Gloria—Dinamo 18—9 (6—9) ; Farul—Grivița roșie 9—9 (0—0). în urma executării de lovituri de picior, Farul a cîștigat cu 18—12.
Turneul internațional dej handbal masculin dotat cu „Cupa 16 Februarie", găzduit timp de trei zile de Capitala țării noastre, a fost cîștigat de echipa Dinamo Bacău. Handbaliștii băcăoani au terminat neînvinși această competiție. După ce sîmbătă au întrecut cu 21—17 (10—8) echipa Lokomotive Magdeburg (R.D. Germană), ei au obținut victoria și în partida de aseară cu Rafinăria Telea-

jen (care cu o zi înainte terminase la- egalitate 18—18 cu Rapid). Pe foaia de arbitraj a fost consemnat scorul de 6—0 pentru Dinamo, întrucît adversarii nu s-au putut prezenta pe teren la ora inițial stabilită.în celălaît meci al programului de ieri, Rapid a întrecut, după un joc pasionant, pe Lokomotive Magdeburg cu 15—13 (9-7).

VOLEI Rezultate din campionatul• republican al echipelor mascu-line . știința Timișoara—Știința Cluj 3—0 ; Dinamo București—Petrolul 3—0_; Știința Galați—Progresul Brăila 3—0 ; Știința Brașov— Tractorul Brașov 3—2 ; Minerul Baia Mare—Farul Constanța 3—1.
DIN COLTUL TRIBUNEI
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La MagdeburgR. D. Germană - România 15-14
Cine 
pierde
Cine
cîștigâ

?

?

După cum s-a anunțat, echipa reprezentativă de handbal a României întreprinde un turneu peste hotare. Primul meci al handbaliștilor noștri a avut loc sîmbătă seara la Magdeburg, parteneră de joc fiindu-le selecționata R. D. Germane. Partida, extrem de disputată și de un bun nivel tehnic, a luat sfîrșit cu scorul de 15—14 (9—8) în favoarea

echipei R.D.G. Golgeterii celor două echipe au fost Pappusch (cu 6 goluri) și respectiv Gruia (5 goluri). De remarcat că handbaliștii români au ratat înscrierea mai multor goluri gata făcute, inclusiv a două lovituri de la 7 m.Echipa noastră urmează să întîlnească joi la Copenhaga selecționata Danemarcei.
Săptăniîna sportivă pe micul ecran

In programul de săptămîna aceasta, studioul de tele
viziune a inclus și cîteva interesante transmisii sportive 
internaționale. Este vorba în primul rînd de campionatele 
mondiale de patinaj artistic de Ia Davos (Elveția), care 
vor putea fi urmărite pe micul ecran în zilele de joi (de 
la ora 11,40), vineri (ora 11,25) și sîmbătă (ora 21,50). O 
altă transmisie directă va fi cea de Ia Praga — meciul 
de hochei pe gheață Cehoslovacia—Canada. Această par
tidă Va putea fi vizionată joi, cu începere de la ora 19.

La sfîrșit de săptămînă, 
mai ales în sezonul rece, 
sala Floreasca polarizează 
atenția iubitorilor de sport 
din București. Programa
rea aci a felurite compe
tiții, cu caracter intern sau 
internațional, face ca de 
regulă tribunele sălii să 
devină neîncăpăfoare. In
tr-o astfel de atmosferă 
entuziastă, generată de 
prezența unui numeros pu
blic, întrecerile capătă un

plus de interes, sportivii își simt parcă puterile înzecite, 
aruncă în luptă energii nebănuite. Multe dintre compe
tițiile ce au avut loc la Floreasca au rămas în memoria 
spectatorilor tocmai prin ambianța pasionantă, prin ca
racterul festiv creat deopotrivă de tumultul tribunelor 
arhipline, de dîrzenia disputei de pe teren. Este, cu 
alte cuvinte, o interdependență, o influențare reciprocă 
între spectatori și sportivi.

Firește, nu toate competițiile prezintă același interes 
pentru public ; sînt situații — ca aceea de la sfîrșitul 
săptămînii trecute — cînd tribunele sălii Floreasca rămîn 
aproape goale, cei mai mulți dintre puținii spectatori fiind 
oficiali ai meciurilor din programul zilei. De obicei, orga
nizatorii cunosc „pulsul” publicului, știu dacă solicitarea 
de bilete va fi mai mare sau mai mică. Ba mai mult, 
în cazul în care anticipările duc la concluzia că în tri
bune vor rămîne destule locuri libere, ei pot reduce 
prețul de intrare. Sînt cazuri cînd pentru copil, pentru 
tineretul școlar în general accesul poate deveni gratuit. 
Este de mirare de ce I.E.B.S.-ul nu procedează astfel, ci 
preferă... tribunele goale. La meciurile de sîmbătă și du
minică încasările de abia au acoperit cheltuielile 
pentru serviciul de ordine. Pierderile bănești n-ar fi fost 
mai mari, desigur, dacă ușile sălii ar fi stat larg deschise 
pentru școlari.

Problema accesului liber (sau, oricum, la un preț mi
nim) al micilor spectatori merită atenția forurilor în drept. 
Rezolvarea ei ar fi în interesul popularizării sportului, 
în interesul celor angajați în întrecere.

