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Reșița văzută noaptea

® NASUL... COLECTIV
■>

® DE LA SAMAR LA ELICOPTER 

® PE GER SI FURTUNĂ

• RĂSPUNDEM LA S. 0. S.

Acum Dunărea este înghețată. Nici o 
navă sau barcă nu mai poate acosta la 
ostroavele unde oamenii, înfruntînd 
iarna, culeg stuful. Doar elicopterul 
poate ajunge în aceste zile la coloa
nele mecanizate de recoltare. De nenu
mărate ori se înalfă în văzduh, pentru a 
transporta utilaje, specialiști, piese de 
schimb, combustibil, alimente, filme. Iar 
după o zi de muncă încordată, cînd în
tinși lîngă soba caldă aviatorii se 
odihnesc, se aude o chemare. Un
deva, pe lacul Razelm, o femeie are 
urgentă nevoie de medic. Mașina go
nește aducînd la aeroport un medic, eli
copterul îl ridică în văzduh și-l lasă lîngă 
casa unde femeia se zvîrcolește în du
rerile nașterii, Cînd după cîteva ore eli
copterul se întoarce la aeroport, popu
lația deltei a sporit cu un cetățean, iar 
cei cinci membri ai echipajului se iau la 
harță, fiecare revendieîndu-și dreptul de 
a-i fi naș. După cîteva zile, îl vizitează, 
li duc daruri : îmbrăcăminte, jucării. Noul 
născut are acum un „naș colectiv" — e- 
chipajul de pe YREMB...

Să întoarcem filele calendarului cu cî
teva luni. Trebuiau transportate pe vîrful 
Pietrosul, la peste 2 300 m altitudine, vreo 
120 tone de materiale pentru construirea 
unei stații meteorologice. Doar cu sama
rele pe caii de munte s-ar fi putut căra 
aceste materiale ; dar transportul ar ti 
durat poate luni și luni de zile. Cu eli
copterul, a fost o chestiune de cîteva 
zile. Și în timp ce lucrau acolo măsurînd 
mereu distanța, în zbor, dintre Borșa și

Foto : Gh. Vințilă
La un Combinat in construcție EXCURSII DUMINICALE

vîrful Pietrosului, s-a înfîmplat o nenoro
cire. V. P. își fracturase coloana verte
brală și baza craniană. Trebuia operat de 
urgență. Cîteva minute mai tîrziu cu vic
tima accidentului la bord zburau spre 
Cluj. Prin radio s-a explicat starea în care 
se află, s-a cerut pregătirea sălii de ope
rații. N-a trecut nici o oră și elicopterul 
a aterizat la Cluj, în plin oraș, chiar lîn
gă policlinica unde așteptau medicii. 
V. P. le scrie deseori salvatorilor săi.

lată-i cu altă misiune pe Valea Cernei, 
transportînd printre creste de munți mo- 
focompresoare, rezervoare de motorină 
de cîte 4 fone, barăci pentru muncitorii 
care au încropit în vîrf de munte un șan
tier ; se construiește un drum forestier și, 
pentru a-l deschide, era necesar să fie 
aruncate în aer stînci uriașe. Or, ca să 
le dinamitezi, trebuie forate găuri de puș- 
care. Și nu era altă cale pentru a duce 
sus perforatoarele și compresoarele decit 
cea aeriană.

Seară de iarnă. In cabana păstorilor era 
cald, dar afară vintul spulbera zăpada, 
învîrtejind-o în jurul sălciilor pletoase. Pe 
ostrovul acesta din mijlocul Dunării se a- 
flau la pășunaful de iarnă vreo 5 000 de 
oi de rasă. Deodată, niște praguri de 
gheață de pe Dunăre s-au rupt, iar ostro
vul a început să fie inundat. Apa creștea 
mereu. Nu peste mult timp în văzduh, 
deasupra ostrovului cuprins de ape, a so
sit YREMB. A fost o noapte grea. De-abia 
au găsit ostrovul. Furtuna spulbera zăpada, 
vizibilitatea era redusă. In asemenea con
diții să aterizezi în locuri complet necu
noscute I Cei 16 păstori, înghețați pînă 
în măduva oaselor, s-au urcat în sălciile 
de pe ostrov. Dar oile ? Cum să trans
porți mii de oi ? Iar apa creștea mereu. 
In momente grele, se zice, omul gîn- 
dește cu repeziciune. Au găsit soluția : 
peste gheață. Comandantul Ștefânescu a 
cerut prin radio să vină pe malul Du
nării vreo 15 oameni curajoși. S-au pre
zentat mai mulți. O scurtă discuție cu ei, 
cîteva explicații și i-a dus pe ostrov. 
Apoi elicopterul a început să tatoneze 
podul de gheață, dacă rezista la greutaDE LA POSIBILITĂȚILA REALIZĂRI PRACTICE

PE MARGINEA UNOR CONSTATĂRI PRIVIND RIDICAREA NIVELULUI 
TEHNIC AL PRODUCȚIEI ÎN CÎTEVA ÎNTREPRINDERI BĂNĂȚENE

Industria constructoare de mașini 
din regiunea Banat a devenit o ra
mură puternică, în plină dezvolta
re. Ea fabrică mașini la un nivel 
tehnic ridicat, în continuă creștere. 
Motorul Diesel de 2100 CP, strun
gurile, vagoanele de cale ferată, 
turbinele satisfac cerințe importante 
ale economiei naționale. în ultimii 
ani, multe din întreprinderile con
structoare de mașini din regiune au 
fost extinse și modernizate ; a cres
cut simțitor „zestrea“ lor tehnică, 
prin dotarea cu noi mașini și uti
laje.

Concomitent cu introducerea teh
nicii noi, în majoritatea întreprin
derilor constructoare de mașini din 
regiune s-au initiât un șir de mă
suri pentru ridicarea nivelului teh
nic al producției, prin modernizarea 
mașinilor și utilajelor aflate în 
funcțiune, perfectionarea tehnologiei 
de fabricație, extinderea mecaniză
rii. S-a confirmat în practică faptul 
că acestea sînt căi importante pen
tru creșterea productivității muncii 
și ridicarea nivelului calitativ al 
produselor.

în ultimii ani, din inițiativa comi
tetului regional de partid s-au în
tocmit studii și s-au format brigăzi 
de specialiști cu o bogată experien
ță — profesori de la Institutul po
litehnic, ingineri din întreprinderi — 
care au analizat în uzinele din re
giune posibilitățile de ridicare a 
nivelului tehnic al producției, aju- 
tînd concret la modernizarea și me
canizarea unor procese de producție. 
S-a depus o muncă intensă pentru 
ridicarea calificării muncitorilor, în 
scopul,. însușirii cît mai temeinice a 
noilor mașini și utilaje, a procedee
lor tehnologice moderne introduse 
în procesul de fabricație.

în majoritatea întreprinderilor, 
conducerile administrative și organi
zațiile de partid au acordat o atenție 
'oorită extinderii procedeelor teh
nologice avansate. La Uzinele „Va
gonul“ și „Strungul“ din Arad, su
dura automată, forjarea în matrite 
închise, călirea cu ajutorul curenți- 
lor de înaltă frecventă se aplică pe 
scară largă. Introducerea de noi 
procedee tehnologice, modernizarea 
unor mașini, mecanizarea anumitor 
operații și-au dovedit eficiența în 
producție. La Uzina „Electromotor“ 
dini..Timișoara, prin trecerea la pre
lucrarea axelor pentru motoarele 

.elecțrice pe mașini moderne, pro
ductivitatea muncii la aceste repere 
s-a dublat. Prin modernizarea unei 
prese de 60 de tone, productivitatea 
muncii a crescut la întreprinderea 
„Electrobanat“ de 12 ori. Desigur, 
șirul exemplelor ar mai putea con
tinua.

Cu toate acestea, după cum a reie
șit dintr-o recentă analiză efectuată 
de comisia economică a comitetului 
regional de partid, dacă comparăm 
rezultatele obținute în domeniul ri
dicării nivelului tehnic al producției 
cu posibilitățile de care dispun în
treprinderile constructoare de mașini 
din regiune, concluzia care se des
prinde este că realizările practice 
puteau fi mult mai mari.

Sudura automată a fost introdusă 
în multe uzine din regiunea Banat. 
Acest fenomen nu este întîmplător 
Oamenii au înțeles că lucrări de 
mare importanță și de înalt nivel 
tehnic pot fi realizate cu succes cu 
ajutorul sudurii automate. Azi, atît 
tablele subțiri cît și cele cu grosimi 
mari se sudează excepțional prir. 
sudura automată. La Uzina con
structoare de mașini din Reșița 
însă, se mai folosește încă destul de 
mult sudura manuală. Și aceasta 
pentru că unii tehnicieni susțin — în 
mod cu totul nejustificat — că nu
mai în acest fel se poate asigura o 
calitate superioară a lucrărilor. Or, 
se știe că acolo unde spațiul și po

ziția permit executarea sudurii au
tomate, rezultatele calitative sînt 
mult superioare sudurii manuale, 
iar productivitatea muncii este mai 
mare de două-trei ori. La Uzina 
„Ciocanul“ din Nădrag se tărăgă
nează încă mecanizarea unor lucrări 
din turnătorie, iar la Uzinele din 
Topleț materialele din depozit con
tinuă să fie încărcate manual în 
timp ce podul rulant stă nemontat 
de aproape un an de zile.

A intrat în practica întreprinde
rilor din regiune bunul obicei să-și 
întocmească planuri speciale de 
modernizare a unor utilaje. Din pă
cate unele din prevederile acestor 
planuri ori nu se îndeplinesc, ori 
sînt tărăgănate multă vreme. La U- 
zina constructoare de mașini din 
Reșița s-a stabilit ca înlocuirea sis
temului de transmisie cu cutie de 
viteze la un strung de detalonat să 
se execute în 10 luni, iar la o mași
nă orizontală de găurit — în 11 luni. 
Desigur că prelungindu-se la nesfîr- 
șit termenul de realizare a lucrări
lor de modernizare a diferitelor ma
șini, se ivesc în unele împrejurări 
anumite locuri înguste care creează 
greutăți în desfășurarea procesului 
de producție.

Din constatările făcute în diferi
te întreprinderi, au reieșit și unele 
aspecte legate de generalizarea pro
cedeelor tehnologice avansate. La 
Uzinele mecanice din Timișoara, 
sudura automată se aplică de mai 
multi ani. Dacă comparăm rezulta
tele observăm că de la un an la al
tul numărul metrilor de sudură au
tomată a crescut. în 1962, la această 
uzină s-au executat prin sudură au
tomată 13 000 m liniari, iar anul 
trecut 20 000. La prima vedere a- 
ceasta pare un progres însemnat. 
Dar, în urma analizei făcute la fața 
locului, s-a constatat că, în anul 
trecut, se mai puteau executa încă 
cel puțin 15 000 m liniari de sudură, 
ținînd seama de capacitatea utilaje
lor și lucrările la care se poate a- 
plica această metodă.

Același lucru se poate spune și 
despre felul cum se generalizează 
metodele moderne de lucru la Uzina 
„Vagonul“ din Arad. Aici, multe pie
se se execută de ani de zile în serie. 
Totuși metoda prelucrării prin ma- 
trițare fără bavuri nu se aplică de- 
cît la 10 la sută din aceste piese. în 
uzină se vorbește de mai mult timp 
de organizarea procesului de pro
ducție în flux. Deși, pe baza studii
lor făcute, s-a ajuns la concluzia că 
prin aceasta se poate obține o creș
tere simțitoare a productivității 
muncii, totuși organizarea procesu
lui de producție în flux rămîne încă 
doar în fază de intenție.

Așa cum s-a subliniat în recenta 
conferință a organizației regionale 
de partid, ridicarea nivelului tehnic 
al producției trebuie înțeleasă de 
către organele de partid și conduce
rile de întreprinderi ca un proces 
continuu, progresiv, mereu în pas cu 
cerințele producției moderne. între
prinderile constructoare de mașini 
din regiunea Banat dispun de o pu
ternică bază tehnică, de cadre de 
ingineri, tehnicieni și muncitori cu 
c înaltă calificare, capabile să pro
moveze larg noul în producție. Con
dițiile care există în aceste între
prinderi pot fi însă și mai bine puse 
în valoare — în această privință o 
sarcină importantă revenind organi
zațiilor de partid. Militînd cu per
severență pentru ridicarea pe toate 
căile a nivelului tehnic al produc
ției, colectivele întreprinderilor cons
tructoare de mașini din regiune vor 
obține realizări și mai însemnate în 
creșterea productivității muncii și 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor.

ing. I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii“

Pe șantierul Combinatului de în
grășăminte compuse granulate de 
la Turnu Măgurele, lucrările de con
strucții și montaj continuă într-un 
ritm intens. La Fabrica de acid sul
furic au fost montate pînă în prezent 
marea majoritate a construcțiilor 
metalice și utilajelor necesare. în
tr-un stadiu înaintat se află și con
strucția depozitului de pirită, care 
are o capacitate de circa 3 000 de 
vagoane, iar cele 6 rezervoare de 
acid sulfuric urmează să fie fixate 
pe fundații.

De curînd au început primele lu
crări și la unitățile producătoare de 
îngrășăminte. Se desfășoară din 
plin instalarea construcțiilor meta
lice la fabrica de acid fosforic. De

Produse chimice 
destinate agriculturii
Un colectiv de cercetători de la 

Institutul de cercetări chimice 
ICECHIM a pus la punct în ultimul 
timp tehnologia pentru fabricarea a 
două noi sortimente de ierbicide se
lective, cu ajutorul cărora se face 
plivitul chimic al porumbului.

Experimentate în cadrul Institu
tului de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea, noile 
ierbicide au dat rezultate bune.

Tot pe linia lărgirii gamei de ier
bicide și insecticide, în cadrul insti
tutului s-au întreprins cercetări 
pentru obținerea de noi derivați pe 
bază de compuși nitrați, produse fo
losite la stropitul de iarnă al live
zilor de pomi. Sărurile solubile ale 
acestor compuși, obținute în urma 
cercetărilor efectuate, au o gamă 
mai largă de întrebuințări, ele pu
țind fi folosite cu succes și ca ier
bicide pentru unele culturi legumi
noase. (Agerpres)

„Brîulețul" în turneu
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Ansamblul folcloric de cîntece și 
dansuri „Brîulețul“ al Sfatului popu
lar Dobrogea se află în aceste zile 
într-un turneu prin orașele și satele 
țării. Pînă acum „Brîulețul“ a pre
zentat spectacole în 13 localități 
printre care Ploiești, Cîmpina, Si
naia,-Predeal, Brașov și altele. în 
zilele ce urmează artiștii vor 
poposi în regiunile Mureș-Auto
nomă Maghiară, Cluj, Maramureș și 
altele.

asemenea, calea ferată care va lega 
orașul de combinat a fost executată 
în cea mai mare parte. Concomitent 
se lucrează la construcția centralei 
termoelectrice.

La obținerea acestor realizări au 
contribuit și măsurile luate în vede
rea asigurării unui ritm intens de 
lucru și pe timp de iarnă.

în fruntea întrecerii desfășurate 
pentru grăbirea ritmului de execuție 
se situează brigada de lăcătuși con
dusă de Dumitru Ciobanu, care a 
terminat cu aproape 3 luni mai de
vreme montarea construcțiilor meta
lice la hala de prăjire a piritei, cea 
de zidari condusă de Ion Stanciu, 
echipa de dulgheri a lui Ștefan Matu 
și altele.

