
Anul XXXIV Nr. 6480 | Joi 24 decembrie 1964 4 PAGINI - 20 BANI

CONSTITUIREA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE

BILANȚ RODNIC
ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI
Industria orașului București a realizat 
planul anual al producției globale

In ziua de 22 decembrie a iost 
realizat planul anual al producției 
globale industriale pe Capitală. Din 
comunicările primite la Direcția oră
șenească de statistică București re
iese că un număr de 98 de între
prinderi industriale, din care 81 re
publicane, și-au îndeplinit pînă la 
această dată planul anual de pro
ducție. Printre aceste întreprinderi se 
numără Uzina de țevi „Republica", 
Uzina de mașini-unelte și agregate, 
Uzina de țevi sudate, Uzina mecani
că de utilaj chimic, Uzina „Timpuri 
Noi”, Uzina de pompe, Uzina „Steaua 
roșie", Combinatul de cauciuc Jila
va, Fabrica de confecții și tricotaje, 

Uzina de pompe este una din întreprinderile bucureștene care și-a îndeplinit înainte de termen planul pe 
1964, Intre brigăzile de aici care lună de lună și-au depășit sarcinile de producție, au executat lucrări de 
bună calitate, se numără brigada de montori condusă de Dumitru Boerescu, In fotografie (de la stingă la 

dreapta) : Nicolae Dobre, Dumitru Marin, Dumitru Boerescu, Constantin Ilinca și Tănase Neagu

Lucrări gospodărești edilitareRealizări social » culturale 
pentru forestieri

Paralel cu măsurile de asigurare a pro
tecției muncii, pentru care se cheltuiesc 
anual circa 40 milioane lei, în întreprin
derile forestiere se acordă o atenție per
manentă îmbunătățirii condițiilor de via
ță ale muncitorilor, asistenței medico-sa- 
nitare, creșterii nivelului profesional și de 
cultură generală al acestora. Există astăzi, 
în apropierea gurilor de exploatare, pes
te 4 500 de cabane cu circa 84 000 de 
paturi, unde muncitorii forestieri se pot 
odihni în condiții bune. S-a lărgit în acest 
an rețeaua de magazine și puncte ali
mentare ale cooperației de consum care 
aprovizionează pe cei care lucrează în 
parchete, pe șantierele de împăduriri și 
de construcții de drumuri forestiere. In 
afară de aceasfa, muncitorii forestieri 
au la dispoziție 120 de cantine, 
iar în toate cabanele forestiere s-au 
creat condiții de pregătire a mîn-

r. cării calde. Asistența medicală este
concretizată prin existența în ex
ploatările forestiere ; a 51 staționare cu 
465 de paturi, 17 dispensare, 93 puncte 
sanitare, 167 vagoane sanitare, 6 474 
truse medicale etc. Sindicatele se îngri
jesc ca anual zeci de mii de muncitori 
forestieri să-și petreacă concediul de o- 
dihnă în diferite stațiuni balneo-climate- 
rice. Ele organizează totodată la cabane, 
parchete, guri de exploatare, o activi
tate cultural-educativă bogată.

întreprinderea textilă „Dacia", Fabri
ca de produse lactate ș.a.

Muncitorii, inginerii șl tehnicienii 
din întreprinderile industriale bucu- 
reștene au produs peste prevederile 
planului importante cantități de țevi, 
motoare, plăci fibrolemnoase, fire 
de bumbac, țesături, încălțăminte, 
zahăr, ulei comestibil și alte produ
se. Ca urmare a depășirii planului 
de către marea majoritate a între
prinderilor, planul producției globa
le industriale pe 1964 va fi depășit 
cu 2,7 la sută. Volumul producției 
globale din acest an va fi mai mare 
cu 13,2 la sută în comparație cu 
anul trecut.

Dezvoltarea rețelei de canalizări face 
parte din acțiunea complexă de mo
dernizare a orașelor și centrelor popu
late, cît și de protecție a calității ape
lor. în perioada 1960—1964 s-au execu
tat și dat în funcțiune ori sînt în curs 
de execuție o serie de importante lu
crări de canalizare și stații de epurare. 
Printre acestea se numără : extinderea 
canalizărilor în orașele Cluj, Arad, Iași, 
Constanța, Pitești ; construirea de stații 
pentru epurarea apelor la Hunedoara, 
Constanța, Făgăraș, Bîrlad, Pitești, 
Deva și în alte localități.

O importantă lucrare este canalizarea 
generală a litoralului Mării Negre, care

Prime de vechime
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 

La exploatările miniere Ilba, Săsar, 
Cavnic, Baia Sprie și altele din re
giunea Maramureș a început în a- 
ceste zile plata primelor a- 
nuale de vechime. Printre cei care 
se bucură de aceste drepturi 
sînt minerii Andrei Sărmășag de 
la Săsar, Nicolae Gălușcă și Ion 
Stențel de la Herja, maiștrii de

50 DE ÎNTREPRINDERI
DIN REGIUNEA PLOIEȘTI

Trustul de extracție a țițeiului 
Ploiești este cea de-a 50-a între
prindere industrială din această re
giune care a anunțat pînă acum în
deplinirea planului anual. Acest suc
ces este în mare măsură rezultatul 
introducerii la un număr tot mai 
mare de sonde vechi a unor metode 
care duc la sporirea producției de 
țiței, la îmbunătățirea calității aces
tuia și reducerea prețului de cost. 
Deosebit de eficace s-au dovedit a 
fi metoda tratamentelor cu substan
țe tensioactive și metoda de recupe
rare secundară prin injecții cu apă 
și gaze în strat. In schelele din Va
lea Prahovei, unde astfel de metode 
s-au aplicat la mai mult de 200 de 
sonde, producția acestora a sporit 
între 30—35 la sută, realizîndu-se pe 
această cale un plus de țiței egal 
cu producția trustului pe 4 zile.

cuprinde canalizarea integrală și epu
rarea apelor uzate de la toate punctele 
de evacuare pe zona cuprinsă între 
Mamaia și stațiunea Mangalia — circa 
70 km de litoral. întreaga canalizare 
este dotată cu instalații de pompare 
complet automatizate.

Lucrările de canalizare și epurare a 
apelor uzate au fost proiectate de In
stitutul pentru planuri de amenajare și 
construcții hidrotehnice (I.P.A.C.H.), 
iar metodele de epurare a apelor rezi
duale sînt studiate de secția „Protecția 
și epurarea apelor" din Institutul de 
studii și cercetări hidrotehnice 
(ISCH).

pentru mineri
mină Cristea Laurențiu și Andrei 
Sălăjan de la Ilba etc. Lucrînd peste 
20 de ani în mină, ei au primit pri
me variind între două și patru mii 
de lei. Anul acesta, minerilor din 
bazinul maramureșan li se vor da 
prime în sumă totală de 10 350 000 
lei — cu 600 000 lei mai mult decît 
în anul 1963.

La Palatul R. P. Romîne a avut 
loc miercuri ședința de constituire 
a Consiliului Național al Frontului 
Democrației Populare, în legătură 
cu apropiatele alegeri pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare. Au luat parte reprezen
tanți ai Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, ai sindicatelor, organizațiilor 
cooperatiste, de tineret, de femei, ai 
asociațiilor științifice și culturale și 
ai altor asociații obștești, care au 
fost desemnați de organizațiile res
pective pentru a face parte din Con
siliul Național al F.D.P. (Compo
nența Consiliului Național al F.D.P. 
se publică în pag. a IlI-a).