1. DUM1TRIU

SCURT DE PESTE HOTARE
tBJIeri la GSteborg (Suedia) titlul de campion mondial absolut la patinaj viteză a revenit olandezului Kees Verkerk. Iată cîștigătorii pe probe : 500 m - Tom Gray (S.U.A.) 41"; 5 000 m —Kees Verkerk (Olanda) 7'42"9/10 ; 1 500 m — Kees Verkerk (Olanda) 2'12"9/10 ; 10 000 m - Kees Verkerk (Olanda) 16’ 21” 6/10.
■ Schiorii norvegieni au dominat categoric proba de
Î5 kilometri, disputată duminică Ia Hollmenkolen, în cadrul campionatelor mondiale. Pe primul loc s-a clasat Gjer- mund Eggen (47’56”), urmat de alți doi concurențl norvegieni : Ole Ellefseter șl Odd Martinssen.
«Primele două etape ale campionatului mondial de motociclism pe gheață, desfășurate în orașul sovietic Ufa, s-au închpiat cu succesul motociclistului sovietic Gabdrahman Kadîrov.

grain campionatul de fotbal Wvf al Spaniei, echipa Espa- nol Barcelona, adversara de la 2 martie a Steagului roșu Brașov / în cel do-al treilea meci al optimilor de finală ale „Cupei orașelor tîrguri”, a terminat ieri la egalitate (1—1) cu Malorca.
HIn meci retur pentru „Cupa campionilor europeni” Ia handbal masculin, Dukla Praga a învins echipa islandeză Hg. Reykjavik cu 23—16 (12—6). învingători șl în primul țoc, handbaliștii cehoslovaci s-au calificat în semifinale.SgM Contlnuîndu-șl pregătlri- le pentru campionatul mondial, selecționata de hochei pe gheată a R. D. Germane a jucat la Crimmitschau cu echipa secundă a Cehoslovaciei. Au cîștigat hochei- știi germani cu 4—3 (2—1, 1—1, 1—1).Iffi Peste 10 000 de spectatori ™ au asistat la Zilrlch la meciul international de hochei pe gheată dintre re

prezentativa Elveției și selecționata de tineret a U.R.S.S. La capătul unui joc echilibrat, hocheiștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 2—1 (0—0, 1—1, 1—0).EjrJ Disputat la Sofia, meciul international de hochei pe gheată dintre reprezentativele Bulgariei și Ungariei s-a încheiat cu scorul de

5—0 (2—0, 1—0, 2—0) în fa- voarea sportivilor maghiari»
k® Echipele masculine de SB3 baschet Cerveno Zname Sofia și Zadar (Iugoslavia) s-au întîlnit duminică în meci de baraj pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni”. Au cîștigat baschetbaliștii bulgari cu scorul de 80—73 (42—37).

PRONOSPORTTorlno-Fiorentina (1-0) 1Brescia-Napoli (0-0) XCagliari-Varese (1-1) XCatania-Internazionale (1-0) 1Foggia-Sampdoria (3-0) 1Lanerossi-Juventus (2-2) XMîlan-Spal (1-D XRoma-Atalanta (1-0) 1Genoa-Palermo (3-0) 1Llvorno-Lecco (1-0) 1Potenza-Modena (1-D XPro Patrla-Pisa (3-0) 1Bologna-Lazlo (3—1) 1

® Ieri, în sala Teatrului de stat din Constanța a avut loc 
un recital de poezie dedicat operei lui George TopîrCeanu, în 
cadrul căruia a vorbit conf. univ. dr. Al. Piru.

® La Baia Mare, cooperația meșteșugărească a deschis ieri 
o expoziție care cuprinde costume pentru bărbați, femei și 
copii, articole de încălțăminte și marochinărie. Exponatele 
sînt prezentate pe manechini pentru ca noile modele să poată 
fi studiate și... bineînțeles, comentate de către vizitatori.

• La Filiași, regiunea Oltenia, a început construcția unei 
fabrici de pîine, care va produce zilnic 10 tone de produse de 
panificație.

• La Oglinzi, lîngă Tg. Neamț, pe masivul Măgura din apro
pierea orașului Tg. Ocna și pe muntele Ceahlău, au fost con
struite noi cabane pentru turiști.

® în acest an, în partea de sud-est a Capitalei se vor con
strui linii de troleibuze pe Bd. Metalurgiei, pe str. Știrbei Vodă 
pîhă la piața Cosmonauților, iar pe Bd. Ion Șulea, o linie de 
tramvai

® Sîmbătă la Teatrul Național. „Vasile Alecsandri" din Iași, 
a avut loc cea de-a 4-a premieră din actuala stagiune, cu piesa 
,,Tomas Becket" de Jean Anouilh. Regia — Sorana Coroamă. 
în rolurile principale : George Popovici și Stefan Dăncinescu, 
artiști emeriți, Teofil Vîlcu, Ion Omescu, Constantin Dinulescu.

Cum au fost transmise 
imaginile de pe Lună
H Primul telereportaj — la 7 ore dupâ aselenizare 

De la antena de bord neorientatâ la receptorul 
cosmic de pe Pâmînt

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a devenit în general umedă dar s-a menținut călduroasă. Cerul a fost acoperit și âu căzut ploi locale în Banat și Oltenia și izolat în Transilvania, Moldova și Mutitenia. In munți a nins. Pe alocuri în sudul și estul țării, ceața a persistat. Vîntul a suflat slab și a predominat din sud-est. Temperatura aerului Ia ora 14 era cuprinsă între 1 grad la Joseni și 13 grade la Banloc, Oravița și Moldova Veche. In București : Vremea a devenit umedă, dar s-a menținut călduroasă. Cerul a fost acoperit și a plouat slab. Temperatura maximă a atins 10 grade. Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 februarie. In țară : Vreme în general călduroasă, cu cer schimbător, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale sub formă ■ de ploaie și burniță. Vînt potrivit din sectorul vestic, în București : Vreme în general călduroasă, cu cer variabil. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperatura va scădea ușor în a doua parte a intervalului.