Ieri după-amiază, numeroși oameni 
ai muncii de la diferite întreprinderi și 
instituții din Capitală au plecat în ex
cursiile organizate de O.N.T. Carpați. 
Din Gara de Nord, un tren cu aproape 
1 200 de călători s-a îndreptat spre sta
țiunile și cabanele de pe Valea Praho
vei și Valea Timișului. Excursioniștii își 
vor petrece acest sfîrșit de săptămână la 
Sinaia, Predeal, Timiș sau la cabanele 
Cota 1400, Vîrful cu Dor ș.a. Tot ieri 
după-amiază, au plecat 17 autocare 
pe Valea Prahovei cu întoarcerea 
pe Valea Oltului. Numeroși excursio
niști vor asista la concursurile interna
ționale de schi de la Poiana Brașov. 
Peste 200 de mecanizatori din raionul 
Slobozia au pornit spre Timișoara, unde 
vor face un schimb de experiență cu 
mecanizatorii din regiunea Banat.

La Institutul Central de Cerce
tări Agricole din Capitală a avut 
loc vineri și sîmbătă o ședință de 
lucru privind „Folosirea deplină a 
sistemelor de irigații existente și a- 
grotehnica culturilor irigate“.

Au luat parte directori și ingineri 
din Trusturile Gostat, specialiști ai 
gospodăriilor de stat care au tere
nuri irigate, ai direcțiilor regionale 
și districtelor de gospodărire a ape
lor, reprezentanți ai institutelor de 
cercetări și ai unor instituții cen
trale.

La ședință a participat tovarășul 
Alexandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Au prezentat referate tovarășii 
Triță Făniță — secretar general în 
Trustul Central Gostat, despre „Ac
tivitatea gospodăriilor agricole de 
stat în sectorul de hidroameliorații 
și culturi irigate în anul 1963 și mă
surile tehnice și organizatorice pen
tru anul 1964“ ; Ion Zamfir — direc-

tor tehnic în Comitetul de Stat al 
Apelor despre contribuția unități
lor acestui, comitet la ameliorarea 
terenurilor agricole prin lucrări de 
îndiguiri, desecări, irigații, precum 
și la exploatarea tehnică a sisteme
lor hidrotehnice ; prof. Nicolae Hul- 
poi — de la Institutul de cercetări 
agricole Fundulea, cu privire la 
„Agrotehnica culturilor irigate“.

Au luat cuvîntul numeroși parti
cipant împărtășind din experiența 
lor în amenajarea, întreținerea și 
folosirea sistemelor de irigații, în 
aplicarea corectă g complexului de 
măsuri agrotehnice la culturile iri
gate. Vorbitorii au făcut, de aseme
nea, propuneri pentru generalizarea 
celor mai bune metode menite să a- 
sigure obținerea unor recolte spo
rite, cît și pentru îmbunătățirea ex
ploatării sistemelor de irigații.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul tov. Bucur Schiopu — prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

(Agerpres)

Ainiitcaîrc și laboratoare noi
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La so

sirea 'din vacanța, studenților de la Insti
tutul Agronomic din Cluj li s-a făcut o 
plăcută surpriză. Cele 4 amfiteatre cu 
cîte 162 locuri fiecare, ce se aflau în

construcție, au fost terminate și date în 
folosință. La Facultatea de medicină ve
terinară, laboratoarele au fost înzestrate 
cu aparatură modernă în valoare de circa 
500 000 lei.

Șantierul de locuințe nr. 3 Drumul Taberei din Capitală. Cu ajutorul 
macaralelor se montează panouri mari prefabricate

tea sa. Și apoi în urma elicopterului 
pe unde drumul era sigur, cîte un om 
mîria o mică parte din turma de oi, cam 
afîfea cît să nu depășească greutatea eli
copterului. Așa, drum după drum, de la 
ostrOv la mal. Au fot fost călăuză la oi, 
noaptea, pe ger și furtună, în pustiul 
deltei.

Tntr-altă zi se primise de pe mare un 
apel „S.O.S.". Un vas eșuase pe un banc 
de nisip. Echipajul lui YREMB s-a oferit 
voluntar să încerce salvarea echipajului 
de pe nava turcă „Abdulah". A fost un 
examen greu. Mulți cunosc desigur epi
sodul, care a fost filmat și prezentat ul
terior pe ecrane. De un cablu 
lung atîrna mecanicul Brănescu, fluturat 
de furtună ca un puf de păpădie. Dea
supra lui, cablul de oțel țiuia ca o sirenă. 
A ajuns cu bine pe punte, iar la 15 metri 
deasupra ei, elicopterul mai că atingea 
coșul navei. Primul marinar fu agățat de 
o chingă. Elicopterul a zvîcnit în sus și 
l-a dus repede la mal. Apoi s-a întors și 
a agățat de cablu, un altul. Ar fi luat și 
mai mulți odată, dar aparatul de zbor nu 
se putea ține lîngă navă mai mult de 
cîteva secunde, din cauza rafalelor de 
vînt și a valurilor, care făceau ca distanța 
dintre elicopter și coșul navei să se mic
șoreze amenințător. Unul după altul, cei 
22 de marinari turci au fost aduși la mal.

Cine sînt acești cinci aviatori harnici 
și curajoși? Constantin Ștefânescu, coman
dantul aeronavei, aviator cu o experiență 
de 23 de ani. Ion Tudose, de asemenea 
pilot, mînuiește manșa cu precizia cu care 
chirurgul lucrează cu bisturiul. Stan Geor
gescu e mecanic de bord, un om mereu 
vesel care știe tot ceea ce trebuie să cu
noască un mecanic de aviație. Marin Ilie 
și Constantin Brănescu sînt mecanici de 
elicopter, oameni îndemînafici care se 
descurcă în orice situație. Cei cinci de pe 
YREMB au fost înștiințați de curînd de or
ganizația de partid de la aerobaza Ôto- 
peni că urmează să fie discutate cere
rile lor de primire în partid. O prețuire 
deosebită pentru acești oameni ai văzdu
hului.

I. PLEAVĂ

In fotografici de sus : elicopterul YREMB în timpul unei misiuni. In foto
grafiile de jos : cei cinci membri ai echipajului. De Ia stingă la dreapta

— C. Ștefânescu, I. Tudose, S. Georgescu, M. Ilie și C. Brânescu

Scrisori către Scînteia

ADRESE UTILE PENTRU... I.C.M.
Mergînd în interes de serviciu 

prin cîteva comune din raionul 
Drăgășani am văzut, aruncate prin 
curțile unor mori și ale unor cetă
țeni, diferite piese, motoare și alte 
metale vechi. Iată cîteva exemple : 
In curtea morilor din comunele A- 
mărăști și Olteanca se află două 
motoare, de 4—5 tone fiecare, scoa
se de multă vreme din funcțiune. 
Un astfel de motor se află, pe ju
mătate îngropat în pămînt, și în 
curtea unui cetățean din Amărăști. 
Piese diferite, cîntărind mii de kilo
grame, am văzut și în comunele Gu- 
șoeni, Mitrofani și altele. Acestea

sînt lăsate să ruginească în loc să 
fie adunate și trimise oțelăriilor.

Cetățenii din comunele amintite 
ar contribui cu dragă inimă la acți
unea patriotică de strîngere a fieru
lui vechi. Dar cine să facă aceasta 
dacă achizitorii întreprinderii pen
tru colectarea metalelor (I.C.M.) nu 
dau pe aici cu anii ? După cîte 
mi-am dat seama nici sfaturile 
populare comunale și nici întreprin
derea raională de industrie locală 
Drăgășani nu sesizează I.C.M. că 
există fier vechi care ar putea fi co
lectat și trimis oțelăriilor.

GHEORGHE MIREA 
coresp. voluntar

VARIAȚII

Urmăresc, de cîtăva vreme, cu 
un interes mereu sporit, variațiile 
în vocabular. Cuvintele rămîn ace
leași, încărcătura se schimbă. EU 
a început să fie din ce în ce mai 
des înlocuit prin NOI, modificarea 
depășind psihologicul și avînd im
plicații de ordin etic și social. Am 
asistat deunăzi la o consfătuire de 
producție într-o mare întreprindere 
industrială. A apărut, tot mai des, 
în cuvîntările rostite, termenul eco
nomii. Pe vremuri n-am nutrit pen
tru noțiune nici un fel de simpa
tie, în orînduirea capitalistă omul 
econom asociindu-se în imaginația 
mea cu prea socotitul, dacă nu cu 
avarul. Și pe urmă ce economii 
putea să realizeze, odinioară, omul 
sărac, cînd viața lui pornea de la 
sub zero ? Economiile de care se 
vorbea însă de data aceasta, de 
la tribună, erau altfel de economii 
și deși termenul s-a păstrat intact 
ca sonoritate, conținutul lui e cu 
totul altul. Ascultam din colțul 
meu propunerile ce se făceau pen
tru realizarea acestor economii, dar

mai ales am fost emoționat de 
semnificația, cu importante cores
pondențe în registre, ce se acoraa 
acestor economii de tip nou. Eco
nomii înseamnă producție mai mul
tă, bunuri mai numeroase, viață 
mai bună. Se vorbea despre econo
miile noastre, ca un semn al unor 
eforturi și succese colective. Ter
menul a devenit socialist, orizontul 
său lărgindu-se și rezonanța sa 
morală căpătînd profunditate. Am 
văzut cum efortul de a realiza eco
nomii se asociază cu inteligența, 
cu inițiativa, cu inovația, într-un 
cuvînt, cu spiritul creator. Fiindcă 
aceste economii nu se realizează 
pe contul calității, ci dimpotrivă. 
Iată — îmi spuneam — ce trans
formare în portretul moral al omu- 

eco-
nom, îmi deștepta imaginea unui 

care

lul : altădată econom, un om

ins egoist. Astăzi, un om 
reușește să facă economii, e un ima
ginativ, un intreprid, un inspi
rat, care vede lucrurile de la 
înălțimea interesului obștesc. Și 
nu cred că depășesc limitele fante-

ziei realiste, dacă spun că există 
o poezie a economiei, cum exista 
altădată, - în literatura burgheză, 
una falsă a risipei și a boemei. în
cărcătura emoțională a noțiunii 
economie este dată de termenul 
care îi urmează : economiile noastre, 
ca o subliniere a faptului că ele se 
adună în casa de fier, comună, a 
succeselor socialiste. La lampa a- 
cestei realități și economiile perso
nale capătă o altă lumină : a mun
cii spornice a fiecăruia împletită cu 
a tuturor ; a succesului particular 
derivat din izbînzile colective, 
trăiește prin NOI, cum crește 
pacul prin seva pădurii.

Consfătuirea s-a terminat cu
gajamente și o fată a și pronunțat 
cuvîntul : „zestrea“ noastră pe care 
își dădea făgăduiala s-o sporească. 
Zestrea noastră... Alte prilejuri de 
meditație. Să mai amintesc ce cu
vînt trist era această zestre în vo
cabularul de acum treizeci de ani 
al unei fete sărace ? Să mai aduc 
aminte de lacrimile, de umilințele, 
de grijile părinților nevoiași și de 
tot cortegiul de servituți umane pe 
care îl implica, în trecut, acest 
cuvînt ? Mai este nevoie ? Astăzi, 
expresia : zestrea noastră înseamnă 
viață, progres, vis. Vocabularul se 
îmbogățește 
tele sporesc 
măreție.

EU 
co

an-

prin socialism, cuvin- 
în sensuri și capătă

AUREL BARANGA
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La gospodăria agricolă colectivă din comuna Acăfari, raionul Tg. Mureș, funcționează în această iarnă 6 cercuri agrozootehnice care 3Înt 
frecventate de peste 200 cursanți. In fotografie: Inginerul Nemes Arpad vorbind colectiviștilor, în timpul unei lecții practice, despre comportarea 

plantelor în timpul iernii Foto : A. Cartojan

Bazine forestiere noi foheton

CITITOR!!
PROPUN

• Rîșnița de cafea pusă în vînza- 
re în magazine are o piesă fragilă • 
cutia din masă plastică în care cade 
cafeaua măcinată. Dacă această cu
tie- plesnește, rîșnița nu mai poate 
fi întrebuințată. Ar trebui să se pro
ducă și să se vîndă în unitățile co
merciale și astfel de cutii de re
zervă.

© Cămășile bărbătești să se vîndă 
cu manșete și guler de rezervă.

» Ar fi bine să se pună în vîn- 
zare la unele raioane și bastoane 
pentru cei care au nevoie de un a- 
semenea obiect, greu de procurat în 
momentul de față.

• Heclatoxul, produs chimic de în
trebuințare curentă, se comerciali
zează în pachete de cîte un kilo
gram Se simte nevoia să fie am
balat și în pachete mai mici, 
de un sfert sau de jumătate de ki
logram.

Util de știut
Cooperativa „Meseriașii cizmari* 

din București a deschis pe Ca
lea Victoriei nr. 91—93 o unitate 
unde se fac pe loc mici reparații și 
lucrări la încălțăminte : se montează 
blacheuri, se pun fețe la tocuri, se 
execută diverse cusături etc.. Celor 
care așteaptă le stau, la dispoziție 
fotolii confortabile, reviste, ziare și- 
papuci. Tot aici își va începe acti
vitatea și o lustragerie.★

în planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice pe anul 1964 al coope
rativei „Radio-progres* din Capitală 
este prevăzută lărgirea rețelei uni
tăților de reparat radio și televizoa
re. Asemenea centre se amenajează 
în cartierele Drumul Taberei, Balta 
Albă, pe Șoseaua Olteniței, pe str. 
Constantin Brîncoveanu (cartierul 
Giurgiului) etc. Se prevede și orga
nizarea altor forme de deservire : 
închirierea de aparate de radio, 
magnetofoane, pick-upuri, televizoa
re. stații de amplificare etc.

ÎNTR-UN TEATRU TÎNĂR
înființat acum 5 ani, ca urmare a 

cerințelor crescînde ale unei regiuni 
în plină dezvoltare. Teatrul din Pia
tra Neamț și-a cîștigat un bun renu
me nu numai în rîndurile spectatori
lor dar și (ceea ce nu e lipsit de 
semnificație) în rîndurile actorilor. 
Cînd printre absolvenții institutului 
și printre tinerii talentați dar poate 
mai puțin folosiți în alte teatre, auzi 
deseori spunîndu-se : „Mi-ar place 
să joc la Piatra Neamț“, e semn că 
acolo, deși teatrul are ani puțini de 
activitate, se face artă „la nivel re
publican“.

Majoritatea membrilor acestei tru
pe nu depășesc 30 de ani. Alături de 
cei cîțiva actori cu mai îndelungată 
experiență. îi poți vedea pe toți ju- 
cînd — și jucînd roluri importante, 
care le permit1 să se afirme. Există 
aci o autentică atmosferă de tinere
țe. pe care o dă nu numai vîrsta 
medie a interpreților. cu tot ceea ce 
presupune ea, îndrăzneală, entuziasm, 
dar și o trăsătură foarte prețioasă 
vîrstei de început (a Unui teatru, a 
unui actor) : dorința de a învăța. în 
acest spirit, . Teatrul din Piatra 
Neamț caută să-și asigure concursul 
și prietenia unor creatori valoroși 
din afară, cu care se consultă în 
alcătuirea repertoriului și uneori 
chiar pe parcursul repetițiilor Ape- 
lînd sistematic la colaborarea unor 
regizori tineri și scenografi din Ca
pitală și din restul țării, conducerea 
teatrului a tins — și deseori a reu
șit — să obțină din partea acestora 
nu o muncă grăbită, de mîntuială. ci 
realizări de calitate Este și cazul 
celor mai recente premiere — „Orfeu 
în infern’ de Tennessee Williams și 
„Noaptea e un sfetnic bun” de Al 
Mirodan. puse în scenă de Cornel 
Todea.