Ședința a fost prezidată de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. A fost 
ales Biroul Consiliului F.D.P. care, 
între ședințele Consiliului, va coor
dona acțiunile ce vor fi organizate 
în campania electorală. Biroul Con
siliului este alcătuit din tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Isac 
Martin, Suzana Gîdea, Constantin 
Mateescu, Petre Enache, Anton 
Breitenhofer, Ladislau Banyai, De- 
mostene Botez, Grigore Geamănu. 
A fost apoi aleasă comisia pentru 
elaborarea proiectului de manifest 
al Frontului Democrației Populare.

Consiliul Național al F.D.P. a 
stabilit primele acțiuni în vederea 
pregătirii alegerilor.

Luînd cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus :

Stimați tovarăși,
Actuala legislatură a Marii Adu

nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne se apropie de sfîrșit. In 
conformitate cu prevederile Consti
tuției, la 7 martie 1965 vor avea loc 
alegerile pentru organul suprem al 
puterii de stat și, o dată cu acesta, 
pentru sfaturile populare regionale, 
raionale, orășenești și comunale. In 
legătură cu acest eveniment . de 
seamă în viața politică a țării noas
tre a fost convocată ședința de față, 
consacrată constituirii Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
Populare.

Al 200-lea motor 
Diesel de 2100 CP

Constructorii de motoare de la U- 
zinele de mașini din Reșița au ter
minat montajul celui de-al 200-lea 
motor Diesel de 2 100 CP destinat 
locomotivelor Diesel-electrice produ
se în țară. Experiența valoroasă a- 
cumulată în construcția acestor mo
toare le-a permis să facă într-un 
timp scurt numeroase perfecționări. 
Au-fost aplicate, soluții tehnice mo
derne sistemului de distribuție la 
blocajul reglajului, precum și în con
strucția carterului motorului.

Ocrotirea 
sănătății mamei 
și copilului

Se extinde mereu rețeaua de unități 
sanitare menite să asigure asistența me
dicală a mamei și a copilului. în pre
zent, numărul paturilor de asis
tență medicală pentru copii se ri
dică la aproape 17 000, fiind de 
13 ori mai mare ca în 1938, 
iar numărul paturilor din spitalele și 
secțiile de obstetrică-ginecologie la circa 
8 800, față de 2 009 în 1938. De aseme
nea, s-au asigurat aproape 4 000 paturi 
pentru nou născuți. Printre noile unități 
de pediatrie și maternități se numără 
spitalul și maternitatea din Bacău, spi
talul de copii din Botoșani, Casa copi
lului din Ploiești ș,a. în multe unități 
spitalicești funcționează astăzi secții 
speciale de chirurgie infantilă și O.R.L.

în mediul rural, unde în trecut asis
tența medicală era ca și inexistentă, 
funcționează dispensare cu staționar. în 
unele secții ale spitalelor din mediul 
sătesc sînt și paturi pentru copii. Nu
mărul caselor de naștere a ajuns la 
peste 2 000.

In prezent, acordă asistență medicală 
calificată copiilor 1300 medici, peste 
3 300 surori și asistente de ocrotire față 
de 280 medici și 409 surori în 1938.

Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a organizat o serie de acțiuni 
menite să contribuie la scăderea morbi
dității și mortalității infantile. Mortali
tatea infantilă a scăzut în 1964 aproape 
de patru ori față de 1938.

Caracterul larg, reprezentativ, al 
Frontului Democrației Populare este 
determinat de faptul că el înmănun
chează Partidul Muncitoresc Romîn 
— forța conducătoare a poporului 
nostru, sindicatele — organizația de 
masă a clasei muncitoare, cu cei 
peste trei milioane două sute de mii 
de membri ai săi, organizațiile coo
peratiste. sătești, cuprinzînd peste 
șase milioane cinci sute de mii de 
țărani, Uniunea Tineretului Munci
tor, cu peste două milioane de mem
bri, mișcarea femeilor, asociațiile 
oamenilor de știință și artă, coope
rativele meșteșugărești, precum și 
alte organizații obștești, reprezentînd 
toate păturile sociale.

Frontul Democrației Populare în
truchipează unitatea și coeziunea 
poporului în jurul organizatorului și 
conducătorului încercat al operei de 
construire a socialismului — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Este pentru noi toți un izvor de 
profundă satisfacție faptul că ne 
prezentăm în fața maselor de alegă
tori cu un bilanț deosebit de bogat 
și însuflețitor. In istoria patriei 
noastre, cei 4 ani ce s-au scurs de la 
ultimele alegeri se vor înscrie ca 
ani de mari succese în făurirea orîn- 
duirii socialiste, în ridicarea Repu
blicii Populare Romîne pe noi culmi 
ale progresului economic.

Deosebit de grăitoare sînt rezulta
tele obținute în acești 4 ani în dez
voltarea forțelor de producție ale 
țării. Prevederile planului de 6 ani 
au fost realizate și depășite an de an, 
industria socialistă s-a dezvoltat con
tinuu, în ritm înalt, potențialul ei a 
crescut considerabil datorită con
struirii unei serii de mari întreprin
deri dotate cu tehnică modernă, cît 
și reconstruirii și reutilării între
prinderilor vechi.

Un eveniment memorabil al acestei 
perioade a fost Sesiunea extraordi
nară a Marii Adunări Naționale din 
primăvara anului 1962, care a mar
cat un moment de cotitură în opera 
de transformare revoluționară a so
cietății — încheierea colectivizării a- 
griculturii, victoria definitivă a so
cialismului atît la orașe, çît și la sate.

In condițiile complexe ale reorga

DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1965

EXIGENTĂ FATĂ DE CALITATEA PRODUSELOR
în aceste zile, în întreprinderi, iabrici, uzine, pe 

șantierele de construcții din întreaga țară au în
ceput adunările de dezbatere a cifrelor de plan pe 
1965. Adunările de prelucrare a sarcinilor de plan 
prilejuiesc o largă desfășurare a spiritului de ini
țiativă și gospodăresc al colectivelor din fiecare în
treprindere, o analiză temeinică a posibilităților și 
rezervelor de îmbunătățire continuă a calității pro
duselor, de creștere a productivității muncii, de ri
dicare la un nivel mai înalt a întregii activități eco
nomice. Pornind de la realizările și experiența 
acestui an, muncitorii, tehnicienii și inginerii care 
iau cuvîntul în aceste adunări fac numeroase pro
puneri de măsuri, care să asigure îndeplinirea pla
nului pe 1965 din prima lună a noului an. Redăm 
mai jos aspecte de la dezbaterea cifrelor de 
plan la uzina „Laminorul" din Galați.

Anul 1965 n-a sosit încă, dar la- 
minoriștii gălățeni i-au pregătit te
meinic primirea. Fiecare colectiv de 
la cele 4 laminoare, fiecare schimb, 
sute de oameni au luat parte zilele 
acestea la dezbaterea cifrelor de 
plan pe anul viitor. Bilanțul realiză
rilor pe 1964 este bogat : pînă în ul
tima zi a acestui an, valoarea pro
ducției de laminate dată peste plan 
va fi de circa 9 milioane lei. Por
nind de la aceste realizări, de la 
sarcinile sporite pe anul 1965 (pro
ducția de tablă subțire va crește cu 
8,5 la sută față de acest an), care au 
fost defalcate pe secții, schimburi și 
agregate, laminoriștii au făcut zeci 
de propuneri tehnice și organizato
rice.