Cei mai tineri cititori ai bibliotecii din comuna Vama, raionul Cîmpu- 
lung Moldovenesc Foto : Gh. Vintilă

Sistemul sovietic 
de televiziune de la 
bordul stației „Luna
s'1, care a trans
mis de pe sateli
tul nostru natural 
imaginea peisajului 
lui, cîntărește mai pu
țin de 1,5 kg — au de
clarat constructorii a- 
cestui aparat unui co
respondent al ziarului 
„IZVESTIA".

Constructorii au a- 
rătat apoi ce probleme 
au avut de întîmpinat 
in construcția sistemu
lui de televiziune al 
stației automate. Te- 
lecamera lunară tre
buia Să distingă amă
nunte mici ale supra
feței lunare și, în a- 
celași timp, să trans
mită pe Pămînt ima
ginea suprafeței pe 
care a aselenizat. în 
aceste condiții trebuia 
folosit un obiectiv 
care să recepționeze la 
fel de bine peisajul 
lunar atît de la distan
țe mici cît și de la dis
tanțe mari. Un aseme
nea obiectiv are apa
ratul fotografic în mi
niatură „Vega", care 
ia imagini la distanțe 
între 2 m și infinit.

Prima legătură ra
dio cu Luna a început 
după 4 minute și 10 
secunde de la aseleni
zarea lină, iar după 7 
ore „Luna-9" a înce
put să transmită pri
mul telereportaj. Pa

norama circulară a 
fost realizată în 100 
minute. Ținind seama 
de imobilitatea peisa
jului lunar, această fo
tografiere lentă a fOst 
cît se poate de adec
vată. Pe Lună lungi
mea umbrelor se 
schimbă o dată cu ră
săritul Soarelui, dar 
aceasta se face atît de 
încet, incit nu are o 
importanță practică 
pentru fotografiere.

Imaginea realizată 
de camera de televi
ziune este cifrată în 
radio-semnale și trans
misă pe Pămînt. Mari 
dificultăți s-au creat 
în alegerea canalului 
de transmitere. Cu cît 
este mai lată banda 
de frecvență a aces
tui canal, cu atît mai 
mare este puterea sa 
de informare, dar lăr
girea benzii de frec
vență favorizează pre
zența paraziților. De 
aceea, constructorii au 
trebuit să transforme 
„fluviul de informații" 
într-un mic „rîuleț". 
în plus, pe acest ca

nal trebuia să se trans
mită nu numai imagi
nea de televiziune, ci și informații teleme- 
trice despre presiunea 
și temperatura din in
teriorul stațiunii și alte 
date.

Instalația de televi
ziune a stațiunii avea 
o antenă de bord ne

orientată, deoarece nu 
s-a știut dinainte cum 
va aseleniza stațiunea. 
Radiația a pornit a- 
proape uniform în sus și în toate direcțiile. 
La antena de recepție 
de pe Sol a ajuns nu
mai o parte din radia
ție, care a fost de a- 
proape 100 000 de ori 
moi mică decît pu
terea medie recepțio
nată de un telerecep- 
tor obișnuit de televi
ziune. De aceea, recep
torul cosmic terestru 
a trebuit să aibă o 
mare sensibilitate și 
foarte puține zț/omote 
proprii. Numai în ca
zul acesta el a putut 
să distingă semnalul 
slab al emițătorului de 
pe Lună. Apoi, în „re
ceptor" acest semnal a 
trecut printr-un „ciclu 
invers" și s-a trans
format în fotografiile 
Lunii.

După cum arată zia
rul, în viitor la bordul 
stațiilor automate vor 
fi probabil instalate 
antene orientate, ceea 
ce va spori mult pute
rea de informare a 
canalului și va permi
te realizarea unei fo
tografieri mai rapide. 
Camera de televiziune 
conectată cu un mi
croscop va putea a- 
tunci să ofere o ima
gine mai precisă asu
pra compoziției supra
feței lunare.

„Babilonul de pe Hudson" 
și grijile sale

Revista americană „U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT" publică 
un articol despre problemele eco
nomice și sociale ale New 
York-ului, din care extragem :

„Modernul «Babilon de pe Hud
son» este afît de îndatorat încît nu
mai în acest an ar trebui să procure 
500 milioane dolari pentru acoperi
rea acestor datorii. In noul an buge
tar, cheltuielile sînt evaluate la a- 
proape 4 miliarde dolari. Veniturile 
nu vor fi suficiente pentru acoperirea 
lor. Se manifestă temeri că se va în
registra un mare deficit. Se crede că 
pînă în aprilie 1967, deficitul anului 
bugetar se va ridica la un miliard do
lari.