Ambele spectacole au oferit tineri
lor actori prilejul de a-și arăta po
sibilitățile. Un deosebit succes repur 
tează în „Orfeu în infern” Ileana 
Stana Ionescu (Lady). Această actri
ță, pe care am văzut-o în alte rîn- 
duri interpretînd cu haz și cu spon
taneitate roluri de comedie, se dove
dește și o înzestrată tragediană. Ea a 
reușit să aducă pe scenă „biografia 
personajului", drama îndelungată pe 
care Lady a purtat-o în .sine de cînd 
speranțele tinereții i-au fost ucise și 
s-a căsătorit pentru bani cu un om 
alături de care n-a avut niciodată un

C' A ItæT: R U
Jesäfuri, culori și prezentare

Primind la redacție scrisoarea 
mai multor tineri recent căsătoriți, 
care au pornit să-și pună la punct 
gospodăria, ne-am interesat de plă- 
pumi și garnituri de pat. lată unele 
constatări făcute în magazine și ci
tera sugestii ale cumpărătorilor.

în unele magazine generale'se gă
sesc plăpumi gata confecționate, de 
mai multe calități, culori și mărimi : 
din mătase broșată uni și căptușea
la din satin, cu fețele înflorate sau 
uni din țesătură de bumbac, pentru 
o persoană sau pentru două. în ul
tima vreme a fost pus la dispoziția 
cumpărătorilor și un sortiment nou: 
o plapumă cu fetele din satin im
primat. umplută cu vată de rolan. 
Aceste plăpumi sînt moi, ușoare și 
prezintă avantajul că umplutura nu 
se face ghem după o perioadă de în
trebuințare. Cu privire la imprime
uri însă — mai ales la cele ale plă- 
pumilur de o persoană — se pot face 
unele observații : sînt în general 
mohorite. cu mult negru. Doar țesă
turi reușite, în culori vesele, mai 
potrivite unor asemenea obiecte, a- 
vern destule ! Să tot aleagă producă
torii — Fabrica de confecții Călă
rași — și. bineînțeles, comerțul.

Plăpumile cu fețe din mătase uni 
broșată sînt foarte căutate de cum
părători. Și aici se face însă simțită 

Nasturi, ace și... plăpumi. Un asemenea mod înghesuit de prezentare a 
mărfurilor nu-1 ajută pe cumpărător să-și aleagă modelul preferat (Foto

grafie de la magazinul general „Grivița").

vis frumos. Simți că această femeie 
s-a înrăit și s-a uscat ca o creangă 
de copac care nu mai dă roade — și 
care înflorește deodată din nou. bi
ruitor și nestăpînit datorită dragos
tei lui Val. Totul, pe temperamentul 
meridional, impulsiv al italiencei

, Val Xavier a dobîndit căldură, puri
tate, și o ținută frumoasă pe care nu 
pentru prima oară o remarcăm la 
Traian Stănescu ; flăcăul „în piele de 
șarpe“ a strîns însă în suflet și mul
tă amărăciune — și ne-ar fi plăcut 
să se vadă asta mai bine. Acest rol, 
deși nedus pînă la capăt, înseamnă 
totuși o experiență prețioasă pentru 
tînărul actor, ale cărui calități sceni 
ce merită cultivate și aprofundate 
Mai complex decît ar părea la prima 
vedere, rolul lui Carol Cutrere a fosi 
interpretat de Paula Chiuaru cu ac
cent pe o latură a sa : ușurătatea fe
tei zvînturatice. Dar și aici trebuia 
să existe multă tristețe, o nevoie de 
căldură și de ocrotire, o acumulare 
de dezamăgiri care s-au transformat 
în frondă sterilă — într-un cuvînt e 
vorba tot de acea dureroasă biogra 
fie a personajelor și a mediului lor 
pe care dramaturgul o evocă mereu 
întruchipare a mediului de înfrico
șător egoism, a lumii reci, strivitoare 
pe care o înfățișează piesa. Jabe 
Torrance a apărut într-o compoziție 
puternică realizată de Candid Stoica 
Relieful pe care-1 capătă acest per
sonaj ne ajută să înțelegem și mai 
bine atît dragostea dintre Lady și

‘ Val, cît și cauzele pieirii lor. Din 
aceeași lume a banului și a neome
niei vine înspăimîntată, inspirînd 
compătimire, Vee Talbot, așa cum in
teresant a conceput-o Adria Pamfil 
Almăjan. La fel, un rol de și mai 
mică întindere, acela al sorei Por
ter, contribuie mult la caracteriza
rea lumii în care se desfășoară ac
țiunea, datorită jocului atent studiat 
al Cătălinei Murgea, detaliilor mi
nuțios alese, de la îmbrăcăminte 
pînă la inflexiunile vocii. Beu
lah și Dolly (Sereda Varduca 
și Marga Popescu) cu clevete
lile și ipocrizia lor, precum și 
alte personaje interpretate de Elena 
Duduleanu, Dora Stoenescu, Andrei 
Ionescu. Constantin Vurtejanu 
Constantin Drăgănescu ș.a. întregesc 
tabloul „infernului“ descris de Ten
nessee Williams. Mai presus de unele 
inegalități de amănunt, se creează în 

lipsa unui sortiment mai bogat de 
culori : se găsesc doar un albastru și 
un roz strident, muștar sau roșu nu 
prea reușite și, pe deasupra, 
neschimbate de ani de zile. După 
cum se vede, Ia întreprinderea 
„Mătasea populară“, unde se pro
duce această țesătură, nu se cheltu
iește prea multă fantezie pentru gă
sirea unei game mai bogate de cu
lori, în tonuri pastel, moderne. Re
cent, printre materialele cu această 
destinație a apărut o mătase-atlaz, 
„Luiza“, în mai multe culori. între
prinderile și cooperativele meșteșu
gărești care se ocupă cu confecțio
narea plăpumilor, ca și cetățenii, ar 
fi salutat această apariție dacă ma
terialul respectiv ar fi avut o lățime 
corespunzătoare. Dar are doar 90 
cm. Nu e păcat să faci o plapumă 
nouă cu înnădituri ?

PEMTRU GUSTURI VARIATE

în magazine se găsesc de cîtăva 
vreme și așternuturi de pat : garni
turi din șifon sau oiandină, în dife
rite culori, simple sau cu broderie 
după preferință, precum și piese 
separate : cearșafuri de pat sau de 
plapumă. Obiectele sînt îngrijit lu
crate și frumos prezentate. Cu 
toate avantajele ei, lenjeria de 

spectacol o atmosferă unitară, subli
niată și de decorul lui Lucu An- 
dreescu, care surprinde foarte su
gestiv aspectul mohorît, deprimant 
al magazinului Torrance, pe care 
nici becurile multicolore aprinse în 
ultimul act nu reușesc să-1 învese
lească.

înscriind în repertoriu lucrarea 
lui Al. Mirodan „Noaptea e un sfet
nic bun", artiștii din Piatra Neamț 
au fost atrași, poate, și de faptul că 
acțiunea se petrece — desigur, fic
tiv — în apropierea orașului lor. 
Dar independent de localizarea geo
grafică, ei au fost animați în mod 
vizibil de dorința de a da viață pe 
scenă oamenilor unui mare combi
nat industria] — cum au apărut 
multe în ultimii ani în regiunea 
Bacău. Dacă vom spune că secreta
rul de partid, cu o mare experiență 
și autoritate, al unui combinat cu 
mii de muncitori, a fost interpretat 
de un actor care a terminat anul 
trecut Institutul, este ușor de înțe
les ce handicap a avut de înfruntat 
tînărul Dionisie Vitcu. El a trecut în 
mod lăudabil această încercare, su
plinind neajunsurile vîrstei prin- 
tr-un umor inteligent, care te con
vinge de superioritatea lui Ceteraș. 
îi dă acestuia un real ascendent 
față de capabilul, dar încăpățînatul 
său prieten Anatol. Excelent a fost 
în rolul inginerului șef Anatol acto
rul Radu Voicescu. El a intuit just 
firea inginerului, așa ' cum acesta 
este în piesă, tranșant și exigent, dar 
prea aspru, prea tăios, din care 
cauză este înclinat să condamne 
definitiv un om pentru o singură 
greșeală, fără a ține seama de me
ritele lui. în confruntarea totodată 
serioasă și spirituală dintre Ceteraș 
și Anatol, una dintre bunele actrițe 
ale teatrului, Ioana Manolescu. 
a adus prezența delicată a Ilenei, 
fiica inginerului șef ; așa cum apa
re pe scenă, ageră, inimoasă, plină 
de fantezie și neastîmpăr, o crezi 
că dinamizează totul în jurul său 
și-și atrage simpatia tuturor. Cît 
despre Alion, îndrăgostitul venit 
în miez de noapte să-i ceară lui 
Anatol mîna fetei sale, tînărul ac
tor Constantin Drăgănescu i-a dă
ruit o privire sinceră, deschisă și 
n-a greșit cred, atribuindu-i și o 
anumită timiditate, lesne de înțe

pat gata confecționată prezintă însă 
și un inconvenient: cearșafurile de 
plapumă nu au butoniere. Este ade
vărat că atunci cînd nu ești dispus 
să le faci singur, te poți adresa unei 
cooperative meșteșugărești. Dar a- 
ceasta presupune timp, uneori chiar 
destul de îndelungat. Cumpărătorii 
sugerează, drept soluție, fie adopta
rea unui stas privind distanța dintre 
nasturi, fie înființarea unor unități 
specializate in acest gen de lucrări, 
care să le poată executa într-un 
timp foarte scurt. în orice caz, ar fi 
bine ca pe piață să se găsească și 
cearșafuri cu butoniere.

Tot în scopul asigurării unei mai 
bune deserviri au fost înființate 
unități ale cooperației meșteșugă
rești care execută garnituri de pat 
după comandă. Ele oferă celor inte
resați — dacă nu aduc material pro
priu — țesături în toate culorile și 
un album cu aproape 3D de modele 
de broderie. în medie, după zece zile 
comanda poate fi ridicată. în Capi
tală mai există și două unități unde 
comenzile pot fi achitate în rate. 
Este vorba de unitățile cooperati
velor „Soarele“ de pe str. Lipscani 32 
și „Sîrguința“ din str. Academiei 24. 
La aceste unități, comenzile care 
depășesc valoarea de 1 000 lei 
pot fi achitate și în 6 rate lunare.

CUM SĂ LE GĂSEȘTI !

După cum se vede, există preocu
parea de a pune la îndemîna cetă
țenilor obiecte de felul celor amin
tite, de a le înlesni procurarea lor. 
Cum sînt însă îndrumați și infor
mați cumpărătorii ? Am arătat mai 
sus că plăpumi și lenjerie de pat se 
găsesc de vînzare în unele magazine. 
Dar în general — și am vi
zitat mai multe magazine, între care 
cele din Piața Gării de nord,-din Pia
ța Chibrit etc — aceste articole nu 
sînt prezentate vizibil. Le-am găsit 
fie cocoțate deasupra unui raion de 
mercerie, fie în stive, pe podea.

Organizațiile comerciale ar trebui 
să găsească mijloacele de publicitate 
și de expunere pentru ca cetățenii 
să știe ce modele, ce culori există. 
Și încă o sugestie : desfacerea măr
furilor din această categorie să fie 
grupată în raioane speciale, unde 
cumpărătorul să găsească cu ușurin
ță ceea ce-i trebuie.

R. ȘERBAN

les în fața unui om de prestigiu, in
giner șef.

După cum s-a mai arătat, partea 
a doua a piesei este hibrid construi
tă (ceea ce se reflectă și în specta
col), scade în interes și intensitate. 
Poate ar fi fost preferabil ca 
interpretul lui Ceteraș să-și fi păs
trat și aici umorul, trăgînd conclu
ziile fabulei (devreme ce nu s-a în- 
tîmplat nimic grav) în același stil 
ușor ironic pe care l-a imprimat de 
la bun început secretarului. Mai 
apar în această parte un ofițer de 
miliție, căruia Petru Ciubotaru 
i-a dat o înfățișare simpatică și co
municativă, o doctoriță (aici Cătăli
na Murgea a arătat că are o încli
nație spre un joc declamator, de 
care îi recomandăm să se ferească) 
și un medic neurolog interpretat cu 
talent de Ion Fiscuteanu, pe o linie 
care ni se pare însă nepotrivită rolu
lui — cea a caricaturii excesive. Re
marcăm în fine decorul luminos, 
propice mișcării în scenă, cu care își 
face debutul tînărul scenograf Mi
hai Mădescu.

Calitățile celor două spectacole vă
desc o creștere îmbucurătoare a re
gizorului (și el tînăr) Cornel Todea 
După unele experiențe nu totdeauna 
reușite, C. Todea a făcut un pas pre
țios, a învățat să se exprime prin 
intermediul actorilor, să urmărească 
nu o schemă regizorală abstractă, ci 
invenția scenică pusă în slujba jocu
lui actoricesc. El imaginează aici nu 
mișcări de marionete, ci situații de 
viață care pun în relief caracterele 
celor mai multe dintre personaje. De 
pildă, în „Noaptea e un sfetnic bun” 
Ceteraș. Anatol și Ileana au o lungă 
discuție cu privire la viața combina
tului și la activitatea desfășurată la 
clubul tineretului. Regizorul a găsit 
o soluție pentru a evita să dea un 
caracter prea static acestei scene : I- 
leana, răsfățîndu-se puțin în timp 
ce-i servește cîteva ironii lui Ceteraș. 
dă unuia dintre cei doi bărbați să 
țină în mîini un scul de lînă, iar 
celuilalt să depene ghemul, și astfel 
conversația capătă un aer degajat, 
nostim și familiar.

Așa cum am căutat să arătăm, nu 
toate momentele și nu toate perso
najele gu fost la fel de izbutite, dar 
important este că regia și colectivul 
actoricesc s-au orientat cu hotărîre 
spre adevărul situațiilor, al carac
terelor, al relațiilor. Modestia de a 
te supune adevărului artistic este — 
cum bine se știe — calea cea mai 
bună spre originalitate.

ANDREI BÄLEANU

In anul care a trecut au fost constru
ite în masivele păduroase ale țării 
peste 1500 km de drumuri foresti
ere. Prin terminarea lor s-a deschis 
accesul spre noi bazine forestiere. 
Dintre bazinele în care s-au des
chis noi fronturi de exploatare în 1963, 
amintim masivele Motru-Jiu, Cheia-Că- 
limănești, bazinele din Valea Lotrului, 
Topolog, Rîul Doamnei, Bolboci, Valea 
Buzăului, Valea Milcovului, Năruja, 
Valea Putnei, Cracău, Bistrița Bîrgău- 
lui, Valea Iadului, Rîul Mare-Retezat, 
Valea Sadului, Arieșul Mic și altele. în 
noile bazine exploatarea masei lemnoa
se se desfășoară din plin. Drumurile 
auto creează nu numai posibilitatea 
transportării lemnului spre fabrici ci 
sînt în același timp și căi moderne de 
acces spre unele din cele mai pito
rești locuri ale patriei. în Valea Ia
dului, din regiunea Crișana, drumul 
forestier, de peste 36 km, a făcut posi
bilă deschiderea exploatării unui mare 
masiv păduros. Totodată s-a ușurat ac
cesul la frumoasa stațiune Stîna de 
Vale, parcurgîndu-se cu mașina în con
diții bune un peisaj sălbatic, de o rară 
frumusețe.