Nu o dată am auzit în discuții a- 
firmația: „Realizăm produse de bună 
calitate, dar există posibilități pen
tru rezultate și mai bune". Oamenii 
au scos la iveală numeroase rezer
ve interne. Un economist a calculat 
că dacă 300 de tone de tablă res
pinse de controlul tehnic ar fi fost 
de calitatea I, uzina „Laminorul" din 
Galați ar fi obținut în plus un 
beneficiu de 600 000 lei. Toți cei 
care au luat cuvîntul au venit cu 
propuneri și sugestii prețioase pen
tru punerea în valoare a noi rezerve 

nizării socialiste a agriculturii și în 
ciuda factorilor climatici nefavora
bili, producția agricolă a crescut, 
asigurînd satisfacerea nevoilor de 
aprovizionare a oamenilor muncii și 
a industriei cu materii prime. Au 
fost luate măsuri pentru perfecțibna- 
rea planificării economiei și activi
tății aparatului de stat, a organelor 
sale centrale și locale, corespunzător 
cerințelor construcției socialiste.

O vastă muncă constructivă se 
desfășoară în toate regiunile țării 
noastre. Un obiect al grijii deosebite 
a partidului și guvernului este ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. în perioada la 
care mă refer au fost luate în acest 
scop o serie de măsuri importante, 
printre care : sporirea salariilor, îm
bunătățirea pensiilor, intensificarea 
construcției de locuințe, extinderea 
rețelei de școli de toate gradele, a 
instituțiilor de ocrotire a sănătății și 
altele. Astfel, o dată cu dezvoltarea 
economiei naționale se asigură în- 
tr-o măsură tot mai mare satisface
rea cerințelor materiale și spirituale 
ale oamenilor muncii.

Rodnic este și bilanțul activității 
statului nostru în domeniul politicii 
externe. Republica Populară Romînă 
s-a manifestat permanent ca un fac
tor activ al vieții internaționale, mi- 
litînd, alături de celelalte țări socia
liste și alte țări iubitoare de joace, 
pentru coexistență pașnică între țări 
cu regimuri sociale diferite, pentru 
normalizarea relațiilor între state, 
pentru destindere internațională și 
instaurarea unui climat de înțelegere 
și prietenie între popoare, pentru 
triumful cauzei păcii. Această 
activitate a adus țării noastre 
un meritat prestigiu. Romînia și-a 
lărgit considerabil legăturile inter
naționale — diplomatice, economice, 
culturale, tehnico-științifice — atît 
în interesul propriu, cît și al cauzei 
cooperării internaționale și apropie
rii între popoare.

La temelia tuturor înfăptuirilor 
din acești ani se află munca plină 
de elan și abnegație a poporului 
nostru, care urmează politica parti
dului și guvernului, încrezător în 

interne, pentru lichidarea lipsurilor. 
Iată cîteva spicuiri din intervențiile 
participanților la dezbateri.

Petre Radu, maistru, laminorul I : 
„Schimbul pe care-1 conduc a ob
ținut constant anul acesta 96 la sută 
produse de calitatea I. Noi nu aler
găm după succese ușoare, cantita
tive, în dauna calității. Pregătim cu 
grijă platinele pentru laminare, le 
curățim de oxizi pe faze de laminare 
și urmărim atent fiecare operație 
tehnologică. Graba, munca în asalt 
ne sînt străine. In felul acesta am 
realizat și am depășit sarcinile de 
plan, am obținut produse de calitate 
superioară și am redus consumul de 
platine cu circa 3 kilograme pe tona 
de laminate. In secția noastră au loc 
din cînd în cînd întreruperi în func
ționarea agregatelor sau se rup 
cilindri de laminare. Ne vom strădui 
ca asemenea defecțiuni să fie cît 
mal puține. De această problemă 
să se ocupe cu mai multă atenție și 
conducerea uzinei, prin organizarea 
temeinică a reviziilor și reparațiilor, 
prin folosirea unor piese de schimb 
de bună calitate".

Alexandru Caramfil, șef de echi
pă, laminorul II : „La laminorul nos
tru se produc unele rebuturi la ope
rația de ajustaj atunci cînd maistrul 

viitorul luminos pe care și-l fău
rește. Succesele repurtate constituie 
un puternic factor mobilizator în 
îndeplinirea marilor sarcini care 
stau în fața poporului nostru.

Tovarăși,
Consiliul Național al Frontului 

Democrației Populare are sarcina de 
a organiza întreaga activitate legată 
de pregătirea și desfășurarea cam
paniei electorale. Este necesar să 
elaborăm un Manifest al Frontului 
Democrației Populare, care să pre
zinte în fața maselor de alegători 
o dare de seamă asupra realizărilor 
noastre, cît și principalele obiective 
de viitor.

In zilele ce urmpază va avea loc 
constituirea consiliilor locale ala 
Frontului Democrației Populare. 
Membrii Consiliului Național vor 
lua parte la această acțiune.

De asemenea, urmează în curînd 
să fie desemnați candidații Frontu
lui Democrației Populare pentru 
Marea Adunare Națională și pentru 
sfaturile populare. Oamenii muncii 
își vor da votul celor ce se bucură 
de respectul și încrederea cetățeni
lor, celor ce și-au cîștigat prestigiu 
prin activitatea lor politică și ob
ștească, prin hărnicia și spiritul lor 
gospodăresc.

Campania electorală va determina 
o vastă și cuprinzătoare activitate 
politică și obștească expresie a 
democratismului orînduirii noastre
— antrenînd milioane de cetățeni la 
dezbaterea multilaterală a unor im
portante probleme de interes gene
ral, cît și a problemelor economice, 
social-culturale și gospodărești cu 
caracter local. Ea va contribui la 
îmbunătățirea continuă a activității 
organelor locale ale puterii de stat
— sfaturile populare — la cunoaș
terea și soluționarea practică a pro
blemelor concrete care preocupă 
masa largă a cetățenilor.

îmi exprim convingerea că apro
piatele alegeri vor constitui o nouă 
și viguroasă manifestare a voinței 
maselor de a merge hotărît pe dru
mul deschis de orînduirea socialistă
— drum al înfloririi patriei și 
prosperității celor ce muncesc !

de schimb lipsește din secție. Dacă 
l-ar înlocui un șef de echipă, care 
să supravegheze permanent aceste 
operații, munca ar merge tot atît de 
■bine. De aceea, propun-ca/.în -fie.« 
care schimb să se încredințeze unul 
șef de echipă priceput sarcina de a 
urmări cum se realizează ajustajul 
tablelor. Și încă ceva. In uzina noas
tră lucrează mulți muncitori tineri, 
care nu au o experiență prea bogată 
în conducerea diferitelor utilaje și 
agregate. Ținînd cont de aceasta, 
ridicarea calificării și specializarea 
pe operații a oamenilor constituie o 
problemă de mare actualitate, că
reia trebuie să i se acorde mai multă 
atenție. La cursurile de perfecțio
nare a cunoștințelor muncitorilor să 
se insiste mai mult asupra proble
melor calității produselor".