Datorită numeroaselor probleme ale 
New York-ului, păturile mijlocii și 
cele avute se mută în suburbii sau 
pleacă în alte slate. Intre 1950—1960, 
837 000 de locuitori albi au părăsit 
cartierele centrale — așa-numiful ma
rele New York. Această «fugă» se in
tensifica mereu. în aceeași perioadă, 
360 000 de negri și 367 000 de porto- 
ricani s-au mulat în centru. Ei fac par
te cu lojii din păturile cele mai să
race ale populajiei. Acum, la New 
York, trăiesc 1,1 milioane de negri și 
700 000 de portoricani.

Greva lucrătorilor din transporturi, 
greva de anul trecut a lucrătorilor ti
pografi, care a durat 25 de zile, greva 
de 33 de zile a docherilor și greva 
de 75 de zile a lucrătorilor portuari 
au determinat o emigrare a întreprin
derilor mici și mijlocii. Din 1950—1965 
numărul locurilor de muncă pentru 
muncitori Calificafi a scăzu! cu 
200 000, din care jumătate în ultimii

6 ani. Din 1962 scade numărul locu
rilor de muncă și în construcții.

Ca urmare a emigrării, impozitele 
trebuie majorate an de an, pentru a 
se putea acoperi pierderile din veni
turile orașului. De aceea există pri
mejdia ca impozitul pe imobile, și așa 
ridicat, să fie majorai cu 20 la sută, 
precum și a unei noi majorări a im
pozitului pe venit. New York-ul este 
unicul mare oraș din S.U.A., în care 
la fiecare pre| de vînzare a unei 
mărfi se aplică un impozit de 5 la 
sută ; 2 la sută pentru sfatul New 
York și 3 la sută pentru visferia ora
șului, La aceasta se mai adaugă im
pozitul federal asupra venitului (Fe
deral Incom Tax) și impozitul pe venif 
perceput anual de statul New York.

Peste un milion de newyorkezi tră
iesc în locuințe mizere — slums-urf 
— care, încă acum mulfi ani în urmă» 
au fost clasificate ca «improprii per»« 
tru utilizare». Fondul de două mili
arde dolari, destinat înlăturării 
slums-urilor din New York, s-a topit 
literalmente.

La aceste probleme financiare și 
economice, pentru marea masă de 
locuitori se adaugă primejdiile și in- 
comodită|ile legate de munca sau 
viafa la New York. Anual se comit 
150 000 de crime — de la jafuri pînă 
la omoruri. Școlile se află într-o stare 
de delăsare — ele sînt vechi și supra
aglomerate. La New York se resirMe 
deseori lipsă de apă. Iar aerul pe ca- 
re-l respiră newyorkezii — datorită vi
cierii sale prin fum și gaze de eșapa
ment — este mai dăunător decît în 
orice alt mare oraș”.



r

•>.
:3’S

L<:

&;

$

-zj

Yemen

1 I &
MM S5

■;
■

iS:: U.:

lijs®

55

■
. S::

■ :

<• «gS
gg

i

g pip■
& <

§S

'J

sS

■ ■
>:■••

■II

SĂ && ■

In timp ca In parlamentul din Manila a fost prezentat spre aprobare 
un proiect de lege privind alocarea a 35 milioane de pesos (4 mili
oane dolari) necesari finanțării „corpului expediționar" de 2 000 de 
filipinezi ce urmează a fi trimiși în Vietnamul de sud, în Filipine se 
intensifică mișcarea împotriva înfăptuirii acestor planuri. în fotogra
fie : studenții din Manila manifestind împotriva trimiterii de unități 

filipineze în Vietnamul de sud
Telefoto > U.P.I.-AGERPRES

IA ACEST RĂZBOI
Senatorul american Morse 
despre agresiunea S. U. A 
în VietnamNEW YORK 20 (Agerpres). Senatorul democrat se, luînd cuvîntul _ ___ferință organizată de Asociația „Americanii pentru mocrată" și de Comitetul Universității din Wisconsin pentru încetarea războiului din Vietnam, a criticat din nou politica administrației în problema vietnameză. 
„Nu văd unde ne-ar putea duce ac
tuala politică — a spus senatorul — 
decît la haos”. în legătură cu aceasta, senatorul Morse a subliniat că membrilor Congresului le revine o mare răspundere și că el personal se va opune cu toată tăria realegerii oricărui membru al Congresului care s-ar pronunța în favoarea continuării războiului în Vietnam. „Asemenea oameni ar tre
bui înlăturați, a spus el, și personal 
aș prefera să părăsesc Senatul chiar 
miine decît să fiu părtaș la război, așa 
cum se duce el astăzi. Prea mulfi sint 
oamenii din cercurile oficiale care sînt 
stăpînifi de un fel de demenfă furi
oasă în ce privește mînuirea armelor 
de foc. A sosit vremea să ii se ia a- 
ceste arme din mină''.