In 1964 se vor construi 1700 km dru
muri în masivele păduroase.

Mecanizarea lucrărilor 
în pădure 

întreprinderile forestiere au fost 
înzestrate anul trecut cu peste 300 
funiculare, 1 500 ferăstraie mecani
ce, 700 trolii pe autocamioane și alte 
utilaje. Paralel cu extinderea meca
nizării au fost luate măsuri pen
tru folosirea din plin a capacității 
utilajelor. Un număr de peste 
2 300 muncitori au fost trimiși să 
urmeze cursurile de specializare în 
mînuirea mașinilor și utilajelor din 
exploatări. Anul acesta exploatările 
forestiere vor primi încă 1 500 fe
răstraie, 250 tractoare, 200 trolii 
pentru tractor etc. Pînă acum au și 
intrat în producție peste 1100 feră
straie mecanice, din care cea mai 
mare parte la DREF-urile Hunedoa
ra, Banat, Oltenia și Suceava. Au 
mai fost trimise peste 150 de trac
toare, 90 electromotoare pentru ma
caralele de încărcare mecanică a 
lemnului etc. Pentru asigurarea uti
lizării cu randament maxim a uti
lajelor. în primele zile ale anului 
acesta au început să fie pregătite, în 
centrele școlare forestiere din țară, 
alte serii de viitori tractoriști, funi- 
culariști, motoriști pentru ferăstraie 
mecanice etc NICUȚA TÄNASE

TEATRE»CINEMA «TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Madame Butterfly — 
(orele 11), Romeo și Julieta — (orele
19,30) ; Teatrul de stat de operetă : Ope
reta ciută dragostea — (orele 10,30), An
ton Pann sau povestea vorbii — (orele
19,30) ; Teatrul Național ,,I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne
— (orele 10), Mașina de scris — (orele 
15), Nevestele vesele din Windsor — (o 
rele 20) ; (Sala Studio) : Adam și Eva — 
(orele 10), O femeie cu bani — (orele 15) 
Surîsul costă un milion — (orele 19.30) 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala din bd 
Magheru) : Peer Gynt — (orele 10). Pyg
malion — (orele 15,30). Carieră pc 
Broadway — (orele 19,30) : (Sala Studio) 
Casa cu două intrări — (orele 10,30) 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 16) 
Patru sub un acoperiș — (orele 20); Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Taina — 
(orele 10). Omul care aduce ploaie — 
(orele 15) Cezar și Cleopatra — (orele
19.30) ; (Sala. Studio, din str Alex. Sa- 
hia nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța - 
(orele 10), Comedia erorilor _ (orele 15 
șl orele 19,30) : Teatrul de Comedie : 
Șeful sectorului suflete — (orele 10,30 șl 
orele 15,30), Casa inimilor sfărîmate - 
(orele 19,30) ; Teatrul muncitoresc C.F.R. 
Giulești ; Gaițele — (orele 15), Măria sa., 
bărbatul — (orele 19.30) ; Teatrul pentru 
copil șl tineret (Sala din str. C. Miile) 
Acuzarea apără — (orele 16), Oceanul - 
(orele 20) ; (Sala din str. Eremia. Grlgo 
rescu, fost cinema „V. Alecsandrl*) • 
Descoperițl-1 pe „N“ — (orele 16) , Tea 
trul evreiesc de stat : Firul de aur - 
(orele 11), Pofta vine... rîzînd — (orele 
20) ; Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase' 
(Sala Savoy) : Pagini alese din revista 
de altădată — (orele 20) ; Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al C.C.S. : Zboară cîn- 
tec drag — (orele 17). Cîntă țara mea — 
(orele 20) ; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Academiei) : Năzbîtiile lui Țăndărică
— (orele 11) Micul prinț — (orele 20) : 
Circul de stat : Aventurile lui Don Qui
jote în arenă — (orele 10,30), Circul flo
rilor de gheață — (orele 15.30 șl orele
19.30) .

fow n-am äjms b Ad/ud
Eram în lași și trenul spre Adjud, 

unde Trebuia să ajung neapărat, 
pleca abia seara. Am ieșit la șosea. 
Cu gîndul să călătoresc cu autostopul. 
Dar ghinionist cum sînt, n-am găsit 
nimic. Chiar în momentul cînd mă 
pregăteam să renunț, am auzit un du
duit de motor. Venea în viteză un 
tractor. Dacă nu e cărujă, e bună și 
o telegujă, mi-am zis eu, și m-am ur
cat lîngă tlăcăul binevoitor. Era un 
tractor mai vechi, al G.A.S. Oprișeșli- 
Adjud și venea de la reparajia capi
tală.

— II auzi cum merge ? Grozav I
La tractoare nu prea mă pricep, așa 

că am căutat alt subiect. Am discutat 
cu tractoristul ba de una, ba de alta 
și nici nu știu cum am ajuns la Vaslui.

— Ce zici de reparația capitală, 
care mi-a tăcut-o la tractor î Merge 
a-ntîia, nu ? a început iar tractoristul.

N-a mai fost timp să-mi dau vreo 
părere. Răspunsul a venit de la trac
tor. A început să cîrîie odată, de două 
ori, a treia oară s-a oprit. Tractoris
tul s-a dat jos, s-a învîrtit pe lîngă el 
și-ntr-un tîrziu îl aud :

— Aleluia I Aici am rămas. Asta 
numai remorcat ajunge la Oprișești. 
Și frămîntă ceva în vîrful buzelor la 
adresa celor care l-au reparat.

De gară ne depărtasem. La Adjud 
vroiam să ajung...

— Nu dispera, îmi spune tractoris
tul, dumneata ajungi la Adjud.

— Cum ?
— Păi trebuie să apară Lică.
— Care Lică ?
— Uite că și vine.
Intr-adevăr, dinspre lași venea un 

alt tractor. M-am urcat lîngă Lică și 
mi-am continuat drumul spre Adjud.

— De ce n-ai remorcat tractorul 
dacă sînteți de la aceeași gospodă
rie ? întreb eu.

— Păi, nu e voie, vin cu tractorul 
din reparație capitală, n-am făcut încă 
rodajul.

— Aha !
— Tovarășii ăștia de la Uzina de 

reparat tractoare din lași fac niște re
parații grozave. Chestia cu tractorul 
lui Vasile a fost o întîmplare, pentru 
că...

Am pus aici puncte de suspensie 
pentru că Lică nu și-a mai dus ideea 
pînă la capăt. Motivul ? Tractorul n-a 
vrut să-l mai asculte. S-a oprit și o- 
prit a fost.

De gară ne depărtasem, la Adjud 
vroiam să ajung...

— Nu te necăji, omule I Dumneata 
ajungi la Adjud, eu însă numai re
morcat... Trebuie să apară llie...

— Care llie ?

CINEMATOGRAFE ; Pași spre Lună : 
Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), București 
(9.30; 11,15; 13; 14,45. 17; 19; 21), Excelsior 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30) Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20) Omul cu ricșa — 
cinemascop : Republica (9; 11,15; 13,45, 
16,15; 18,45; 21,15), Melodia (9.30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21,15). Cascada diavolului :
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) Fes
tival (10; 12 15; 14,30; 16,45; 19; 21.15). Gri
vița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Miorița 
(9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15), Modern 
(9,30; 11,30; 13,45; 16, 18,15; 20.30) Era
noapte Ia Roma — (ambele serii) : Ca
pitol (10; 13,15; 16,45; 20), Feroviar (10;
13,15; 16,30; 20). Aurora (10 15; 13.30; 16,45: 
20). Călătorie în aprilie ; Victoria (10: 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Luceafărul 
(10,30; 15; 17; 19; 21). Podul : Central
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Cultural 
(10.30; 12,30; 16; 18,15; 20 30). Inculpatul 
„1040“ : Lumina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare; 16; 18,15; 20,30), 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20.30), Drumul 
Sării (li, 15; 17; 19; 21). La vîrsta dra
gostei : Union (11,30; 16; 18,15; 20.30).
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Privește înapoi cu mînie — 
rulează la cinematografele : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20 30), Popular (10,30, 14,15 
16,30; 18,45; 21). Orașul proștilor ;. Fru
moasa din pădurea adormită ; Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 21 rulează 
in continuare). Viață sportivă : Giulești 
(10; 12,30; 15; 17,45; 20), Buzeștl (11,30; 15: 
18; 21), Arta (10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30) 
Atențiune, părinți ! : înfrățirea între po 
poare (11,30; 13 30; 15,30: 18; 20,15), Dacia 
(9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Rusaika - 
cinemascop ; Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15
20,30),  Floreasca (16; 18,15; 20,45). Magazin 
tllm : Unirea (11; 16; 18; 20). Misterele 
Parisului _ cinemascop : Cosmos (16 
18| 20). Hoțul din San Marengo : Tomis 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12 
14; 16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45) 
Pacea (11; 16; 18; 20). A dispărut o navă 
Vltan (15; 17; 19; 20,45). împărăția oglin
zilor strîmbe : Munca (16; 18,15: 20,30) 
Qlvitoq : Moșilor (15,30; 18; 20,30)
Agatha, lasă-te de crime ! ; Viitorul 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30). G“1 printre 
lupi — cinemascop ; Colentina (16; 18;

După cîteva minute, a apărut llie 
călare pe un alt tractor. M-am urcat 
alături de llie șl iată Bîrladul. La ie
șirea din Bîrlad, ce credeți că s-a în- 
tîmplat? Pană I S-a învîrtit llie pe lîn
gă tractor, s-a răsucii, nimic I

— Remorcat ajung la Oprișești I 
S-a zis I

— Tot din reparația capitală vii ?
— Tot... Da-ncotro o iei pe jos? 

Stai că trebuie să apară Apebii.
— Nu mai aștept pe nici un Ape- 

trii. Știi de ce? Uite, eu nu cred în 
prostii, dar am impresia că aduc ghi
nion uzinei de reparații din lași. M-am 
urcat pînă acum pe trei tractoare ie
șite din reparația capitala și toate trei 
s-au detectat.

Am luat-o pe jos. După vreo cinci 
minute, aud în urma mea un duduit 
de motor. Venea Apetrii. Mi-a făcut 
semn să mă urc lîngă el, dar eu tare 
pe poziție. Dacă sînt purtător de ghi
nion ? A trecut pe lîngă mine, dar la 
vreo cinci sute de metri s-a oprit. Am 
ajuns în dreptul lui și i-am spus :

— Degeaba mă aștepți că nu merg.
— Nu te aștept pe dumneata, II 

aștept pe Dumitru.
— Care Dumitru ?
— Trebuie să vină Dumitru cu trac

torul, să-i spun lui să comunice la 
gospodărie să trimită niște tractoare 
să ne remorcheze. Am rămas și eu în 
pană.

Parcă mi-a luat o piatră de pe ini
mă. Carevasăzică nu sînt purtător de 
ghinion I

A venit Dumitru și m-am urcat li
niștit lîngă el. Am mers cu al cinci
lea tractor ieșit din reparația capita
lă, cale de-o poștă. Și ia să vedem,
ghiciți ? Ce s-a-ntîmplat ? Pană I Meș
terește Dumitru la motor, se vîră pe 
sub tractor, iese de sub el... Eu ? Am 
început să mă agit. Mă uitam spre 
lași. Nu vine și al șaselea ?

— Știi ce ?...
— Știu. Să nu mă necăjesc că o șă 

vină altul. y
— Nu mai vine nici unul... Am o 

rugăminte : să te duci pînă la primul 
telefon și să comunici la gospodărie 
să trimită cinci tractoare fără repara
ție capitală să remorcheze cele cinci 
tractoare ieșite din reparație capita
lă. îmi faci serviciul ăsta ?

L-am servit pe prietenul meu trac
torist. C-a fost binevoitor cu mine. 
Sînt foarte supărat însă pe G.A.S. O- 
prișești, că n-a trimis măcar zece 
tractoare la reparație capitală. Cu 
unul dintre ele tot ajungeam la Adjud.

20). Cavalerul Pardaillan — cinemascop.1 
Progresul (11,30; 15; 17; 19; 21). Cartouche
— cinemascop : Ferentari (12; 14; 16.5.5; 
18,30; 20,45). A 12-a noapte : Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Adesgo (10,30; 15,30; .18; 
20,15), Medicamentul care ucide — (am
bele serii) ; Cringași (16: 19,30),

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — E- 
misiune pentru copii și tineretul școlar. 
10.30 — Rețeta gospodinei. 11.00 — Emi
siune pentru sate 18,00 — Emisiune de 
„Varietăți" - Transmisiune din Studioul 
de concerte al Radiotelevizlunii. 19.00 — 
Jurnalul televiziunii. 19.15 — Partea a
doua a emisiunii de „Varietăți" 20.45
— Filmul „,Nu aștepta luna mal". în 
încheiere : Buletin de știri, sport șl bu- 
■etln meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; Vremea a fost rece, cu 

cer variabil, mal mult noros în sudul 
țării. Cu totul Izolat în estul Moldovei a 
nins. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit cu intensificări pînă la tare în 
Bărăgan, Dobrogea șl sudul Moldovei. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 11 grade la Topllța șl 
Gheorghieni șl plus 1 grad în depresiu
nea Brezol-Titeștl. In București : Vre
mea a fost rece. cu cer variabil mal 
mult noros. Vîntul a suflat potrivit, cu 
Intensificări predominînd din sectorul 
estic. Temperatura a atins minus un 
grad. Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 șl 26 februarie. In țară : Vremea 
în curs de încălzire. Cer variabil. Vor 
cădea precipitații slabe locale. vîntul 
în generai slab. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 șl minus 12 grade, mai coborîte 
la început iar maximele între minus 4 
șl plus 6 grade, local mai ridicate. In 
București : Vremea în curs de încălzire. 
Cer variabil. Vîntul în general slab. 
Temperatura în creștere,

!
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Cultura ciupercilor a 
fost introdusă și în nume
roase gospodării din ra
ioanele Alexandria, Tur-

nu Măgurele, Urziceni și 
din alte raioane ale re
giunii București.

F. CEAUȘESCU.

TELEGRAMA

La școala tinerelor talente
Școala populară de ar

tă din Oradea a cunoscut 
în acest an o afluență de 
elevi cum n-a avut nici
odată în cei aproape 14 
ani de existență. In pre
zent, cursurile ei sînt 
urmate de 570 de mun
citori, 
ționari și chiar țărani 
colectiviști din

tehnicieni, func-

Prin luna august, anul 
trecut, maimulți ingineri 
agronomi și președinți de 
gospodării colective din 
raionul Zimnicea și din 
alte raioane ale regiunii 
București au vizitat In
stitutul de cercetări hor- 
tiviticole de la Băneasa 
și gospodăria de stat Po
pești Leordeni pentru a 
se documenta în proble
ma culturii legumelor 
timpurii. Au întîlnit și o 
cultură nouă care pen
tru mulți era necunoscu
tă. Este vorba de 
tura ciupercilor, 
scurtă vreme după 
zită, membrii a 
gospodării colective 
raionul Zimnicea ; 
exprimat dorința să or
ganizeze ciupercării. Con
siliul agricol raional le-a 
dat toate îndrumările ne
cesare.