Simion Iorga, maistru principal, 
laminorul III : „Am constatat că cele 
trei schimburi pe care le conduc ob
țin rezultate inegale în ce privește 
calitatea. M-am gîndit că ar fi bine 
să se facă o reorganizare a echipe
lor, în așa fel îneît în fiecare schimb, 
în fiecare echipă să lucreze oameni 
cu experiență în muncă. In ultimii 
ani, uzina noastră și-a schimbat a- 
proape complet înfățișarea. Lamino- 
ristul are azi două brațe puternice : 
mecanizarea și automatizarea. Se 
introduc mereu noi mașini și instala
ții, se perfecționează cele existen
te. Documentația tehnologică a ră
mas însă vizibil în urmă. Cred că 
specialiștii noștri trebuie să-și spună 
neîntîrziat cuvîntul".

...Am reținut doar intervențiile a 
trei participant! la dezbateri. Ma
joritatea propunerilor țintesc spre 
același scop : ridicarea pe o treap
tă și mai înaltă a calității laminate
lor. Tocmai de aceea ele sînt studia
te acum cu atenție, definitlvîndu-se 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice pe anul viitor.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine a 
adoptat recent un decret privind îmbunătățirea îm
părțirii administrativ-teritoriale și un decret privitor 
la schimbarea denumirii unor localități.

Prin primul decret, privitor la îmbunătățirea împăr
țirii administrativ-teritoriale, se desființează raioanele 
Vedea din regiunea Argeș, Segarcea și Baia de Aramă 
din regiunea Oltenia și raionul Buhuși din regiunea 
Bacău, comunele componente trecîndu-se la raioanele 
învecinate.

De asemenea, se trec în categoria de orașe regionale, 
orașele raionale Călărași din regiunea București, Rîm- 
nicu Vîlcea și Cîmpulung din regiunea Argeș, Făgăraș 
și Sighișoara din regiunea Brașov, Tulcea din regiunea 
Dobrogea și Sighet din regiunea Maramureș, iar în 
categoria de orașe raionale, comunele Uricani din re
giunea Hunedoara și Negrești din regiunea Mara
mureș.

Decretul prevede, totodată, trecerea unor sate 
de la o comună la alta, schimbarea reședinței sau con
topirea unor comune. .

Acest decret va intra în vigoare pe data de 31 de
cembrie a.c.

Decretul privitor la schimbarea denumirii unor loca
lități prevede pentru raionul Tîrgu Jiu și orașul regio
nal Sighet revenirea la vechile1 denumiri de Gorj și, res
pectiv, Sighetul Marmației, precum și schimbarea 
denumirii unor comune și sate.

Decretul intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1965.
Modificările aduse prin decretele Consiliului de Stat 

s-au făcut ținîndu-se seama de noile condiții economi
ce și social-politice, precum și de condițiile geografice 
și istorice ale unităților administrativ-teritoriale res
pective. Ele au fost puse în prealabil în discuția adu
nărilor cetățenești, fiind însușite de locuitori..

Noi ansambluri 
de ioooioț©

In regiunea Suceava constructorii ri
dică noi ansambluri de locumțe, școli, 
policlinici și alte obiective social-cultu
rale. De la începutul anului au fost date 
în folosință 637 apartamente. In prezent, 
la Suceava sînt pregătite pentru recep
ție 152 de apartamente care își vor pri
mi, in curînd, locatarii. Anul acesta con
structorii au obținut rezultate bune în 
scurtarea termenelor de execuție a lu
crărilor. Trustul regional de construcții 
a predat beneficiarilor, peste planul la 
zi, 111 apartamente. Acest succes se da- 
forește îndeosebi extinderii mecanizării 
și mai bunei organizări a muncii pe șan
tiere. Durata de execuție a unui bloc 
,,la. roșu” s-a redus de la 3 luni, cît era 
înainte, la o lună — o lună și jumăta’e. 
Direcția de sistematizare, arhitectură și 
proiectare a construcțiilor din regiune a 
terminat elaborarea proiectelor pentru un 
nou ansamblu de locuințe în Suceava. 
El va cuprinde 32 de blocuri cu 4 și 10 
etaje, însumînd 1 552 de apartamente. 
In cadrul ansamblului se vor construi și 
un complex comercial cu magazine pen
tru produse industriale și alimen
tare, unități de deservire a populației. 
In fotografia alăturată : Blocuri noi 
în centrul orașului Suceava
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VIATA DE PARTID

Cu competentă
și spirit de
Conferința organizației orășenești de partid Tîrgoviște

Tradițiile istorice ale Tîrgoviștei 
se îmbină cu tradiții noi, moderne, 
ale unui oraș în plină dezvoltare ; 
utilajul petrolier și alte produse in
dustriale fabricate aci se bucură de 
o bună apreciere în țară și peste 
hotare. Lucrările conferinței orga
nizației orășenești de partid, trecînd 
în revistă succesele obținute de oa
menii muncii din Tîrgoviște în în
deplinirea planului de stat la toți 
indicatorii, au reflectat creșterea 
competenței comitetului orășenesc 
de partid, a organizațiilor de partid 
în conducerea economiei ; ele cu
nosc mai bine realitățile din între
prinderi, desprind din multitudinea 
sarcinilor probleme esențiale ale ac
tivității, orientează eforturile comu
niștilor, ale colectivelor, spre re
zolvarea sarcinilor de producție.

Nivelul tehnic 
a] producției

întreprinderile orașului s-au dez
voltat an de an. Au fost create uni
tăți și secții noi ; vechile utilaje au 
fost înlocuite cu mașini moderne, de 
mare randament. Tocmai de aceea 
un loc important în cadrul lucrări
lor conferinței l-au ocupat proble
mele legate de promovarea progre
sului tehnic, de aportul organiza
țiilor de bază în extinderea proce
deelor tehnologice moderne, organi
zarea fabricației la un nivel cît mai 
înalt. O experiență bună au acu
mulat în acest domeniu organiza
țiile de bază din secțiile montaj, ra
corduri speciale și turnătorie de la 
Uzina de utilaj petrolier și de la 
Baza tubulară, care au inițiat o lar
gă acțiune privind modernizarea 
utilajelor, extinderea sudurii auto
mate și a tratării termice cu curenți 
de înaltă frecvență, atrăgînd la 
sprijinirea ei cadrele tehnice cu cea 
mai bună pregătire.

Referindu-se la sprijinul acordat 
de comitetul orășenesc de partid 
organizațiilor de partid și conduce
rilor întreprinderilor în extinderea 
tehnologiei avansate, tov. Eugen 
Cristescu, directorul Uzinei de uti
laj petrolier, a subliniat că un rol 
important l-au avut în acest dome
niu colectivele de cadre tehnice tri
mise de comitetul orășenesc de par
tid spre a studia în întreprinderi, 
secții ș’ sectoare, posibilitățile de 
ridicare a parametrilor funcționali 
la utilajele existente, de extindere 
a mecanizării la unele operații cu un 
volum mare de lucru, sprijinind e- 
fectiv la fața locului aplicarea so
luțiilor propuse.

Conferința a apreciat pozitiv ex
periența comitetului orășenesc de

Un orășel 
cu personalitate 
© LÎNGĂ ALBIA DE TRIUMF A DUNĂRII 9 MUNȚI Al AMINTIRII
PĂMÎNTULUI © „SE MECUM PATRIA LOQUATUR..."