Wayne Moria o con-acțiunea de-

COMUNICATUL COMUN
UNGARO-KUWEITIAN

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — Agenția M.T.I. anunță că a fost dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita făcută în Kuweit între 16 și 20 februarie de delegația guvernamentală a R. P. Ungare condusă de Gyula Kallai, președintele guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar, și cu privire • la convorbirile purtate de acesta cu Abdullah Al- Salim As-Sabah, emirul Kuweitului.în comunicat se subliniază că în timpul convorbirilor părțile au constatat cu satisfacție că relațiile dintre cele două țări se dezvoltă favorabil, în spiritul prieteniei, egalității în drepturi și respectului reciproc și că există posibilități pentru dezvoltarea și pe viitor a acestor relații în domeniile economic și cultural. De aceea, părțile au hotărît să extindă relațiile lor economice și financiare, iar între cele două țări să fie încheiate acorduri culturale, tehnico- științifice și cu privire la dezvoltarea comunicațiilor. în acest scop, în viitorul apropiat vor avea loc

tratative între delegații speciale ale celor două țări.Cu prilejul schimbului de păreri care a avut loc în probleme ale situației internaționale, părțile și-au exprimat hotărîrea de a lupta și pe viitor pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemelor internaționale litigioase. Părțile condamnă folosirea violenței împotriva popoarelor care luptă pentru libertate, independență și progres social și se pronunță cu hotărîre pentru lichidarea completă a sistemului colonial, acord tantă păcii lume privind convocarea unei conferințe internaționale pentru dezarmare.Emirul Kuweitului a acceptat invitația făcută de Gyula Kallai de a vizita Ungaria.
★După vizita în Kuweit, la 20 februarie delegația guvernamentală ungară a sosit la Delhi.

Părțile sînt de că funcția cea mai impor- a O.N.U. este consolidarea și a securității în întreaga și salută rezoluția O. N. U.

Breșe in „scutul rhodesian"
Săptămîna care a trecut a fost marcată de sporirea tensiunii în Rhodesia. între grupurile de guerilă africane și armata rasiștilor s-au. semnalat lupte, iar ministrul rhodesian al „justiției și ordinii", Berk, a fost pus în situația de . a recunoaște că numai într-o săptă- naînă populația africană a înfăptuit’ peste 500 de acte de sabotaj. Totodată, în rîndul armatei rhode- siene se înregistrează frecvent, acte de „rebeliune", cum sînt calificate, de către autoritățile de la Salisbury, nesupunerile și dezertările. Un tribunal militar a. judecat pe soldații africani care au refuzat să. execute ordinele superiorilor, lor europeni. Pentru același motiv au fost dezarmați și întemnițați mai mulți soldați din garnizoanele din Bulawayo, Ihk’omo și Salisbury.Nemaiputîndu-se bizui peTinită- țile armatei în care sînt și africani, regimul lui Smith a apelat la frații săi siamezi, rasiștii sud- africâni, „împrumutînd" un ’ mare număr de agenți secreți care să-i „supravegheze" pe militarii șj polițiștii rhodesieni. Autoritățile de la Salisbury au început, de asemenea, zilele trecute recrutarea mercenarilor < nă, în timp lacului Kariba. prezența unor trupe portugheze, aduse ca întăriri. Tensiunea din Rhodesia își are izvorul în revolta populației indigene față de regimul rasist, precum și în dificultățile economice crescînde din țară. Embargoul Angliei la produsele petroliere, cu toate că nu reprezintă de- cit o încercare a Londrei de a se absolvi de răspundere pentru poziția sa echivocă față de „legiferarea" rasismului în Rhodesia, a res- trîns într-o oarecare măsură posibilitățile de manevră ale regimului. Acesta a fost nevoit să ia măsuri restrictive cu privire la consumul de carburanți.Observatorii consideră totuși că în ciuda publicității ce s-a făcut

de proveniență europea- ce în regiunea a fost semnalatădin

embargoului șj sancțiunilor economice impuse de către Anglia fostei sale colonii, acesta nu este nici pe departe atît de eficient încît să clatine regimul lui Smith. Lucru, dealtfel prevăzut de țările africane care au cerut să se întreprindă un complex de. măsuri, suficient de drastice pentru, a înlătura speranța rasiștilor că regimul lor va putea dăinui vreme îndelungată. Dificultățile economice cele mai serioase' care stau în fața regimului rasist sînt, rqai degrabă, un Te- . zultat al sancțiunilor adoptate , de către multe din statele africane, cum ar fi, de exemplu, întreruperea comunicațiilor, sistarea operațiunilor de import-export, nerecu- noașterea monedei rhodesiene ca valută de schimb în țările vecine etc.Greutățile economice ale Rhode- siei 'sădesc nemulțumiri chiar 'în rîndul colonilor. Micii fabricanți și fermieri sînt printre primii care au de suferit. Prevăzînd aceste consecințe, mulți dintre ei s-au opus proclamării „independenței" Rhode- siei. Opoziția a crescut pe măsura afectării intereselor lor. Din Salisbury a parvenit pentru prima dată o recunoaștere oficială a acestui fapt, prin dezvăluirea făcută de ministrul „justiției și ordinii", care preciza că un grup al opoziției a creat un „cabinet de schimb". Ministrul a precizat că au fost luate măsuri severe împotriva „rebelilor". Paralel se observă o înăsprire continuă a regimului rasist. Presa este sever cenzurată. în scopul „legalizării" măsurilor preconizate de către regimul lui Ian Smith, parlamentul rhodesian a trecut galopant la adoptarea noii „constituții", inspirată după modelul celei din Africa de Sud. Pe de altă parte, autoritățile încearcă să iasă din impasul economic folosindu-se de monopolurile care au mari interese în Rhodesia. Se știe că magnatul sud-african Harry