Am 
cestea

' cul-
In 

1 vi- 
zece 
din 

și-au

trecut zilele a- 
pe la ciupercăria

colectiviștilor din Braga- 
diru. Grija și hărnicia 
colectiviștilor au fost bine 
răsplătite. S-au recoltat 
cîte 4,5 kg de ciuperci la 
metrul patrat, pe o su
prafață de 160 mp, iar de 
pe 80 mp unde s-a „în
sămânțat“ mai tîrziu și 
unde recoltatul abia a 
început, se prevede o 
producție de peste 5 kg 
la mp. Numai din primul 
ciclu de producție s-au 
recuperat cheltuielile fă
cute cu construcția adă
postului și valoarea zile
lor muncă efectuate. Ba 
a mai rămas și un cîștig 
de circa 5 000—6 00o lei.

Și celelalte gospodării 
colective din raion care 
au cultivat ciuperci au 
obținut rezultate bune. 
Cea din comuna Conțești 
a strîns în medie cîte 
6,5 kg ciuperci pe metrul 
pătrat și a obținut un 
venit de 19 000 lei.

colectiviști din comu
nele învecinate. In ca
drul unei secții speciale 
a școlii 250 de cadre di
dactice se pregătesc să 
devină regizori de cercuri 
dramatice și de brigăzi 
artistice de agitație, diri
jori de coruri și orches-

mestru a obținut numai 
note de 10. Ileana Miheș 
lucrează la cooperativa 
„Munca“. A atras-o pic
tura. Și ea obține cu re
gularitate la practică și 
teorie numai califica
tive foarte bune. In
tre Lunca Vașcăului și 
Oradea 
100 de 
pentru colectivista Ius
tina Bara, distanța a- 
ceasta nu constituie un 
impediment. De 3 ori pe 
săptămînă e la cursuri. 
Are o voce care promite — 
spun profesorii. Deocam
dată e solistă a căminu-

sînt aproape 
kilometri. Dar

instructori de dan
suri etc.

Iată și cîțiva dintre e- 
levii școlii : Constantin 
Militaru, muncitor la în
treprinderea regională de 
electricitate. A îndrăgit 
chitara. In primul tri-

lui cultural din comună.
Zeci de absolvenți ai 

școlii urmează acum 
cursurile unor institute 
de învățămînt superior 
din București, Cluj și 
Iași.

H. GROSU

I »JAJA*0. ♦

Primele probe 5a concursul de schi 
din Poiana Brașov

POIANA BRAȘOV (prin telefon). — 
Sîmbătă dimineafa, la Poiana Brașov s-au 
desfășurat primele probe din cadrul celei 
de-a Vl-a ediții a concursului internațio
nal de schi al țării noastre. După cum 
se știe la întreceri sînt prezenfi o serie 
de schiori și schioare cu renume mondial. 
Potrivit așteptărilor, prima probă a com
petiției începute ieri — slalomul special 
femei, — a fost. dominată de surorile 
Goitschel (Franța). Victoria finală în a- 
Ceastă întrecere nu a revenit însă campi
oanei olimpice a probei, Christine Goit
schel, ci surorii sale Marielle, ocupînd 
primul loc cu 74"3/10 realizat în două 
manșe. Traseul, în lungime de 320 m și 
cu o diferență de nivel de 120 m, a avut 
42 de porți în prima manșă și 40 în cea 
de-a doua. Christine s-a clasat a doua, 
cu timpul de 76"4/10, iar locul 3 a reve
nit schioarei Bărbi Henneberger (R.F.G.) în 
78 "2/10.

Dintre schioarele romîne cel mai bine 
s-a clasat Mihaela Stoenescu (Voin|a 
Sinaia) : locul 8 cu timpul de 103"5/10. 
In general, reprezentantele noastre au 
avut o comportare 
manșe. Unele dintre 
teva ori, pierzînd 
După două căzături 
Mikloș a abandonat.

La slalom uriaș bărbafi — 1900 m lun
gime, 550 m diferenjă de nivel, 65 de 
porți — cel mai bun timp (2'15") a fost 
realizat de francezul Jean-Claude Killy. 
El a fost urmat în clasament de austria
cul Gerhard Nenning, (2'17"2/1O) și de 
americanul James Huega (2'17"7/1O).

Primul dintre concurență noștri — 
Kurth Gohn (Dinamo Brașov) — s-a cla
sat pe locul 8 cu 2'25"1/1O.

Astăzi, se desfășoară probele de sla
lom uriaș (femei) și slalom special (băr- 
bafi).

slabă, în ambele 
ele au căzut de cî- 
secunde prejioase. 
consecutive, Ilona

• Echipa de fotbal Progresul București 
și-a continuat turneul în Republica Arabă 
Unită, jucînd la Cairo, în fața a 10 000 de 
spectatori, cu formația F. C. National, 
fruntașa campionatului egiptean. La capă
tul unui joc de bună factură tehnică, fot
baliștii romîni au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0) prin golul marcat de Stoi- 
cescu, în minutul 27.

O Campionatele mondiale de patinaj vite
ză la care participă sportivi din 18 țări au 
început sîmbătă la Helsinki cu o mare sur
priză. Răsturnînd toate pronosticurile, titlul 
mondial în proba de 500 m a fost 
de japonezul Keichi Suzuki, care a 
timpul de âl’T/10.

0 Tn orașul Neapole a început 
de polo pe apă pentru „Cupa campionilor 
europeni“. Iată primele rezultate : J.T.B. 
(Iugoslavia)-Duisburg (R. F. G.) 8—1 ;
Ț.D.N.A. (Sofia)-Gand (Belgia) 6—5 ; Ca- 
nottieri Neapole-Barcelona 3—1 ; Schwimm 
Viena-Ethnikos (Grecia) 8—2.

O Reprezentativa masculină de handbal 
a Japoniei, aflată în turneu prin Europa, 
a întîlnit la Nantes (Franța) o selecționată 
locală. Au învins gazdele cu 18—17, după 
ce la pauză conduceau japonezii cu 7—6.

cîștigat 
realizat

turneul

Ministrului Apărării al U.R.S.S.
Tovarășul mareșal al Uniunii Sovietice

RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI
MOSCOVA

Stimate tovarășe ministru,
în numele militarilor forțelor ar

mate ale Republicii Populare Ro- 
mîne și al meu personal, vă trans
mit dumneavoastră și tuturor mili
tarilor sovietici cele mai cordiale fe
licitări cu prilejul celei de-a 46-a ani
versări a armatei și flotei maritime 
militare sovietice.

Relațiile de prietenie trainică și 
colaborare dintre popoarele romîn 
și sovietic fac să se dezvolte și să 
se întărească necontenit frăția de 
arme romîno-sovietică, cimentată în 
focul luptelor purtate umăr la umăr 
de soldații romîni și sovietici împo
triva fascismului.

împreună cu întregul nostru po
por, militarii forțelor armate ale Re
publicii Populare Romîne se bucură 
din inimă de realizările obținute de

oamenii sovietici, sub conducerea 
partidului comunist, în construcția 
bazei tehnice-materiale a comunis
mului, în dezvoltarea științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Cu prilejul celei de-a 46-a aniver
sări a forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice, vă urez dumneavoastră 
personal și militarilor sovietici noi și 
mari succese în întărirea capacității 
de luptă a armatei sovietice, pentru 
îndeplinirea nobilei sale misiuni de 
apărare a muncii pașnice a poporu
lui sovietic — constructor al comu
nismului — în interesul cauzei păcii 
și socialismului.

Ministrul forțelor armate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată 
LEONTÏN SÄLAJAN

Congresul Partidului
TOKIO 22 (Agerpres). — La To

kio s-a deschis sîmbătă cel de-al 
XXIII-lea Congres al Partidului So
cialist din Japonia — cel mai mare 
partid de opoziție din țară. După 
cum se știe, la alegerile pentru Ca
mera Reprezentanților, care au a- 
vut loc în noiembrie 1963, pentru a- 
cest partid au votat 12 milioane 
persoane, adică 30 la sută din tota
lul alegătorilor.

Congresul, la care participă peste 
500 de delegați din toate prefectu
rile țării, a fost deschis de președin
tele partidului, Kawakami.

în ultimii zece ani, a arătat Ka
wakami, partidul socialist a devenit 
o mare forță. El a exercitat presiuni 
asupra partidului de guvernămînt în

Socialist din Japonia
vederea traducerii în viață a o serie 
de acțiuni politice din care cea mai 
importantă în domeniul politicii ex
terne este restabilirea de relații di
plomatice cu Uniunea Sovietică. Tn 
prezent, partidul cere, de asemenea, 
ca Japonia să restabilească relațiile 
diplomatice cu R. P. Chineză. Pre
ședintele a subliniat că partidul so
cialist se pronunță pentru co
existența pașnică, dezarmarea gene
rală și totală, lichidarea colonialis
mului și va lupta pentru apărarea 
constituției pașnice și a independen
ței Japoniei.

Raportul cu privire la activitatea 
partidului a fost prezentat de către 
secretarul general. Narita.

*
La casele ofițerilor din Brașov și 

Pitești, ofițerii și elevii școlilor mi
litare superioare din aceste garni
zoane s-au întîlnit cu atașatul mi
litar aero și naval al Uniunii Sovie
tice la București, colonelul V. S. 
Makovkin care a vorbit cu prilejul 
celei de-a 46-a aniversări a Arma
tei și Flotei Maritime Militare So
vietice.

Adunarea festivă
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Teatrul central al armatei sovietice 
a avut loc o adunare festivă consa
crată celei de-a 46-a aniversări a 
Forțelor Armate Sovietice. A luat 
cuvîntul mareșalul Rodion Malinov- 
ski, ministrul apărării al U.R.S.S. 
El a vorbit despre drumul glorios 
de luptă 
menirea 
el — își va aminti întotdeauna de 
victoriile 
noastre în anii celui 
război mondial, 
Moscova și de pe Volga, de la Kursk 
și de pe Nipru, pe cîmpiile Bieloru- 
siei și la Leningrad, în regiunea 
Balticii și în Prusia orientală, de la 
Budapesta, Viena și Berlin.

După ce a evocat eroismul ostași
lor sovietici în lupta împotriva co
tropitorilor fasciști, mareșalul Mali- 
novski a arătat că Forțele Armate 
ale U.R.S.S. sărbătoresc cea de-a 
46-a aniversare a lor în condițiile în 
care poporul sovietic pășește cu în
credere, sub conducerea partidului 
comunist, spre culmile comunismu-

al armatelor sovietice. O- 
recunoscătoare — a spus

strălucite ale trupelor 
de-al doilea 

în luptele de la

La sediul Filialei din Cluj a Uniu
nii Scriitorilor din R. P. Romînă a 
avut loc sîmbătă seara o ședință 
consacrată sărbătoririi scriitorului 
Nagy Istvan cu ocazia împlinirii a 
60 de ani. Au participat scriitori, re-

DIN VIAȚA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ
Cea de-a Xl-a stagiune a Teatrului Națiunilor
La cea de-a Xl-a stagiune a Teatrului 

Nafiunilor și-au anunțat deja participarea 
numeroase companii teatrale, lată cl- 

teva dintre ele :
Angliei îi va reveni onoarea de a 

inaugura ciclul Shakespeare. „Shakes
peare Festival Company” va prezenta 
„Visul unei nopfi de vară" și „Neguță
torul din Veneția". In fruntea listei inter- 
preților se află cunoscufii actori Ralph 
Richardson și Barbara Jefford.

Uniunea Sovietică va participa

anul acesta cu două trupe : prima va fi 
o mare companie coregrafică, grupînd 
stelele celor mai de seamă teatre lirice 
din U.R.S.S. Cealaltă trupă va fi cea a 
Teatrului de Artă din Moscova.

„Comedia Nacional Argentina" va 
prezenta un spectacol de mare amploa
re, cu cînfece și dansuri, care povestește 
istoria întemeierii Argentinei.

R. F. Germană-'' va trimite pentru 
a patra oară Opera din Frankfurt la 
Teatrul Nafiunilor.

Editarea caietelor de conversație 
ale lui Beethoven

Biblioteca de stat din Berlin pregă
tește pentru editare caietele de con
versație ale lui Beethoven. Lucrarea, 
care va cuprinde 6—8 volume, se rea
lizează pentru prima dată și va coin
cide cu împlinirea a 200 de ani de 
la nașterea compozitorului (în anul 
1970). Caietele de conversație ale lui

Beethoven reprezintă un document 
important pentru cunoașterea biogra
fiei și ideilor compozitorului. După 
cum se știe, în ultimii, ani ai vieții 
sale Beethoven surzise aproape com
plet și folosea aceste caiete în timpul 
conversațiilor cu prietenii și cunoscu- 
ții care îl vizitau.

9 La Moscova a avut loc 
premiera operei „Calo lungă” 
— închinată muncii tineretu
lui pe marile șantiere de con
strucții din Siberia. Noua o- 
peră a fost scrisă de tînărul 
compozitor Alcxandr Fliarkov.

La 18 februarie in palalul prezidențial din Roma a avut loc 
aniversarea a 400 de ani de Ia moartea marelui artist al Re
nașterii Michelangelo Buonarroti. în fotografie : portretul 
artistului la vîrsta de 60 de ani (fragment), care se află expus 
Ia Florența Este considerat parțial autoportret și parțial lu

crare a pictorului del Conte.

• După cum anunță ziarul 
„Le Monde”, în Franța va fi 
decernat, pentru prima oară 
anul acesta, „premiul Marilyn 
Monroe”, care va încununa o 
operă cinematografică fran
ceză.

9 Cunoscutul prozator ita
lian Leonardo Sciascia, a că
rui carte „Cînd so arată cu
cuveaua“ a apărut de curînd 
în librăriile noastre, lucrează 
în prezent la un roman închi
nat luptei împotriva Inchizi
ției în Sicilia secolului XVI. 
Romanul va fi intitulat „Moar
tea inchizitorului”.

*

K. Jegalin, ambasadorul Uni-I.
unii Sovietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei au depus 
sîmbătă o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Sovietici din Capi
tală. Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Forțelor Armate și 
Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

de Ia Moscova
lui. „P.C.U.S., a spus în continuare 
vorbitorul, credincios principiilor 
marxist-leniniste cuprinse în Decla
rațiile de la Moscova ale partidelor 
comuniste și muncitorești, a acțio
nat și va acționa pentru menține
rea și întărirea unității de monolit 
a sistemului mondial al socialismu
lui și a mișcării comuniste mon
diale, pentru traducerea consec
ventă în viață a principiilor inter
naționalismului proletar“.

Vorbitorul a subliniat că datorită 
eforturilor U.R.S.S., ale celorlalte 
țări socialiste, ale tuturor forțelor 
iubitoare de pace au fost făcuți pri
mii pași spre slăbirea încordării in
ternaționale.

După ce a arătat că deși în pre
zent un război mondial nu este o 
inevitabilitate fatală, există totuși un 
pericol real pentru pace, mareșalul 
Malinovski s-a referit la măsurile 
deosebit de importante luate în ul
timii ani de P.C.U.S. și guvernul so
vietic în domeniul construcției mi
litare, măsuri care au adus modifi
cări calitative în întregul sistem de 
apărare al U.R.S.S.

P E

Un film original

Prima ramură în dezvoltarea industrială 
a PcpuDlicii Mali

BAMAKO 22 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul cu prilejul dării în exploa
tare a complexului industrial agri
col din Baghinda, președintele Re
publicii Mali, Modibo Keita, a de
clarat că „succesul nostru este un 
succes al întregii Africi. Dacă am fi 
așteptat pînă cînd capitaliștii străini 
ar fi asigurat dezvoltarea noastră, 
ar fi trebuit să așteptăm secole“.

Nu vom putea realiza nimic în 
țara noastră, a arătat în continuare 
președintele Keita, dacă nu vom a- 
vea întotdeauna încredere în po

porul nostru. Avem suficientă ener
gie pentru a infringe toate piedici
le care ne apar în cale. In înche
iere, președintele a arătat că acest 
complex constituie „prima ramură 
în dezvoltarea industrială a Repu
blicii Mali“.