Priviți pe hartă, la albia de triumf 
a Dunării.

După expansiunea din cîmpie, flu
viul se adună iar, în dreptul Brăilei, 
pe un singur traseu și urcă spre 
nord-est, izbind puternic în malul de 
piatră al Dobrogei. Numai că aici 
rezistența e mai mare decît oriunde, 
apele înfiorîndu-se de întîlnirea cu 
epoci geologice neînchipuit de vechi: 
scutul munților Măcinulul, scufun
dați în timp pînă la nivelul de altă
dată al pășunilor alpine, obligă flu
viul să se încovoaie, să meargă 
spre nord, oricît de copleșitoare ar 
fi dorința de a se întîlni cu marea. 
Dunărea ocolește acești munți ai a- 
mintirii pămîntului, bate mereu 
spre mare, și parcă uimită apoi, 
(dar mult mai tîrziu, abia după ce 
Tulcea rămîne în urmă) exaspera
rea ei de ape se rupe de două ori 
la rînd în brațe, închipuind Delta.

Pe acest drum ne place tuturor să 
călătorim, l-am memorat pînă la în
treita vărsare în Pontul Euxin și nu 
ne săturăm să tot revenim. Acum 
însă aș vrea să vorbesc despre 
locuri mai puțin cunoscute, cuprin
se între hotarele raionului ce poartă 
numele munților : Măcin.

★
E, totuși, lamă, ne-am obișnuit cu 

ea, iar albia Dunării (pe care o tre
cem în dreptul Brăilei cu o șalupă, 
pînă la Smîrdanul Nou, de unde cu 
o cursă I.R.T.A. se ajunge îndată în 
orășelul Măcin) pare un culuar al 
frigului, sub goana, în susul apel, a 
vîntului rece. Orice pictor m-ar li 
îndrumat să vin la Măcin în timpul 
verii (ca și la Tulcea ori în altă 
parte din Dobrogea). Pictorii au mo
tivele lor : pe aici vara aruncă o lu
mină incomparabilă, nuanțînd ar
bori, case, chipuri. E o lumină cre- 
toasă, minerală, care obligă pene
lul să alerge pe pînză, creionul să 
ia schițe, ochiul să țină minte. Locui
torii,'și aici la Măcin, s-au obișnuit 
cu acești oaspeți tăcuți, cu oglinzile 
lor de pînză și vopsele, purtate fe
bril dintr-un loc în altul, sub șuvoa
iele rodnice ale soarelui.

încerc să-mi imaginez un tablou 
care ar fi putut fi inspirat de viața 
de acum 20 de ani a orășelului (a 
raionului, a acestor locuri). în cen
trul pînzei ar fi o stradă îngustă, 
prăfoasă, leneșă, fără speranță. Pro
filul unei geamii, apariția unor șal
vari, a unei femei cu fața ferită în 

partid privind inițierea unor con
sfătuiri ale inginerilor și tehni
cienilor pentru a discuta despre 
mijloacele de modernizare a unor 
secții și utilaje, de extindere a me
todelor moderne de lucru. Așa cum 
a arătat însă tov. Marin Săndulescu, 
secretarul organizației de bază din 
secția racorduri speciale de la Uzi
na de utilaj petrolier, este necesar 
ca în întreprinderile orașului să fie 
mai larg folosite mijloacele variate 
ale muncii de masă — propaganda 
tehnică și consfătuirile de produc
ție, agitația vizuală și scrisă — spre 
a se generaliza metodele tehnologice 
moderne, experiența inovatorilor, 
raționalizatorilor, a fruntașilor pro
ducției.

întrucît anul viitor peste 75 la 
sută din sporul producției indus
triale în întreprinderile orașului se 
va realiza pe seama creșterii pro
ductivității muncii, conferința a a- 
cordat o mare atenție sarcinilor ce 
revin în acest domeniu comuniști
lor. Mai mulți delegați au relevat 
rezultatele pozitive obținute prin 
analizarea periodică a îndeplinirii 
acestui important indicator de plan 
în adunările generale ale organiza
țiilor de bază. în secțiile mecanică 
ușoară și piese de schimb ale Uzi
nei de utilaj petrolier și în unele 
secții de la Baza tubulară s-a con
statat la începutul anului că apro
vizionarea cu materiale și piese de 
schimb se făcea defectuos, iar spa
țiile de producție și mașinile nu 
erau folosite judicios. Din însărci
narea birourilor organizațiilor de 
bază, colective de ingineri, tehni
cieni și muncitori fruntași, din rîn- 
durile membrilor de partid cu cea 
mai bună pregătire, au analizat 
cauzele acestei stări de lucruri, pre- 
zentînd apoi referate în fața adu
nărilor generale deschise ale co
muniștilor. Pe baza concluziilor des
prinse din aceste studii și a 
propunerilor făcute în adunări, con
ducerile tehnico-administrative au 
luat măsuri pentru o mai bună or
ganizare a serviciilor de aprovizio
nare și folosirea mai rațională a 
timpului de lucru, ceea ce s-a re
flectat în realizarea sarcinilor de 
creștere a productivității muncii.

Deși pe ansamblul întreprinderilor 
din oraș sarcina anuală de creștere 
a productivității muncii a fost rea
lizată în proporție de 101,4 la sută, 
mai sînt încă mari rezerve nefolo
site în acest domeniu. Pe drept cu- 
vînt au fost criticate birourile or
ganizațiilor de bază din secțiile 
vane și montaj general de la Uzina 
de utilaj petrolier pentru că n-au 
controlat cum folosesc conducerile 
tehnico-administrative fondurile de
stinate lucrărilor de mică mecani

feregea, ar azvîrli în uitare orien
tală peisajul. Cu atît mai mult cu 
cît strada „centrală” e plină de să
răcăcioase cafenele, iar pe trotuare 
are loc un negoț activ, de bazar. 
Prin mijlocul străzii, lent, s-ar tîrî o 
saca trasă de un măgăruș — despre 
care oamenii glumeau că mănîncă 
doar hîrtie — și aș face, cumva, să 
se audă vocea moșneagului turc 
Gavaz : „Apă... apă bună” 1

Schițez acest tablou din amintirile 
oamenilor de pe aici. Aș vrea ca el 
să sugereze singur termeni de com
parație cu Măcinul de astăzi.

Statisticienii noștri au întîmpfnat 
adeseori cazuri cînd în dreptul ci
frelor de comparație din trecut au 
fost nevoiți să treacă zero, sau 
cu prea puțin deasupra lui zero. 
Un exemplu în Măcin : localități elec
trificate în 1938 — cîteva imobile din 
Măcin, grație unui motoraș — azi : 
raionul este racordat la sistemul 
energetic național, doar două sate 
(din Insula Mare a Brăilei 1) n-au 
încă lumină electrică. Școli medii : 
nu erau. Azi : două (la Măcin șl Cer
na). Școli cu ciclul elementar com
plet erau două. Acum (ciclu de 8 
ani) : 24. Sau, cifre absolute : în 1938 
— nici o casă de nașteri, azi 15 în 
raion etc., etc.

Dar alăturarea unor simple cifre 
e dificilă Ia lectură. Să povestim 
mai bine ce am văzut în aceste zile 
la Măcin și în raion.