Oppenheimer, ca și „Anglo-American Corporation of South Africa" și filialele sale, posedă în Rhodesia mari exploatări de minereuri. Tocmai cu ajutorul acestor firme regimul de la Salisbury reușește să obțină importante cantități de carburanți, transportate prin R.S.A. și Mozambic. De relevat că printre
i
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POZIȚIA DELE6AȚIL0R
REPUBLICANI LA
CONFERINȚA DE LA HARADSANAA 20 (Agerpres). — Abdul Rahman Iriani, membru în Consiliul republican blicii Arabe Yemen, rul delegației republicane menite la lucrările Conferinței de la Harad, a făcut o declarație în care a expus poziția delegaților republicani față de prevederile acordului de la Jeddah. „Din punctul nostru de vedere, a spus Iriani, acordul de la Jeddah este clar și nu trebuie interpretat...". Este pentru prima dată cînd un lider republican a făcut o declarație prin care respinge în mod public necesitatea interpretării acestui acord intervenit între președintele R.A.U. și regele Arabiei Saudite în timpul convorbirilor care au avut loc anul trecut la Jeddah. După cum se știe, datorită divergențelor dintre republicani și regaliști asupra formei de guvernămînt ce trebuie instituită în Yemen, prima etapă a Conferinței de la Harad s-a încheiat cu un eșec. în prezent se așteaptă reluarea lucrărilor ei.

al Repu- conducăto- ye-

CAIRO 20 (Agerpres). -— Peter Dick Maruping, secretar general al Partidului poporului din Bechua- naland, a dat publicității o declarație în care a arătat că oricare ar 
fi rezultatul actualei conferințe

LAOS

Consulat chinez
atacat de avioane 
americanePEKIN 20 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la 18 februarie patru bombardiere cu reacție americane au mitraliat Consulatul general al R. P. Chineze din orașul Phong Saly din Laos, provocînd pagube serioase. La 19 februarie. Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze a dat publicității o declarație în care protestează împotriva acestui atac, subliniind că este pentru a treia oară cînd avioane americane bombardează misiunile diplomatice chineze din Laos, ceea ce constituie o nouă provocare directă împotriva poporului chinez.

e

ATENA 20 — CorespondentulAgerpres, C. Alexandroaie, transmite : în capitala Greciei se desfășoară convorbiri în problema Ciprului între Rolz Bennett, subsecretar al O.N.U. pentru problemele politice speciale, și ministrul afacerilor externe al Greciei, Ilias Tsirimokos. Aceeași problemă a fost obiectul contactelor emișarUlui O.N.U. cu guvernele Turciei și Ciprului. Rolz Bennett își va încheia ciclul de contacte la Londra, iar spre sfîrșitul lunii va prezenta lui U Thant concluziile sale privitoare la stadiul actual al mult controversatei probleme cipriote.Este semnificativ că, în același timp, secretarul general al N.A.T.O., Brosio, a anunțat și el că va iniția un sondaj pe lîngă guvernele Turciei, Greciei, Ciprului și Angliei. Obiectul sondajului său îl formează „reglementarea conflictului cipriot", însă prin prisma intereselor blocului nord-atlantic. Sondajele anunțate de N.A.T.O. au fost primite însă cu răceală în capitala Greciei. Guvernul

constituționale de Ia Londra, po
porul din țara sa nu va fi abătut 
de la lupta dreaptă pentru dobîn- 
direa independenței naționale. Maruping se pronunță, în declarația sa, pentru organizarea de alegeri libere în Bechuanaland, fără amestec străin, înaintea proclamării independenței, stabilită pentru luna septembrie anul curent. El condamnă manevra britanică de a proclama independența acestui teritoriu fără a se organiza în prealabil alegeri libere, încercînd astfel să mențină la putere un guvern care interesele britanice.

In urma valului de frig ce s-a abă
tut asupra Europei de nord, in gol
ful Finic s-au format sloiuri groase 
de gheață. Navele își croiesc cu 

greu drum spre portul Helsinki

grec a dat publicității o declarație în 
care arată că „nu acceptă amestecul 
N.A.T.O. în problema cipriotă".

0 analiză a situației 
din HaitiGENEVA 20 (Agerpres). — Buletinul „Comisiei internaționale a juriștilor", cu sediul la Geneva, a publicat o analiză a regimului dictatorial existent în Haiti, în care atrage atenția „asupra situației tragice și deplorabile a acestei țări nefericite și a nenumăratelor excese ale regimului dictatorial al dr. Duvalier". Comisia amintește despre „execuțiile permanente și activitățile sinistre" ale poliției hai- tiene, și arată că „astăzi, mai mult ca oricînd, Haiti se găsește pradă mizeriei, ignoranței și nedreptății sociale".Cerințele muncitorilor din MexicCIUDAD DE MEXICO 20 (Agerpres). — Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările Adunării Generale a Federației muncitorilor revoluționari din Mexic. Participanții, reprezen- tînd peste 5 milioane de muncitori, au adoptat o serie de rezoluții care urmează a fi aduse la cunoștința guvernului mexican Printre acestea se află una privitoare la instituirea învățămîntului obligatoriu și gratuit. O altă rezoluție se referă la aplicarea măsurilor de protecție a muncii, la îmbunătățirea condițiilor de muncă a femeilor, la îmbunătățirea sistemelor de pensionare. O moțiune votată de Adunarea generală cere guvernului modificarea actualelor legi federale de muncă și a celor privitoare la securitatea socială, în sensul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de salarizare.
O SOFIA. La adunarea preelec- torală a tinerilor alegători din cartierul A. Zlatarova din Sofia, a participat T. Jivkov, prim- secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. în cuvîn- tarea rostită cu acest prilej, T. Jivkov a vorbit despre grija manifestată de partid și guvern față de tineret, despre necesitatea pregătirii tineretului pentru o muncă socială utilă și a educării patriotice a tineretului.
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cu substrat