Complexul de la Baghinda, situat 
la 30 kilometri de capitala Republi
cii, Bamako, se compune din între
prinderi ale industriei alimentare și 
din plantații agricole. In prezent, 
la Baghinda lucrează 1 600 de mun
citori și funcționari.

DE PRETUTINDENI

Regizorul francez Frederic Ros
sif a realizat recent filmul „Ani
malele“ adresat atît copiilor cit și 
adulților. Folosind metoda monta
jului fragmentelor de filme turna
te de operatori de toate naționali
tățile, intercalate cu imagini fil
mate de el însuși în diverse regi
uni ale lumii, Rossif prezintă as
pecte privind raporturile milenare 
ale omului cu 
utilizează cu

animalele. Regizorul 
măiestrie tehnica

Tablou de Rafael 
redescoperit

Recent la Londra a fost descope
rit un tablou de Rafael — 
Madona din Loretto. Această 
operă a fost creată la începutul 
secolului 16 și expusă ulterior în 
biserica Santa Maria de Popolo din 
Roma, de unde a fost furat în 1591. 
De atunci nu i s-a mai dat de 
urmă. Tabloul fusese copiat de mai 
multe ori înainte de a dispărea. 
Considerat și el tot o copie și vîn- 
dut ca atare la o licitație din Lon
dra, exemplarul original a fost re
cent identificat cu ajutorul razelor 
Roentgen.

imaginii încetinite în scopul de a 
ilustra extraordinara frumusețe a 
mișcărilor animalelor.

Filmul este compus din opt părți 
la care se adaugă o a noua parte 
despre experiențele pavloviste de 
la Moscova cu privire la raportu
rile între animalele de diverse 
specii, crescute împreună încă 
din primele zile ale vieții. Una din 
secvențele cele mai interesante ale 
acestui film ilustrează prietenia 
dintre o leoaică și o căprioară. 
Aceasta din urmă nu se sfiește 
cîtuși de puțin să-și sărute prie
tena.

Recent Frederic Rossif a primit 
pentru filmul său „Marele premiu 
al cinematografului pentru tine
ret".

dactori de la revistele literare, ca
dre didactice de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ din localitate. Des
pre activitatea literară și obștească 
a sărbătoritului au vorbit scriitorii 
Pop Simion, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, Teofil 
Bușecan, secretarul Filialei din Cluj 
a Uniunii Scriitorilor, Dumitru Mir
cea, redactor șef al revistei „Tribu
na“, Szabo Gyula, Dumitru Radu 
Popescu și Barôti Păi. în cuvîntul 
său, scriitorul Nagy Istvan, mulțu
mind pentru cuvintele ce i-au fost 
adresate, și-a exprimat recunoștința 
față de partid și guvern pentru con
dițiile deosebite create activității pe 
tărîmul literaturii și artei. El a sub
liniat că-și va consacra și mai de
parte întreaga sa putere de muncă 
înfloririi culturii socialiste în R. P. 
Romînă.

DIN ISTORIA ȘAHULUI

După cum scrie ziarul „La Tribune 
de Genève“, jocul de șah a fost in
ventat în India în secolul V, e.n., de 
vizirul Sessa. Numele de „șah“ vine 
de la „Schatrengi“, care în limba 
sanscrită înseamnă „jocul șahului“. 
„Șah-mat“ înseamnă de altfel „re
gele este mort“.

Jocul de șah se juca la origine 
între patru parteneri grupați cîte 
doi. Fiecare jucător dispunea de pa
tru piese și patru pioni, astfel îneît 
în total erau 32 de piese pe tabla 
de șah. Jocul de șah a fost adus 
de arabi în Spania. Aici s-a modifi
cat și a devenit foarte asemănător 
cu jocul de șah de astăzi, în afară 
de cîteva excepții în mutarea pie
selor.

MONEZI
CU EFIGIA LUI KENNEDY

La monetăriile de stat din Denver 
și Philadelphia a început baterea mo
nezilor de 50 cenți purtînd efigia de
functului președinte Kennedy.

Primele exemplare din aceste mo
nezi se vor trimite văduvei și copii
lor lui John Kennedy. Monezile ur
mează să fie puse în circulație înce- 
pînd din martie sau aprilie.

POATE FI „ÎMBLÎNZIT"
FULGERUL I

V-ați întrebat vreodată de cîte 
ori tună deasupra planetei noas
tre ? De o mie sau de două mii de 
ori pe an ? Nu. Anual deasupra 
Pămîntului se produc în medie mai 
mult de 3 100 000 000 de descărcări 
electrice ! Aceasta înseamnă că în

fiecare secundă răsună în diferite 
colțuri ale lumii cel puțin 100 de 
tunete. Aceste descărcări electrice 
puternice dezvoltă o energie uria
șă. Tensiunea unui fulger atinge 
uneori 100 de milioane de volți, 
ceea ce echivalează cu puterea mo
toarelor a peste 2 milioane de au
tovehicule. Fulgerul poate y atinge 
o lungime de cîțiva kilometri și o 
lățime doar de 2—15 cm. Omul nu 
a reușit încă să „îmblînzească“ 
acest fenomen al naturii. Cu toată 
răspîndirea largă a paratrăsnete
lor, fulgerele nimicesc anual cîteva 
mii de vieți. Dar descărcările elec
trice aduc și foloase. în zborul lor 
„fulgerător“ ele reușesc să absoar
bă din aer milioane de tone de 
azot, să-1 „încătușeze“ și apoi să-l 
dirijeze în pămînt, contribuind ast
fel la îngrășarea solului. In pre
zent savanți din diverse țări stu
diază posibilitățile de a „capta“ 
fulgerul și a-1 determina să lucre
ze în întregime numai pentru om.

VIN DIN EVUL MEDIU

Jose Cicote este deținătorul ce
lei mai mari, colecții de vinuri din 
lume. Colecția sa numără 20 000 
de sticle provenite din 162 de țări. 
Cicote va prezenta 400 din cele 
mai rare mărci și sticle de vin la 
Expoziția 'internațională ce va a- 
vea loc la New York. Printre a- 
cestea va figura și o sticlă cu vin 
de Xeres, datînd din anul 1494. 
Jose Cicote afirmă că aceasta este 
una din sticlele oferite lui Cristo- 
for Columb la înapoierea din pri
ma călătorie întreprinsă în Ame
rica.

intereselor păcii

W0 DE ANI DE LA MOARTEA

S CURT
ga lume. Volumul a apărut 
într-un tiraj de 150 mii de 
exemplare.

9 Trupa Landesbühne Rhein 
Main, cel mai vechi teatru 
ambulant din Germania, s-a 
instalat recent într-un local 
propriu Ia Frankfurt pe Main 
(R.F. Germană). Trupa a luat 
denumirea do Teatrul Popular 
din Frankfurt. Stagiunea a 
fost deschisă cu premiera 
„Ascho im Wind“ („Cenușă 
în vînt“) do Heinrich Heim. 
Această dramă, al cărei erou 
principal moare contaminat 
de radiații atomice, a fost 
premiată la concursul do dra
maturgie din 
1958.

Mannheim în

de cultură tra- 
India a publi-

• în R.P. Ungară a apă
rut primul volum din cule
gerea „Știința și omenirea”, 
care se referă la realizările 
științifice obținute pînă la 
sfîrșilul anului 1962 in întrea

• Institutul 
dițională din 
cat recent un dicționar cu 
termeni de teatru în dialec
tele indiene tamil și malaya- 
lam, precum și în engleză. 
Acest dicționar, considerai 
deosebit de important pentru 
viața teatrală din India a fost 
editat de profesorul Ramasu- 
bramanian.

LUI VUK KARADZICI
Anul acesta în Iugoslavia se come

morează 100 de ani de la moartea 
cunoscutului iluminist Vuk Stefanovici 
Karadzici, reformatorul și creatorul lim
bii literare sirbe contemporane, folclo
rist, istoric, etnograf, traducător și 
critic literar. Karadzici a participat la 
răscoala împotriva țugului turcesc con
dusă de Kara-Gheorghe. După înăbu
șirea răscoalei el a fost nevoit să fugă 
la Viena unde publică în anul 1814 
gramatica limbii sîrbe. După alți patru 
ani vede lumina tiparului „Dicționarul 
sîrb" în prefața căruia Karadzici a for
mulat principiile de bază ale reformei 
sale lingvistice. El a propus înlocuirea 
limbii literare artificiale din vremea sa 
cu o limbă bazată pe graiul popular.

Brando 
împotriva rasismului

După cum relatează ziarul „New 
York Herald Tribune", cunoscutul 
actor american Marlon Brando a 
propus un plan de boicotare a 
teatrelor care practică segregația 
rasială. El a declarat că va în
cerca să-i determine pe actori și 
scriitori să nu mai colaboreze la 
asemenea teatre, să introducă în 
contractele încheiate cu producă
torii o clauză în care se va arăta 
că lucrarea respectivă nu se va 
juca sau nu va rula (în cazul că 
este vorba de un film) niciodată 
într-un teatru sau cinematograf 
care practică discriminarea ra
sială.

Marion

Se împlinesc astăzi 46 de ani de 
cînd, în focul luptelor grele duse de 
poporul primului stat al muncitori
lor și țăranilor împotriva interven- 
ționiștilor, au luat naștere forțele 
armate sovietice, chemate să stea de 
strajă cuceririlor Revoluției din Oc
tombrie, să asigure apărarea tinerei 
Republici a Sovietelor.

Trup din trupul poporului ei, fău
rită și crescută de Partidul comu
nist în frunte cu V. I. Lenin, Arma
ta Sovietică și-a îndeplinit cu cre
dință și eroism misiunea ei istorică. 
Primele ei lupte, purtate în februa
rie 1918 lîngă Pskov și Narva, i-au 
adus și primele victorii, mareînd 
începutul drumului glorios străbă
tut de-a lungul întregii sale existen
țe, ca o armată în slujba cauzei cla
sei muncitoare, a intereselor păcii.

De neuitat vor rămîne în aminti
rea popoarelor faptele de arme să- 
vîrșite de ostașii sovietici în anii 
Marelui Război al Uniunii Sovietice 
pentru Apărarea Patriei. în marile 
bătălii din fața Moscovei și Lenin
gradului, în luptele istorice purtate 
de la Volga pînă la Berlin, forțele 
armate (sovietice, care au dus pe 
umerii lor principala greutate a 
războiului, au nimiçit pas cu pas 
mașina militară hitleristă, vădind 
eroism de masă și demonstrînd 
înaltele lor însușiri morale, carac
terul lor invincibil.

Apărîndu-și patria, oștile sovietice 
au dat mari jertfe de sînge pentru 
a veni în ajutorul celorlalte popoa
re înrobite de fascism ; ele și-au în
deplinit cu cinste această misiune 
internaționalistă, cîștigîndu-și pre
țuire și recunoștință din partea în
tregii omeniri iubitoare, de pace.

Marea victorie a U.R.S.S. în cel 
de-al doilea război mondial, dobîn- 
dită sub conducerea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a de
monstrat superioritatea orînduirii 
sociale și de stat sovietice, unita
tea de monolit a poporului, calită
țile deosebite ale științei 
socialiste, înalta conștiință a 
lui care-și apără libertatea 
ririle revoluționare.

Oamenii muncii din țara

de General-maior ION GHEORGHE

militare 
poporu- 
și cuce-

noastră

vor cinsti veșnic amintirea eroici
lor ostași romîni și sovietici, a lup
tătorilor care și-au dat viața pentru 
libertatea patriei noastre și înfrîn- 
gerea fascismului. Armata romînă, 
alături de armata sovietică elibera
toare, a dus o luptă plină de vitejie 
în războiul pentru eliberarea terito
riului național al patriei noastre, 
pentru zdrobirea definitivă a Ger
maniei hitleriste. Referindu-se la 
calitățile vădite pe front de ostașii 
romîni, mareșalul Uniunii Sovieti
ce, R. I. Malinovski, a spus : — Ro- 
mînii sînt capabili de înaltă bravu
ră și vitejie. Ne-am convins de acest 
lucru atunci cînd armata romînă a 
luptat alături de aoi împotriva nem
ților. Unele divizii romînești ne-au 
entuziasmat de-a dreptul prin dîrze- 
nia lor în luptă, prin bărbăția și 
spiritul lor de sacrificiu... ,

în lupta comună antihitleristă s-a 
pecetluit frăția de arme romîno- 
sovietică, expresie a prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele 
noastre.

Au trecut de atunci aproape două 
decenii. In acest răstimp, abnega
ția oamenilor sovietici, vădită cu 
atîta tărie în timpul războiului, 
s-a manifestat în mod strălucit pe 
frontul construcției pașnice. Poporul 
nostru urmărește cu profundă sim
patie remarcabilele victorii dobîn- 
dite de poporul sovietic în dezvol
tarea multilaterală a patriei sale, în 
construcția desfășurată a comunis
mului. Uniunea Sovietică dă în nu
mai 8 zile o producție industrială 
echivalentă cu a Rusiei țariste pe un 
an întreg ; ea este o țară a marilor 
uzine și hidrocentrale, a șantierelor 
vaste, a unor realizări tehnico-știin- 
țifice care stîrnesc admirația lumii. 
Succesele ei în toate domeniile aduc 
o contribuție esențială la întărirea 
sistemului mondial socialist, a for
țelor păcii și progresului de pretu
tindeni.

Exprimînd interesele fundamen

tale ale popoarelor lor. Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste 
promovează consecvent o politică ex
ternă de pace, de coexistență pașni
că între statele cu sisteme social-po- 
litice diferite. Țările noastre militea
ză neabătut pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale — ca so
luție radicală în stare să înlăture 
primejdia unei conflagrații mon
diale, pentru lichidarea vestigiilor 
războiului trecut, pentru slăbirea 
încordării internaționale, dezvolta
rea cooperării pașnice între state și 
a prieteniei între popoare. Promo- 
vînd neobosit această politică co
respunzătoare năzuințelor de pace 
ale tuturor popoarelor, țările socia
liste își mențin totodată neslăbită 
vigilența față de acțiunile cercurilor 
agresive și acordă atenția cuvenită 
asigurării securității popoarelor lor.

Apărătoare devotate și de nădejde 
ale cauzei păcii, țările socialiste nu
tresc convingerea profundă că prin 
perseverentă, chibzuință și răbdare 
își pot găsi soluționarea cele mai 
spinoase probleme ale vieții inter
naționale, că principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice vor triumfa în 
lumea întreagă. Prin lupta lor uni
tă, forțele păcii în continuă crește
re dispun de posibilitatea de a pre- 
întîmpina pericolul unui nou război, 
de a asigura securitatea și liniștea 
omenirii.

Intre militarii armatei romîne șî 
militarii armatei sovietice există o 
puternică prietenie. Alături de forțe
le armate ale Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări socialiste, forțele ar
mate ale R.P. Romîne au stat și vor 
sta cu hotărîre de strajă vieții noi și 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, intereselor păcii în Europa 
și în lume.