★
Măcinul este ceea ce se cheamă 

un orășel pitoresc, frumos, cu perso
nalitate. Are un aer al lui, un fel de 
cochetărie pe care gospodarii ora
șului o stimulează din plin. Strada 
pe care este orientat (discret) cen
trul poartă numele foarte potrivit 
de strada Florilor.

7 200 de locuitori : aceștia sînt toți. 
Nu trebuie să te aștepți la cine știe 
ce construcții ambițioase. Dimpotri
vă, totul e gîndit cu grijă ca nimic 
să nu șocheze, totul e pe măsura 
orășelului. Și e foarte bine așa. De 
pildă, în profilul cochet-dezordonat 
al vechilor clădiri, cele patru blocuri 
noi (nu mai înalte de trei nivele) 
punctează frumos și intim peisajul. 
Străzile, lărgite și bine întreținute, 
nu obosesc : par a veni din întîm- 
plare și a pleca la întîmplare (apa
rență, de fapt, pentru că există mul
tă ordine în tăietura lor). Faptul că 
nu le poți cuprinde imediat dă im- 

zare, 70 la sută din sumele alocate 
în acest scop nefiind utilizate.

Introducerea tehnologiei moder
ne, generalizarea experienței înain
tate impun organizațiilor de partid, 
sindicale și de U.T.M. să desfășoare 
o acțiune sistematică pentru ridi
carea nivelului de calificare al 
muncitorilor, perfecționarea pregă
tirii cadrelor tehnice. Organizațiile 
de bază de la Uzina de utilaj pe
trolier și Baza tubulară au îndru
mat organizațiile sindicale și cabi
netele tehnice să folosească for
me variate ale propagandei tehnice 
— cicluri de conferințe, buletine 
informative, cărți de specialitate, 
simpozioane, recenzii, concursuri 
tematice Deși cursurile de ridicare 
a calificării sînt mai bine organi
zate — numărul muncitorilor cu
prinși fiind cu peste o mie mai 
mare decît anul trecut — -se mai 
manifestă deficiențe în întocmirea 
tematicilor, în elaborarea de lecții 
strîns legate de sarcinile întreprin
derilor, de preocupările cursanților.

Lucrările conferinței au subliniat 
legătura dintre sarcinile creșterii 
productivității muncii și utilizarea 
rațională a timpului de lucru. Mai 
mulți delegați au arătat că organi
zațiile de partid n-au reușit să li
chideze pe deplin lipsurile semna
late în acest domeniu la conferința 
precedentă.

Un obiectiv permanent : 
calitatea

Conferința a reflectat activitatea 
susținută a comuniștilor, a colecti
velor întreprinderilor din Tîrgoviște 
pentru perfecționarea continuă a 
calității produselor, preocuparea per
manentă a acestora pentru ca pro
dusele realizate să corespundă — 
prin performanțele lor tehnice și 
economice — celor mai bune pro
duse similare existente în prezent. Constantin SOCI

Magazinul universal din Măcin
presia de întindere : mai limpede, 
orașul nu pare mic, deși e mic. La 
asta contribuie desigur și linia agi
tată a terenului— ne aflăm pe dea
luri, la poalele vechilor munți.

în afară de cele patru blocuri, 
s-au mai construit în ultimii ani, cu 
același gust al dispunerii în spațiul 
orășelului, și alte clădiri. Un frumos 
magazin universal, un complex 
meșteșugăresc (frizerie, croitorie, 
cismărie, electro-tehnice, artizanat, 
ceasornicărie ș.a.). Nu departe se 
află noua policlinică și noua școală 
medie. Să intrăm puțin în școală.

Rodica Chioran, profesoară de la
tină și limba romînă la acest liceu, 
mi-a fost colegă de grupă la facul
tate. Asist, nu fără emoție, la una 
din lecțiile ei, în clasa a X-a... Trei 
șiruri de bănci noi, treizeci și doi de 
elevi. Clasa bine încălzită (afară e 
frig, cum numai lîngă fluvii) și ex
celent luminată. A coborît seara. Ta
bla neagră, „mare de tot", este tăr
cată de cuvinte scrise cu cretă îrț 
latinește. „Etenim se mecum patria' 
loquatur"... : „Cum traduci asta, Io- 
nescu ?"... „Căci dacă patria ar vor
bi cu njine..." „Bine... stai jos".

Rodica, în al patrulea an de în- 
vățămînt, e foarte sigură de sine, an
trenează clasa, se mișcă degajat. 
Mai ieri avea emoții formidabile la 
examene 1

Stăm apoi de vorbă în cancelaria 
școlii. Tînărul director Ion Ionașcu, 
absolvent la Iași, și colega mea îmi 
vorbesc amănunțit despre viața șco
lii, a orașului. I-a fost greu la înce
put Rodicăi. „Știi doar că latina ne 
punea în dificultate pe toți. Aici a 
fost nevoie de un profesor pentru 
catedra asta... Am învățat pe rupte. 
Acum mi se pare foarte frumoasă... 
„Te-ai căsătorit ?". Da, sînt de-ai 
casei acum. E plăcut la noi 1".

Recreația se consumă repede. Pro
fesoara reintră la ore. Rămîn cu di
rectorul Ionașcu. Pe o masă, un 
magnetofon.

— îl folosim mai ales pentru pro
gramele noastre de la stația de ra- 
dioficare a orașului, spune Ionașcu, 
derulînd o bandă. Deodată se aude 
vocea unui adolescent : „Aici stația 
de radioficare Măcin. Transmitem 
emisiunea locală. Vă prezentăm un 
program Topîrceanu, pregătit de 
elevii clasei a XI-a...*. 

în acest domeniu au fost obți
nute progrese evidente ; utilajul 
petrolier și alte produse ale în
treprinderilor din oraș se bucură 
de un bun renume. Organizațiile de 
partid au făcut din lupta pentru o 
calitate superioară a produselor o 
sarcină permanentă ; cele mai com
petente cadre de ingineri, tehnicieni, 
maiștri au fost atrase să participe 
activ la realizarea acestui obiectiv 
central al întrecerii socialiste. 
Organizațiile de bază de la 
Uzina de utilaj petrolier exami
nează periodic calitatea proiectelor 
și execuția produselor, propunînd 
conducerii administrative măsuri 
privind continua perfecționare a 
produselor. Și-a dovedit eficacita
tea și trimiterea în întreprinderile 
beneficiare a unor cadre de specia
liști și muncitori fruntași spre a 
cerceta cum se comportă produsele 
fabricate în întreprinderile lor.

Manifestînd spiritul de exigență 
caracteristic comuniștilor, conferin
ța a adus critici unor produse reali
zate de întreprinderea „Ciocanul“, 
întreprinderea de panificație și coo
perația meșteșugărească, a cerut or
ganizațiilor de partid din construc
ții să acționeze cu mai multă per
severență pentru a asigura o cali
tate corespunzătoare instalațiilor 
interioare din locuințe și finisaje
lor.