furnizorii Rhodesiei se află și companiile engleze „British Petroleum" și „Shell". întregul complex de sprijinire a regimului rasist — pe diverse căi fățișe sau camuflate — urmărește salvarea acestuia, care are rolul unui „scut" de apărare a intereselor monopoliste în Africa. în „scutul rhodesian". au a- părut însă breșe serioase, generate de însăși condițiile din țară — hotărîrea poporului Zimbabwe de a nu renunța la dreptul său legitim de a se bucura de libertate în propria patrie, opoziția sa tot mai puternică față de regimul rasist.
Țările nordice in contextul 
relațiilor interoccidentale■ ■

Colaborarea internordică — considerată altă dată ca fiind cheia de boltă a politicii Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Finlandei și Islan- dei — înregistrează în ultimul timp un oarecare recul. Aceasta este la ora actuală impresia presei occidentale care, în diferite comentarii consacrate problemei în speță, încearcă să-i găsească explicațiile. Cauzele care -generează neînțelegerile ivite între țările nordice sînt în strînsă legătură și cu contradicțiile dintre cele două grupări economice vest-europene — Piața comună și Asociația liberului schimb —• A.E.L.S. Din cea de-a doua fac parte și țările nordice (Finlanda în calitate de asociat). Barierele ridicate de Piața comună în calea comerțului din afara comunității afectează profund interesele nordicilor. Replica acestora, sub forma Asociației liberului-schimb, s-a dovedit a fi destul de ineficientă, iar perspectiva aderării Angliei, cel mai puternic membru al A.E.L.S.. la Piața comună întunecă și mai mult speranțele celor din nord. Tendința manifestată Ia un moment dat de țările nordice de a se apropia de Piața comună, a slăbit considerabil în ultima vreme. „Cererile de . asociere la C.E.E. — scrie ziarul „Industriekurier" — au amuțit astăzi în țările scandinave. Nimeni nu dorește o asemenea- înțelegere cu orice preț, în special

cu prețul Unor importante concesii de politică externă".O problemă care preocupă țările nordice este aceea a găsirii posibilităților de desfacere a mărfurilor lor pe piețe scandinave, avînd în vedere accesul redus al acestora în celelalte state occidentale. La sfîr- șitul dezbaterilor celei de-a XlV-a sesiuni a Consiliului nordic — organul consultativ al parlamentelor și guvernelor celor cinci țări participante — ținută la Copenhaga, comisia economică a consiliului a întrunit acordul membrilor săi pențru a recomanda guvernelor nordice să reexamineze această problemă în scopul de a. „defini modalitățile unei cooperări care să echilibreze avantajele și inconvenientele fiecărei țări în parte". Soluțiile preconizate variază în funcție de interesele proprii ale fiecăreia dintre țări. Astfel, Danemarca, care caută debușee pentru produsele sale agrare, năzuiește spre o „piață comună agricolă nordică" — proiect care nu găsește sprijin din partea Suediei, Norvegiei, Finlandei, țări cu suficiente resurse agricole. La rîndul său, Danemarca' nu acceptă propunerea formulată de Suedia privitoare la armonizarea tarifelor vamale . la produsele industriale.. Avînd tarife vamale reduse, hr însemna ca danezii să fie puși în situația de a majora — cum scrie

ziarul elvețian „Die Tat" — tarifele la importul de materii prime și semifabricate, ceea ce ar avea o influență negativă asupra capacității de concurență a industriei lor pe piața internațională.Presa zilnică ne aduce la cunoștință luări de poziții ale unor personalități de răspundere din țările nordice în favoarea dezvoltării relațiilor economice cu statele socialiste.Apartenența Danemarcei și Norvegiei la blocul militar al N.A.T.O. a creat un alt cîmp al neînțelegerii, mai ales cu Suedia și Finlanda, state neutraliste. S.U.A. și R.F.G. depun serioase eforturi de a atrage pe primele două țări din ce în ce mai mult în planurile lor strategice. Săptămînalul „La Tribune des Nations" releva de curînd că Departamentul de Stat american încearcă prin intermediul R.F.G. să obțină din partea guvernelor danez și norvegian permisiunea ca avioane de bombardament ale S.U.A., încărcate cu arme atomice, să zboare deasupra teritoriului celor două țări. Primind un refuz categoric, S.U.A. insistă — potrivit aceluiași ziar — ca R.F.G. să exercite presiuni economice asupra Danemarcei (care are un deficit mereu în creștere în balanța de plăți cu R.F.G.), pentru a o determina să accepte această cerere. Observatorii politici sînt de părere că aceste încercări sînt sortite eșecului. în Danemarca și Norvegia, opinia publică se pronunță cu hotărîre împotriva stocării de arme nucleare pe teritoriul lor și acest fapt nu ră- mîne fără ecou în cercurile oficiale. „Noi, cei din Norvegia, a spus premierul Per Borden, vom urma vechea noastră linie în problema bazelor și armei atomice", care constă în a nu permite staționarea de arme nucleare pe pămîntul țării. Concomitent, printre personalitățile politice din cele două state crește curentul pentru retragerea din N.A.T.O. în anul 1969 (cînd expiră termenul pactului) și pentru o zonă denuclearizată în nordul Europei.Un pas spre dezangajare îl constituie faptul că. alături de Suedia, Finlanda și Islanda,. Danemarca și Norvegia au declarat deschis că nu sprijină politica americană în Vietnam.