La cea de-a 46-a aniversare a Ar
matei Sovietice, militarii forțelor 
noastre armate, oamenii muncii din 
țara noastră transmit un călduros 
salut eroicilor ostași sovietici și 
le urează noi succese în perfecțio
narea măiestriei lor militare, în 
întreaga lor activitate dedicată 
cauzei păcii.
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Pentru dezvoltarea

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA,

în preajma isnor schimbări • 
in conducerea guvernului austriac

NEW YORK 22 
Secretarul general 
Thant, a continuat consultările sale 
cu reprezentanții țărilor care parti
cipă la dezbaterile Consiliului de Se
curitate în problema Ciprului. El a 
avut întrevederi cu reprezentanții la 
O.N.U. ai 
S.U.A., Adlai 
Patrick Dean, 
tarul general 
pe ministrul 
Ciprului, Spyros Kyprianou, pe am
basadorul Turciei la Washington, 
Turgat Menemencioglu, pe delega
tul Greciei, Bitsios și pe președintele 
Consiliului de Securitate, Carlos 
Bernardes (Brazilia).

în legătură cu aceasta, reluarea 
dezbaterilor asupra problemei Cipru
lui în Consiliul de Securitate s-a a- 
mînat din nou pentru marți.

(Agerpres). — 
al O.N.U., U

U.R.S.S., Fedorenko, 
Stevenson, și Angliei, 
De asemenea, secre- 
al O.N.U. l-a primit 
afacerilor externe al

karios urmărește îndeaproape dis
cuțiile care au loc în cadrul Consi
liului de Securitate. în cazul cînd 
Consiliul de Securitate nu va adop
ta o rezoluție, care să salvgardeze 
independența și integritatea terito
rială a Ciprului, el va cere convoca
rea Adunării Generale a O.N.U.

P0ZIȚIA NOULUI GUVERN GREC

PRECIZĂRILE PREȘEDINTELUI 
MAKARIOS

NICOSIA 22 (Agerpres). — La Ni
cosia, președintele Republicii Cipru, 
Makarios, a dat publicității un co
municat în care se cere reducerea 
proporțională a trupelor britanice a- 
flate în Cipru, în cazul cînd Consi
liul de Securitate va hotărî trimite
rea unei forțe internaționale.

Referindu-se la trimiterea de noi 
efective britanice în Cipru, preșe
dintele Ciprului relevă că Anglia a 
luat această hotărîre fără consimță- 
mîntul guvernului cipriot. în mo
mentul de față, se arată în comu
nicat, numărul soldaților britanici 
este de 7 000. Cred, a subliniat Ma
karios, că pe insulă nu ar trebui să 
se afle efective superioare acestui 
număr.

El a declarat, de asemenea : „Per
sonal nu am nici o obiecție în ce 
privește trimiterea în Cipru a unei 
forțe internaționale, cu anumite 
condiții, care să ajute la restabilirea 
ordinei și să ușureze reluarea vieții 
normale în insulă“.

în cercurile apropiate guvernului 
cipriot se arată că președintele Ma

Din Atena se anunță că noul gu
vern grec desfășoară o vie activi
tate diplomatică în legătură cu Ci
prul. Primul ministru Papandreu și 
ministrul de externe, Kostopoulos, 
au avut întrevederi cu reprezentan
ții diplomatici ai S.U.A., Angliei și 
Ciprului. Corespondentul din Atena 
al agenției France Presse transmite: 
„Noul guvern grec a hotărît să 
participe într-o mai largă măsură 
decît cel precedent la tratativele în 
problema cipriotă și să dea un spri
jin mai eficace 
kariös“.

Corespondentul 
ted Press anunță
a protestat pe lîngă reprezentanții 
diplomatici ai S.U.A. și Angliei la 
Atena împotriva sesizării de către 
Anglia a Consiliului de Securitate 
fără a informa pe membrii N.A.T.O.

președintelui Ma-

agenției Associa- 
că guvernul grec

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
22 februarie la Moscova a fost sem
nat acordul privitor la colaborarea 
culturală între U.R.S.S. și S.U.A. pe 
anii 1964—65. Acordul elaborat în 
cadrul tratativelor care au avut loc 
la Moscova a fost semnat de amba
sadorul S.U.A., Foy Kohler, și de 
Serghei Romanovski, președinte al 
Comitetului de stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru legă
turile culturale cu țările străine.

Comentînd, la cererea unui cores
pondent al agenției TASS, noul pro
gram de colaborare sovieto-ameri- 
cană, Serghei Romanovski l-a apre
ciat ca „mai amplu și mai multila
teral decît toate cele precedente“.

Romanovski a subliniat că în vii
torii doi ani colaborarea în dome
niul industriei, medicinii și mai ales 
în domeniul agriculturii va cunoaș
te o dezvoltare însemnată.

★

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
într-o declarație a Departamentului 
de Stat al S.U.A. se arată, printre 
altele, că „acordul cultural sovieto- 
american constituie de fapt una 
dintre acele înțelegeri în legătură cu 
care eforturile îndelungate și coor
donate ale Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice au fost pe deplin construc
tive“.

CuîsuI lirei sterline in scădere
LONDRA 22 (Agerpres).— După 

cum anunță agențiile occidentale de 
presă, vineri seara, la închiderea 
bursei, cursul lirei sterline, în ra
port cu alte valute, s-a situat la 
unul din cele mai joase niveluri delà 
criza din iulie 1961. Potrivit agen
ției France Presse, scăderea cursului 
lirei sterline a avut loc în ciuda in
tervențiilor repetate ale Băncii An
gliei pentru a susține moneta bri
tanică.

Citînd surse competente din Lon
dra, agenția France Presse subliniază

că aceasta se datorește agravării 
deficitului balanței comerciale a 
Angliei în cursul ultimei luni și 
perspectivelor unui an electoral di
ficil, în cursul căruia scurgerea de 
capital britanic în străinătate ar 
continua, iar importurile ar putea 
să crească rapid.

LONDRA 22 (Agerpres). — Săptă- 
mînalul englez „Economist“ publică 
un articol în care respinge cererile 
S.U.A. ca Anglia să-și limiteze co
merțul cu țările socialiste. Subli
niind că dezvoltarea comerțului între 
Est și Vest este avantajoasă pentru 
cele două părți, săptămînalul se 
pronunță în favoarea lărgirii comer
țului cu țările socialiste.

Industria engleză va primi astfel 
noi comenzi prin 
tului Angliei cu 
salută această 
„Economist“. De 
l-ar face și întreprinderile 
cane constructoare de mașini, care 
nu folosesc întreaga lor capacitate 
de producție.

★

NEW YORK 22 (Agerpres).— Vor
bind la Cincinnati, la cea de-a ze
cea conferință anuală pentru aface
rile internaționale, economistul Grif
fith Johnson, secretar de stat ad
junct pentru afacerile economice, s-a 
ocupat de poziția Statelor Unite față 
de viitoarea conferință mondială de 
la Geneva pentru comerț și dez
voltare.

„S.U.A., a spus Johnson, consideră 
conferința de la Geneva drept un 
efort serios pentru reexaminarea 
problemei dezvoltării din punctul de 
vedere al perspectivelor comerciale 
internaționale“.

*

NAIROBI 22 (Agerpres). — Po
porul Kenyei care s-a eliberat de 
sub dominația colonială este intere
sat în dezvoltarea comerțului inter
național, a declarat secretarul par
lamentar al Ministerului Finanțelor 
și Planificării Economiei al Kenyei, 
Tom Okello-Odongo. Dorim crearea 
unor asemenea condiții în care Ke-

dezvoltarea comer- 
țările socialiste și 
perspectivă, scrie 
fapt, același lucru 

ameri-

nya s-ar simți un partener egal în 
schimburile comerciale. Ne pronun
țăm pentru însănătoșirea generală a 
climatului în comerțul internațional, 
pentru ca fiecare țară să-și poată găsi 
piețe convenabile și avantajoase 
pentru mărfurile sale. în acest sens, 
a arătat Okello-Odongo, ne punem 
mari speranțe în Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare care se 
va deschide curînd la Geneva.

Vorbitorul s-a pronunțat cu hotă- 
rîre împotriva oricărei discriminări 
și îngrădiri în comerțul dintre țări. 
Dorim, a arătat el, ca țările africane 
să poată face comerț cu țările so
cialiste ceea ce nu s-a putut ob
ține pînă acum deoarece puterile co
loniale au folosit pozițiile lor și au 
împiedicat acest lucru. în comerț, 
trebuie să se creeze o asemenea si
tuație în care toate țările să fie ega
le. Comerțul practicat de o serie de 
țări occidentale, a spus Okello- 
Odongo, este un comerț discrimina
toriu.

în ultimele zile, situația politică 
din Austria s-a complicat brusc 
prin izbucnirea unei crize în con
ducerea partidului populist, unul 
dintre cele două partide care for
mează coaliția guvernamentală. Joi 
seara, vorbind la televiziunea aus
triacă, actualul cancelar, dr. Al
fons Gorbach, a anunțat că își va 
prezenta demisia. „Motivul și im
portanța demisiei mele, a spus el, 
au fost expuse deja de majoritatea 
ziarelor".

într-adevăr, în ultimele zile, zia
rele vieneze scriau tot mai insistent 
că declanșarea crizei în conducerea 
partidului populist, care era aștep
tată încă de la ultimul congres al 
partidului, din septembrie 1963, a 
devenit iminentă. Ea este rezultatul 
confruntărilor interne din partidul 
populist, în cadrul căruia, după cum 
scriu ziarele de aici, există deosebiri 
de vederi între gruparea „moderați
lor“ și a „reformatorilor“, aceștia 
din urmă reprezentînd interesele 
cercurilor radicale de dreapta. Con
gresul din toamna anului trecut s-a 
soldat, după cum se știe, cu pre-

ac- 
Gor- 

si- 
as-

luarea conducerii partidului de către 
fostul ministru de finanțe dr. Josef 
Klaus și eliberarea din funcția 
de președinte al partidului a 
tualului cancelar federal, dr. 
bach. Ziarele au relatat că 
tuația creată astfel a dus la
cuțirea relațiilor dintre conducerea 
partidului și miniștrii care o repre
zintă în guvern. „Cancelarul federal 
și miniștrii populiști, a scris coti
dianul „Der Kurier“, s-au simțit în 
ultimele săptămîni lipsiți în măsură 
tot mai mare de sprijinul noii con
duceri a partidului populist“.

După informațiile presei, conduce
rea partidului populist urmează să se 
întrunească la 24 februarie într-o 
ședință extraordinară. Cu acest 
prilej, dr. Gorbach își va prezenta 
demisia, urmînd ca, la 25 februarie, 
să o prezinte președintelui republicii. 
Acestei ședințe i se acordă o mare 
însemnătate. După cum scrie ziarul 
„Volksblatt“ ea va „determina pe 
viitor politica partidului populist“.

ȘT. DEJU

Pregătiri în vederea 
unei conferințe a țărilor 

neangajate
COLOMBO 22 (Agerpres). — Cey

lonul va cere la conferința ~ țărilor 
neangajate, care urmează să aibă 
loc la Colombo la 23 martie, ca toa
te țările membre să refuze accesul 
pe aeroporturile și în porturile lor a 
avioanelor și vaselor purtătoare de 
arme nucleare, a anunțat la 22 fe
bruarie un purtător de cuvînt al 
guvernului ceylonez.

El a afirmat că Ceylonul ar con
sidera o asemenea măsură drept un 
pas înainte pe calea creării de zone 
denuclearizate.

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

Prima legătură radio prin „ Echo-2“
MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 

cum comunică agenția TASS, cola
boratorii observatorului astronomic 
din Zimenki (din apropierea orașului 
Gorki) au recepționat la 22 februa
rie orele 2 — ora Moscovei — sem
nalele radio transmise de la obser
vatorul Jodrell-Bank, din Anglia, 
prin intermediul satelitului artificial 
american „Echo-2“.

Deși capacitatea de reflectare a 
satelitului „Echo-2“ este ceva mai 
scăzută decît cea preconizată inițial, 
datorită unor deformări ale supra
feței lui, survenite în Cosmos, 
prima experiență de legătură radio 
pe unde ultrascurte prin Cosmos, pe 
distanțe foarte mari, a fost apreciată 
ca satisfăcătoare. Semnalul radio, 
care a străbătut prin Cosmos peste 
3 mii de kilometri, a fost recepționat 
în bune condiții de observatorul so
vietic și în acest fel a început trans
miterea de radiograme Pămînt-Cos- 
mos-Pămînt, pe baza programului 
elaborat în iunie 1962 de reprezen-

tanții Academiei de științe a U.R.S.S. 
și ai Administrației Naționale pen
tru problemele aeronauticii și cerce
tării spațiului cosmic (N.A.S.A.) din 
S.U.A.

★

Referindu-se la realizarea cu suc
ces a primei legături radio prin Cos
mos, cu ajutorul satelitului artificial 
american „Echo-2“, academicianul 
Anatoli Blagonravov, președintele 
comisiei Academiei de științe a 
U.R.S.S. pentru cercetarea și folosi
rea spațiului cosmic, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS că 
experiențele de recepționare a sem
nalelor provenite de la satelitul 
„Echo-2“ vor continua după progra
mul elaborat de oamenii de știință 
americani, englezi și sovietici. El a 
declarat, de asemenea, că nu este ex
clusă experimentarea posibilității 
unor legături de comunicații directe 
între S.U.A. și U.R.S.S. pentru reali
zarea cărora să fie utilizat și sateli
tul artificial „Echo-2".
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în decorul fastuos al Palatului 
maharajahului din pitoreasca loca
litate Udaipur (India) a fost găzdui
tă cea de-a XH-a conferință Pug
wash, care s-a desfășurat între 27 
ianuarie și 1 februarie.

Anul acesta conferința Pugwash 
s-a ținut în condițiile unui climat 
internațional favorabil realiză
rii unor noi pași spre destindere în 
relațiile dintre state, spre abordarea 
constructivă a problemei dezarmă
rii generale și totale. Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii 
a fost salutat de toate popoarele, în 
nădejdea că el va fi urmat de noi 
măsuri pe calea întăririi securității 
internaționale și a păcii, ceea ce s-a 
făcut simțit și în atmosfera întrunirii 
de la Udaipur.

Intîlnirile dintre oamenii de știin
ță din diferite țări pentru a dezbate 
problemele majore ale contempora
neității, pentru căutarea unor pa
rametri practici în vederea soluțio
nării lor, ău devenit tradiționale în 
ultima vreme. în rîndul acestor im
portante acțiuni internaționale se 
înscrie și mișcarea Pugwash.

Inițiată în 1955 de către savanți 
cu mare renume mondial ca Ber
trand Russel, Albert Einstein, Fr. 
Joliot-Curie, precum și de cunoscu
tul industriaș american și activist 
pe tărîm social Cyrus Eaton, miș
carea Pugwash (după numele loca
lității din Canada unde a avut loc 
prima conferință) are ca scop să 
confrunte pe oamenii de știință din 
toate țările cu marile probleme ale 
timpului nostru. La conferințele 
Pugwash au participat un număr 
mereu crescînd de oameni de știință, 
deținători ai premiului Nobel, con
ducători ai unor academii de științe, 
savanți de diferite orientări și spe
cialități. La conferința din ianuarie 
a. c. au participat 77 de delegați din 
25 de țări, printre care : prof. C. F. 
Powell (Anglia), deținător al pre
miului Nobel pentru fizică, prof. F. 
Seitz, președintele Academiei de ști
ințe a S.U.A., acad. M. D. Millionșci- 
kov, vicepreședinte al Academiei de 
științe a U.R.S.S., fizicianul prof. 
TI. J. Bhabha, președintele Comisiei 
Indiene pentru energie atomică,

Acad. prof. 
CORIOLAN DRÄGULESCU

prof. M. Magat (Franța), prof. J. 
Galtung (Norvegia), prof. L. Infeld 
(Polonia). Au participat, de aseme
nea, Cyrus Ea leii și soția sa.