Se știe că o calitate superioară 
poate fi obținută doar prin efortul 
comun al întreprinderilor care cola
borează sau care livrează materii 
prime și semifabricate. „în activi
tatea noastră, a constructorilor — 
a spus tov. Constantin Leașu, se
cretar al organizației de bază de la 
șaiitierul de construcții — mai sînt 
destule deficiențe pe care ne stră
duim să le remediem, dar uneori 
eforturile noastre sînt îngreunate 
de'calitatea necorespunzătoare a că
rămizii primite de la întreprinderea 
„Victoria“ din Tîrgoviște, sau a 
tîmplăriei executate de unitățile 
specializate ale I. F. Cîmpina. Am 
stabilit legături cu organizațiile de 
bază din aceste întreprinderi, dar 
promisiunile lor au rămas promi
siuni“. Vorbitorul a cerut ca forurile 
tutelare și organele locale de partid 
să intervină mai operativ spre a asi
gura respectarea strictă a prevede
rilor contractelor economice înche
iate între întreprinderi.

Competența și spiritul de răspun
dere, care au caracterizat lucrările 
conferinței orășenești de partid, con
stituie o chezășie a înfăptuirii pla
nului de măsuri adoptate, a conti
nuei perfecționări a muncii orga
nizațiilor de partid din Tîrgoviște.

■— Interesant. Cum vine asta ?
— Programul Topîrceanu, pregătit 

sub îngrijirea Rodicăi, s-a desfășurat 
cam așa : o elevă, Georgeta Panait, 
a citit o mică prezentare a poetu
lui, scrisă de ea și de o altă fată. 
Au urmat recitări din opera lui To
pîrceanu. Tot elevii au recitat. A 
ieșit frumos...

★
O știre publicată recent în presă 

anunța terminarea digului inelar din 
Insula Mare a Brăilei. Digul are o 
lungime de 135 km. în total s-au 
excavat și așezat peste 9 280 000 me
tri cubi de pămînt...

— Știți cum era Măcinul ? — mă 
întrebă însoțitorul meu. Uite așa, un 
ținut vechi, sărac, scufundat în timp 
ca munții ăștia...

— îmi vorbeați despre îndiguiri. 
Ce v-a impresionat mai mult ?

— Tehnica, mecanizarea, dimen
siunile. De aici din Măcin se auzea 
cum se mișcă marile mașini, peste 
Dunărea veche, uite colo, în insulă. 
Părea că se clatină pămîntul. Noi le 
auzeam cu emoție; pentru că jumă
tate din Insula Mare ține de raionul 
Măcin. Știți ce pămînt va fi acolo ? 
Am mers noaptea cu mașina 
prin insulă. Se lucra fără o clipă de 
întrerupere. Farurile nenumărate ale 
mașinilor (buldozere, excavatoare) 
mă făceau să cred că visez : părea 
că e rada imensă a unui port mari
tim, doldora de vase. într-un singur 
an, aici s-a excavat și transportat de 
circa trei ori mai mult pămînt decît 
în cei 10 ani cît s-a muncit la Cana
lul de Suez. Așa spun cei care lu
crează acolo, cifrele nu-mi sînt 
foarte precise, dar cum s-a muncit 
am văzut cu ochii. Am văzut 
sălcii de sute de ani zmulse, cu ră
dăcini cu tot, ca niște surcele. Am 
înțeles o dată mai bine forța indus
triei noastre, a economiei noastre 
capabile să asigure o asemenea 
mecanizare.

...Va rămîne o insulă : 72 000 hec
tare de aur.

★

Măcinul, vag cunoscut cîndva 
pentru granitul excelent care se 
scoate din munții săi, reintră în cir
cuitul notorietății. Fenomen pe care 
l-am schițat doar în aceste însem
nări.

Iile CONSTANTIN

Drumuri noi la Bicaz Foto : Gh. Vințilă

Lucrarea a fost
La Uzina „23 August"-București 

trebuia executată o lucrare urgen
tă : fundația unei uriașe mașini 
pentru prelucrarea roților dințate 
mari, cu diametrul pînă la 6 300 
mm, care urma să fie instalată în 
secția mecanică grea. Fiind o lu
crare de investiții, trebuia să fie 
executată de o întreprindere din 
afară. Pentru a se cîștiga timp, s-a 
hotărît ca lucrarea să fie încredin
țată muncitorilor unui atelier din 
cadrul secției mecanic-șef. Șeful 
atelierului, tov. Nicolae Marinică, 
ajutat de maistrul Jean Ionescu, a 
organizat echipe de lucru pe trei 
schimburi, planificînd executarea 
fundației în 8 zile, ceea ce însemna 
un timp foarte scurt. Zi și

In așteptarea pieselor de schimb 
pentru aparate de uz casnic

Acum cîteva luni am cumpărat 
de la magazinul de produse de uz 
casnic din orașul nostru un aspi
rator „Record“, produs de I.I.S. 
„Electromotor"-Timișoara. La pu
țin timp după ce l-am pus în 
funcțiune, „Recordul" a încetat să 
mai aspire. L-am dus la coopera
tiva meșteșugărească. A stat acolo 
trei săptămîni, i-au făcut ce i-au 
făcut de a mai mers cîtva timp și 
din nou s-a defectat. L-am dus 
iarăși la reparat. Tehnicienii coo
perativei mi-au spus că n-au piese 
de schimb pentru aspiratoare în 
termen de garanție și că va trebui

★

NOTA REDACȚIEI. Despre lip
sa unor piese de schimb pentru 
aspiratoarele „Record“ și pentru 
alte aparate electrotehnice și de uz 
casnic am primit în ultima vreme 
mai multe scrisori. Din această ca
uză unele aparate stau săptămîni 
și luni la rînd la atelierele coope
rativelor. Termenul de garanție tre
ce și posesorii lor sînt puși în si
tuația de a plăti pentru reparații

La kilometrul 4
Pensionarul Dumitru Boatcă a 

fost revizor de cale ferată. în- 
tr-una din zilele lui decembrie, 
mergînd de-a lungul liniei ferate 
industriale ce duce spre Fabrica de 
ciment Bicaz, linie pe care a cerce
tat-o de-atîtea ori cu mare atenție, 
a observat că la kilometrul 4 se 
rupsese o șină. Ce se întîmplase ? 
Din cauza frigului, fierul se con
tractase și plesnise ; o bucată de 
vreo 70 cm. se desprinsese. 
Din munți, de la o carieră de 
piatră, un tren încărcat cu cî
teva sute de tone de calcar 
cobora spre Bicaz. Moș Boatcă

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Boris Godunov — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Inșir-te mărgărite — (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani — (orele
15.30) , Să nu te joci cu dragostea — (o- 
rele 19,30). Teatrul de Comedie : Umbra
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale — (orele 
14), Război și pace — (orele 20), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul 
de-a vacanța — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna 
dezmoșteniților — (orele 19,30), (sala Stu
dio): Sonet pentru o păpușă — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Gluleștl : 
Gaițele — (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16) : Vulpile — (orele 19,30). 
Teatrul „Ion Creangă" (Str. Eremia Gri- 
gorescu nr. 24) : Harap Alb — (orele
10.30) . Teatrul evreiesc de stat : Frank 
al v-lea — (orele 20). Studioul Institutu
lui de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 
9) : Mitică Popescu — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Ocheșel și Bălăioara — (o- 
rele 16). Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Carnaval la Tănase
— (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe — (orele 20). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de ansamblul circu
lui italian Medrano — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Sabaticii de pe 
nul morții — cinemascop : Republica 
(8,30; 10,15; 12; 13,45; 15,30; 17,15; 19; 21). 
Roșu și negru : Luceafărul (10,15; 13,30; 
16,45; 20). Diavolul deșertului : București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Feroviar (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Aurora (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Confidentul
doamnelor : Carpațl (10; 12; 14; 16). Ju
decătorul de minori : Capitol (9; 11,15; 
12,30; 16: 18,30; 21), Excelsior (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), .Volga (10; 12; 14,30;

către
gata la termen

noapte, zeci de oameni au lu
crat la această fundație, în zum
zetul mașinilor din secția me
canică grea, unde procesul de 
producție se desfășura nestinghe
rit. Lucrarea a fost gata la terme
nul stabilit. Imediat s-a început 
montarea pieselor mașinii. S-au e- 
vidențiat din rîndul harnicilor lu
crători ai atelierului săpătorii Pe
tre Voichin, Nicolae Rașmir, Ion 
Florea, dulgherii Ion Toma, lancu 
Scarlat, fierar-lăcătușii Ion Vasi- 
lescu, Gheorghe D. Gheorghe și 
alții.