EW BUENOS AIRES. Personalul 6 societății de aviație „Aero- lineas Argentinas' a declarat grevă, revendicînd majorarea salariilor. încetarea lucrului a paralizat complet legăturile pe liniile aeriene ale Argentinei cu unele țări ale Americii Latine, cum sînt Chile, Uruguay, Paraguay.
ggj SOFIA. Agenția B.T.A. trans- mite că la Sofia a încetat din viață Gocio Grozev, membru al C.C. al P.C. Bulgar și al Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.BRUXELLES. Peste 250 de SSa studenți congolezi de la Universitatea Leuven din Belgia au comemorat recent împlinirea a cinci ani de la. asasinarea fostului premier ai Congo-ului (Leopoldville), Patrice Lumumba. Cu acest prilej, studenții și-au manifestat actualul pe plan vează o țării unor puteri străine.PARIS. Tribunalul Siguranței “ de stat din Paris i-a condamnat sîmbătă la moarte pe Jean Jacques Susini și pe principalii săi complici, Lehman și Rosfelder, implicați în tentativa de asasinat la adresa președin- • telui Franței, de Gaulle, la 15 august 1964. Ceilalți acuzați au fost condamnați la închisoare pe termene între 25 și 10 ani. Două persoane amestecate în complot au fost achitate. Toți cei trei principali acuzați au fost judecați în contumacie, ei fiind ascunși în diferite țări vest-europene.

nemulțumirea față de guvern congolez care, intern și extern, promo- politică de aservire a

Baza aeiiană vest-germană Wittmund. Decolează un avion de luptă „Starfighter", pilotat de subofițerul Tulweit. Dar numai după 15 secunde de zbor, unul din motoare se defectează Avionul pierde rapid din înălțime. Cade. Aviatorul se catapultează. Parașuta nu se deschide. Alături de avionul sfărîmat zace cadavrul pilotului. Doi copii mici și mama lor își plîng soțul.Este primul accident „Starfighter” înregistrat în 1966. Anul trecut au de avioane de același zîndu-și viața 16 piloți mani. Cifra exactă a avioanelor „Starfighter" care au trebuit să aterizeze forțat datorită defecțiunilor în timpul zborului nu a fost dată publicității.Seria de accidente a provocat un adevărat „scandal Starfighter* — după cum se exprimă ziarul „Die Welt". El preocupă în cel mai înalt grad opinia publică vest-germană și, în urma presiunii exercitate de ea, va fi discutat în Bundestag. între timp, chestiunea se află în dezbaterea Comisiei parlamentare pentru problemele apărării. Deși discuțiile sînt secrete, ziarul „Frankfurter Rundschau" relatează că „de pe acum s-au descoperit o serie de defecțiuni care vor trebui înlăturate". în timp ce în Comisia parlamentară continuă discuțiile, s-au prăbușit încă două avioane „Starfighter", piloții reușind să se salveze. Astfel, numărul avioanelor de acest tip care s-au prăbușit de la începutul anului 1965 a crescut la 29.înainte însă de a ajunge la autoritățile civile, problema accidentelor „Starfighter' a format obiectul unor cercetări întreprinse de autoritățile militare. Con-1 cluzia : d9 vină este... pregătirea insuficientă a piloților. „Remediul" a fost găsit imediat : de acum înainte, instruirea piloților pentru acest tip de avion se va face în S.U.A. Dar pentru aceasta, contribuabilii vest-germani vor trebui să plătească un milion de mărci de fiecare pilot (sumă care se adaugă la 7 milioane de mărci, costul unui avion). In schimb, americanii, scriu ziarele occidentale, „remarcă cu satisfacție" că economia districtului Phoenix (unde vor fi instruiți piloții vest-germani) anual lari.Dacă în prezent în S.U.A. se află un grup restrîns de piloți vest-germani, planuri mari în acest sens urmează să fie înfăptuite în cursul acestui an. Intr-un viitor apropiat, relatează „Frankfurter Rundschau", Bundeswehrul va închiria în Texas un aerodrom și va muta pe el întreaga pregătire a piloților. Se prevede, de asemenea, crearea unei instituții — „Comandamentul (vest)-german de instrucție al forțelor aeriene din S.U.A.", cu sediul la El Paso (Texas), care va concentra conducerea tuturor centrelor de instruire a militarilor vest-germani aflați pe teritoriul S.U.A.Referindu-se la eforturile care se fac în R.F.G. pentru lansarea avionului „Starfighter", revista „Der Stern" publică fotografia de mai jos. In ea este înfățișată armata de oameni și numeroasele utilaje necesare pentru întreținerea unui avion de acest tip. In textul explicativ revista arată : „«Starfighter» a fost proiectat ca un avion ușor de vînă- toare. Ministerul federal al apărării l-a reutilat, atribuindu-i utilizarea multiplă de avion de vî- nătoare, de luptă și de noaștere, ceea ce i-a coeficientul de siguranță", acesta este motivul accidentelor, nu „nepregătirea piloților". învinuirea piloților are insă un sens profund. Este o manevră îndărătul căreia se ascunde un nou element al intensificării colaborării militare dintre R.F.G. și S.U.A.
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