în prezent, înalta dezvoltare a 
științei și tehnicii a creat posibilități 
uriașe pentru producția de bunuri, 
dar, din păcate, și pentru distruge
re, îneît înșiși creatorii științei 
poartă o răspundere deosebită pen
tru modul cum sînt utilizate aceste 
posibilități. La discuțiile de la 
Udaipur au fost exprimate opinii 
unanime despre necesitatea ca oa
menii de știință, în număr tot mai 
mare, să-și mobilizeze energiile pen
tru a contribui eficient la cauza 
progresului și a păcii. Din dezbate
rile competente, din schimbul de 
păreri, s-au cristalizat mulți factori 
de apropiere a punctelor de vedere, 
s-a desprins ideea că statele trebuie 
să folosească posibilitățile existente 
în vederea creării unei ambianțe in
ternaționale de progres și pace, de 
prosperitate și siguranță pentru toa
te popoarele. „în zilele noastre — 
spunea unul din participanții occi
dentali la dezbateri — marile puteri 
nucleare dispun de stocuri uriașe de 
arme nucleare, cu care distrugerea 
lumii ar fi posibilă de cîteva ori. în 
măsura acumulării acestor mijloace 
de distrugere, a răspîndirii și dez
voltării lor și pe măsură ce sursele 
de neînțelegere și tensiune interna
țională sporesc, în lipsa unei atmos
fere de încredere și colaborare în
tre națiuni, pericolul unui dezastru 
pustiitor persistă 
toate conștiințele“.

Pe ordinea de zi 
figurat probleme 
securității colective, generale, regio
nale și în spațiul cosmic, probleme
le implicațiilor pentru securitate ce 
decurg din răspîndirea armelor nu
cleare, corelația dintre problemele 
economice ale țărilor slab dezvol
tate și eforturile de menținere a 
păcii mondiale, precum și proble-

mele priorității în ce privește vii
toarea dezvoltare a științei și tehni
cii în aceste țări. într-adevăr, pro
blemele dezarmării și eliminării să
răciei din lume au fost socotite ca 
unele din cele mai stringente pro
bleme ale zilelor noastre. La Udai
pur, alături de problemele secu
rității și dezarmării s-a discutat ne
cesitatea de a se folosi imensele re
surse materiale ale planetei exclusiv 
în scopuri pașnice și, în acest sens, 
căile pentru realizarea premiselor 
economico-sociale ale ridicării ma
teriale a țărilor slab dezvoltate, pre
cum și contribuția oamenilor de 
știință în acest domeniu.

Utilitatea întîlnirilor și discuțiilor 
dintre oamenii de știință a fost din 
nou dovedită, ilustrîndu-se preg
nant faptul că aceștia pot aduce în 
serviciul rezolvării marilor proble
me internaționale, contribuția mij
loacelor științifice și experimentale 
de cercetare.

Lucrările conferinței s-au desfă
șurat atît în ședințe plenare cît și 
în grupuri de lucru. Așa cum a in
trat în tradiția conferințelor Pug- 
wash, dezbaterile s-au caracterizat 
printr-un schimb liber de păreri, 
printr-un efort comun de a găsi 
problemelor în discuție soluții reci
proc acceptabile. La conferință 
s-au dezbătut propuneri 
împiedicarea răspîndirii 
nucleare, s-a arătat că

și îngrijorează

a conferinței au 
ale organizării

vizînd 
armelor 
savan- 

ții pot și trebuie să contribuie la 
crearea unui teren prielnic care să 
permită ajungerea la un acord pen
tru interzicerea utilizării acestor 
mijloace de distrugere. Participan- 
ții au subliniat importanța înțelege
rii realizate anul trecut de a nu se 
plasa arme nucleare pe orbite în ju
rul Pămîntului și au relevat tot
odată importanța exemplului reci
proc în domeniul reducerii bugete
lor militare, a efectivelor armate și 
a unor genuri de arme.

La dezbaterea acestor probleme a 
participat și delegația romînă, care 
a arătat în cadrul conferinței efor
turile consecvente ale țării noastre 
în vederea creării unui climat in
ternațional propice consolidării secu-

rității și păcii în lume. S-a amintit 
că R. P. Romînă a adresat încă în 
1957, și apoi în 1959, guvernelor din 
țările balcanice propunerea de în
cheiere a unui tratat pentru trans
formarea Balcanilor într-o regiune 
a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare și fără mijloace de transpor
tare a lor la țintă. De asemenea, 
ne-am referit la faptul că, la se
siunea a XV-a a Adunării Generale 
a O.N.U. țara noastră t a propus 
punctul intitulat „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
state europene aparținînd unor sis
teme socia l-politice diferite“. A- 
ceastă problemă, după cum se știe, 
a figurat pe ordinea de zi a sesiunii 
a XVIII-a și urmează să fie discu
tată la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale.

în referatul pe care l-am prezen
tat la conferința Pugwash, am ară
tat că oamenii de. știință din țara 
noastră sînt ferm convinși de efica
citatea ideii de a se promova ac
țiuni pe plan regional cu cele mai 
variate obiective : de a soluționa 
problemele litigioase, de a încheia 
acorduri de colaborare în diferite 
domenii, de a căuta și găsi orice alte 
mijloace pentru lichidarea surselor 
de neînțelegere, de încordare, de 
conflicte eventuale dintre state, ca 
bazele militare străine, rampele de 
lansare pentru rachete etc. Mijloa
cele amintite sînt de domeniul prac
ticii, ele se pot înfăptui pe căile cu
rente pe care le au la dispoziție sta
tele, se bazează pe stricta respectare 
a suveranității reciproçe, stimulează 
inițiativele tuturor statelor, mari sau 
mici, în 
pașnică 
nale.

Orice 
mai mare sau mai mică, sînt bine
venite pentru a împrăștia norii 
neînțelegerilor dintre state, tocmai 
pentru că sînt menite a contribui la 
înțelegere, a încuraja colaborarea, 
schimburile, ajutorul reciproc. în a- 
ceastă lumină, propunerile și ideile 
expuse de participant, precum și 
inițiativele țării noastre privitoare 
la consolidarea securității pe plan 
regional, au fost primite cu mult in
teres, constatîndu-se că ele acțio
nează în direcția regizării unor pași 
succesivi pe calea care duce la de
zarmare și pace.

Recent, 50 000 de japonezi au parti
cipat, în apropiere de Tokio, la o 
demonstrație, în cadrul căreia s-au 
pronunțat în favoarea destinderii 

internaționale, pentru pace

Vizita oficială de trei zile a pre
ședintelui Italiei, Antonio Segni, și 
a ministrului de externe, Giuseppe 
Saragat, la Paris a avut loc la scurt 
interval după alte întîlniri similare 
în capitalele occidentale.

Comunicatul publicat la încheierea 
vizitei menționează punctele asupra 
cărora președintele de Gaulle și in
terlocutorul său italian, președintele 
Segni, s-au declarat de acord. A- 
genția France Presse este de părere 
că „rezultatul cel mai important“ îl 
constituie hotărîrea luată de cele 
două părți „de a continua tratati
vele în vederea unității europene“ 
și de a recomanda fuzionarea celor 
trei „comunități europene“ : Piața 
comună, Euratom și C.E.C.O.

Comunicatul înregistrează „dorin
ța comună" a celor două țări ca vii
toarele negocieri din cadrul G.A.T.T. 
(așa-zisa „rundă Kennedy“) să ducă 
la o intensificare a schimburilor 
dintre Piața comună și țările terțe, 
printre care îndeosebi S.U.A.

S-a discutat și s-a căzut de acord 
de asemenea asupra unui anumit 
număr de probleme ale relațiilor 
bilaterale franco-italiene.

Cu toate acestea, atît presa fran
ceză cît și cea italiană comentînd 
rezultatele vizitei, pun accent nu atît 
asupra acordurilor realizate pe care 
le consideră destul de vagi și de 
declarative, cît asupra deosebirilor 
de vederi manifestate.

Comunicatul franco-italian men
ționează de altfel el însuși „existen
ța anumitor divergențe în concepții 
sau metode“, adăugind totodată că 
cele două părți și-au exprimat do
rința de a menține „un contact strîns 
pentru a ajunge la realizarea unei 
înțelegeri mutuale în problemele in
ternaționale de interes comun“.

„Dincolo de textul discursurilor 
pronunțate, scrie ziarul parizian 
„Combat“, se desemnează din ne
norocire obiectul dezacordurilor, 
care paralizează această colabo
rare“. De aceeași părere este ziarul

trateze cu

„Combat“ 1 
la necon-

milanez „11 Corriere della Sera“. 
„Discuțiile franco-italiene au două 
aspecte, scrie ziarul. Pe de o parte 
și înainte de toate consacrarea unei 
prietenii cu legături multiple: alian
ța atlantică și Piața comună. Pe de 
altă parte căutarea unei formule 
susceptibile să exprime clar punc
tele de dezacord și să le 
răbdare și bunăvoință“.

Despre ce este vorba ? 
se referă în primul rînd
cordanțele de păreri mai vechi ce nu 
au fost aplanate cu privire la formu
la de realizare a așa-zisei „unități 
europene“. „Generalul de Gaulle, le
gat de definirea unei Europe prin ea 
însăși, și președintele Segni, legat de 
respectul alianței atlantice, se si
tuează cu francheță pe două lungimi 
de undă oarecum divergente“, scrie 
ziarul. „Le Populaire“ ajunge la 
concluzia că, așa cum prevăzuseră 
observatorii și comentatorii, fiecare 
participant la convorbirile franco- 
italiene a rămas pe poziția sa. In 
continuare ziarul arată că în ce pri
vește proiectele politice ale „unită
ții europene“, Parisul nu împărtă
șește opiniile Romei, ca de altfel și 
în ce privește problema primirii An
gliei în Piața comună.

Un alt punct de divergență : pla
nul american de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O., 
la care comunicatul franco-italian se 
referă numai în termeni vagi. Iii' 
cercurile politice și de presă de aci 
se amintește că Italia se numără 
printre țările N.A.T.O. care au apro
bat în principiu înfăptuirea acestui 
plan, pe cînd Franța și-a axat, dim
potrivă, politica pe crearea unei for
țe nucleare naționale.

Lista problemelor, ca și în cazul 
vizitei premierului britanic la Was
hington și cea a cancelarului Erhard ■ 
la Paris, a rămas, la rîndul ei, cu 
semne de întrebare cărora urmează 
a li se căuta răspunsuri la viitoarele 
întîlniri.

T. VORNICU

La procesul din Dallas

ce privește soluționarea 
a problemelor internațio-

inițiativă, orice realizare,

Președintele Filipinelor 
în vizită la Djakarta

DJAKARTA 22 (Agerpres). — 
Președintele Macapagal al Filipine
lor a sosit la Djakarta, într-o vizită 
oficială. El va duce tratative cu pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, în 
problema malayeză.

In discursurile rostite la aeropor
tul din Djakarta, amîndoi președin
ții s-au declarat din nou în favoa
rea planului de creare a unei confe
derații în care să fie incluse Indo
nezia, Filipinele și Federația Ma
layeză. s

STOCKHOLM. La Stockholm s-a 
deschis Expoziția internațională de 
turism pe anul 1964. Printre partici
pant! se numără și R. P. Romînă cu 
un pavilion unde sînt expuse aspec
te din stațiunile Mamaia și Poiana 
Brașov. Pavilionul R. P. Romine a 
fost vizitat cu interes încă din pri
ma zi de un mare număr de per
soane.

SOFIA. Delegația de partid și gu
vernamentală bulgară, în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, care a 
vizitat Uniunea Sovietică a sosit sîm- 
bătă la Sofia.

BUENOS AIRES. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, pre
ședintele Argentinei, Arturo Illia, a 
semnat un decret prin care se sta
bilește un control al prețurilor la 
pîine. Potrivit agenției, aceasta este 
prima măsură a guvernului argen
tinian împotriva creșterii costului 
vieții.

ALGER. Adunarea Națională a

Apărarea recurge la procedee de tergiversare
sasinării lui Lee Oswald de către - 
Jack Ruby, trebuie considerată ca~/ 
martor și deci nu poate fi admisă 
ca jurat. Unul din avocații apărării, 
Tonahill, a declarat că va aduce a- 
ceastă chestiune în fața Curții Su
preme a S.U.A., dacă va fi nevoie, 

în cursul ședinței a avut loc un 
viu schimb de cuvinte între apărare 
și acuzare. Judecătorul Brown a 
chemat de cîteva ori la ordine pe 
avocatul Tonahill, deoarece acesta 
nu ținea seama de observațiile re
prezentantului ministerului public 
și stăruia în a pune candidaților în
trebări considerate inadmisibile de 
tribunal.

DALLAS 22 (Agerpres). — Cea 
de-a cincea zi a procesului lui Jack 
Ruby a luat sfîrșit la scurt timp 
după alegerea unui al doilea jurat, 
un inginer. De la începutul proce
sului pînă în prezent au fost exami
nați 39 de candidați-jurați. Din a- 
ceștia opt au fost recuzați de apăra
re, doi de acuzare și 27 au 
tiți sau excluși din diferite 
tive.

în cursul ultimei ședințe a audie
rilor apărarea a încercat o nouă ma
nevră. Ea a invocat articolul 616 din 
codul penal al statului Texas în spri
jinul susținerii că orice persoană, 
care a văzut la televiziune scena a-

fost scu- 
alte mo-
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Algeriei a ratificat vineri Carta Ligii 
Arabe. Adunarea a adoptat totodată 
o rezoluție în care sprijină hotărîrile 
conferinței arabe la nivel înalt, care 
a avut loc recent la Cairo.

BRAZZAVILLE. Agenția China 
Nouă anunță că guvernele Republi
cii Congo (Brazzaville) și Republicii 
Populare Chineze au hotărît să sta
bilească relații diplomatice la rang 
de ambasade.

PALM SPRINGS. La Palm Springs 
(California) au început convorbirile 
dintre președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, și președintele Mexicului, 
Adolfo Lopez Mateos, care a sosit 
într-o vizită oficială în S.U.A.

LA PAZ. Agenția Associated Press 
anunță că la locdința lui Jüan Le- 
chin, vicepreședintele Boliviei, s-a 
produs o explozie provocată de o 
încărcătură de dinamită. Vicepre
ședintele nu se afla acasă. Explozia 
a provocat grave avarii locuinței. 
Juan Lechin, care este și conducă
torul sindicatului muncitorilor din 
industria de cositor, a fost recent 
exclus din partidul guvernamental. 
Mișcarea națională revoluționară. El 
a criticat politica președintelui Paz 
Estensoro și a anunțat că își va pune 
candidatura la viitoarele alegeri pre
zidențiale ça adversar al lui Esten
soro,

ACCRA. Președintele Nkrumah a 
aprobat legea cu privire la modifică
rile aduse constituției, adoptate la 
sesiunea Adunării Naționale a Re
publicii Ghana. Potrivit legii în țară 
se instituie sistemul partidului unic.

Justi- 
ares- 
York, 
Boli- 
unui

WASHINGTON. Ministerul 
ției al S.U.A. a anunțat vineri 
tarea, într-un hotel din New 
a ambasadorului Mexicului în 
via, Salvador Pardobolland, a
cetățean francez și a unui funcțio
nar superior Uruguayan implicați 
„într-una dintre cele mai importante 
afaceri de trafic de stupefiante des
coperite vreodată în Statele Unite". 
Arestarea a avut loc după descope
rirea unei cantități de 61 kg heroi
nă în valoare de aproape 14 milioa
ne dolari, introdusă clandestin în 
S.U.A. de cei trei.
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