Mircea SOARE 
muncitor

să mai aștept. Au trecut de atunci 
trei luni, mulț așteptatele piese de 
schimb n-au sosit, iar „Recordul" 
zace într-un ungher la cooperativă, 
în curînd expiră termenul de ga
ranție și va trebui să plătesc pen
tru reparație, deși aproape că nu 
l-am folosit. Socotesc că mult pro
misele măsuri pentru curmarea a- 
cestor lipsuri, care pricinuiesc pa
gube și neplăceri cetățenilor, ar 
trebui să fie puse neîntîrziat în 
aplicare.

Marla DOBREANU 
muncitoare-Brașov

★

care trebuie executate în contul 
fabricii producătoare. Fără îndoială 
că ministerele de resort, care cu
nosc această situație, vor lua 
măsuri pentru a împiedica pătrun
derea unor produse de slabă ca
litate în rețeaua comercială și 
pentru asigurarea tuturor pieselor 
de schimb necesare reparațiilor în 
cadrul termenului de garanție, cît 
și în afara acestui termen.

a grăbit pasul în întîmpinarea lui 
și a semnalizat să oprească. Meca
nicul de locomotivă Benchea a ob
servat semnalele și a frînat. îndată 
a fost anunțată echipa de interven
ție care a înlocuit șina ruptă. Tre
nul și-a continuat apoi drumul, du- 
cînd materia primă așteptată în fa
brică.

Conducerea fabricii i-a mulțu
mit pensionarului Boatcă pentru 
această faptă și l-a premiat.

Simion BUTUNOIU
mecanic de locomotivă, Fabrica 
de ciment Bicaz

16,30; 18,30; 20,30). Climate — cinemascop: 
Festival (9; 12; 15; 18; 21), Grlvița (9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Modern (10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21). Elena din Troia — cine
mascop : Victoria (9,30; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Casa neterminată : Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Moșilor 
(16; 18,15; 20,30). Ghepardul — cinema
scop (ambele serii) : Cosmos (16; 19,30). 
Cartouche — cinemascop : Lumina (9,30: 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). încurcătură 
blestemată : Union (15,30; 18,15; 21), Ra
hova (15; 17,45; 20,30). Program pentru 
copii : Doina (orele 10 dimineața). Ivailo: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30), Mio
rița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Vacanță
cu Minka : Timpuri Noi (10—12 In con
tinuare). Tom degețelul : Timpuri Noi 
(14—21 în continuare). Ghinionistul: Giu- 
lești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20), Buzeștl
(11; 15,45; 18; 20,15), Flamura (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Dragoste la zero grade : în
frățirea între popoare (10; 16; 18; 20). 
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Crîngași (16; 19,30). Jocuri întrerupte : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Hatari (ambele 
serii) : Dacia (8,30; 11,30; 14,30; 17,45; 21). 
Hamlet — cinemascop : Bucegi (10; 14; 
17; 20). S-a întîmplat la miliție — cine
mascop : Ferentari (16; 18,15; 20,30).
Există un asemenea flăcău : Unirea (16; 
18,15; 20,30). Șapte ani de căsnicie — ci
nemascop : Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). 30 de ani de veselie : Fla
căra (14,30; 16,30; 18.30; 20,30), Progresul 
(15; 17; 19; 21). Teama : Vitan (16; 18,15;
20,30) Umbrelele din Cherbourg : Adesgo 
(14,30; 16,45; 19; 21,15). 1944 — XX - 1964 
— Raid prin cinematografie : Munca (15; 
17; 19; 21). 40 de minute pînă în zori :
Popular (16; 18,15; 20,30); Sedusă și aban
donată : Arta (15,30; 18; 20,30), Pacea
(15,30; 18; 20,30). Carmen de la Ronda : 
Colentina (16; 18,15; 20,30). Comoara din 
Vadul Vechi : Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Cocoșatul : Melodia (9,45; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Maria : Lira (15,30; 18; 20,30). 
Veselie Ia Acapulco : Floreasca (16; 18,15;

Promisiuni neonorate
In luna aprilie a anului trecut 

au început reparațiile capitale la 
principalele clădiri ale atelierului 
de zonă C.F.R. Oradea. Lucrările 
au fost încredințate secției de con
strucții C.F.R. Cluj, eșalonul 55 
Oradea, care urma să le termine în 
trimestrul IV 1963. Termenul n-a 
fost respectat. Constructorii s-au 
angajat ca în luna august a.c. 
să termine complet reparațiile. 
Și acest angajament a fost dat ui
tării. Văzînd că ne prinde iarna 
cu atelierul neacoperit, am fost 
nevoiți să executăm noi unele lu
crări prin scoaterea unor munci
tori din producția de bază a ate
lierului. Totuși, atelierul de turnă
torie a rămas neacoperit, fără i\i- 
muri.

Ne întrebăm : pînă cînd au de 
gînd tovarășii de la eșalonul 55 
construcții Oradea să tărăgăneze 
execuția acestor lucrări, de care 
depind pregătirea producției și în
deplinirea ritmică a planului pe 
anul viitor ?

Gheorghe PREOTEASA 
maistru la atelierul de zonă 
C.F.R. Oradea

Cursă de obstacole
în orașul Craiova, pe străzile 

Fochistului, Locomotivei și Păltiniș, 
situate în apropierea gării, stau de 
multă vreme cantități mari de țiglă 
și lemn de construcție. Aceste ma
teriale ocupă nu numai trotuarele, 
ci și o bună parte din suprafața 
carosabilă. Ca să treci, ești supus 
unor grele încercări, parcă te afli 
la o cursă de obstacole. Nu știm ale 
cui sînt aceste materiale, nici pen
tru ce au fost depozitate în stradă. 
Dar sfatul popular orășenesc ar 
trebui să ia măsuri pentru descon
gestionarea străzilor.

\-
Un grup de cefă|enl

Cu toate cojoacele
în timpul iernii la sate se desfă

șoară o intensă activitate cultura
lă. In acest scop sfaturile populare 
au luat măsuri pentru crearea con
dițiilor necesare muncii la căminele 
culturale și cinematografe. Mai sînt 
însă localități unde nu se manifes
tă grija cuvenită pentru activitatea 
unor instituții culturale. Iată ce ni 
se semnalează în următoarea scri
soare :

La cinematograful din Horezu 
rulează filme de două ori pe săp
tămână. Numai că, de cînd a venit 
iarna, e cam greu să ne ducem la 
cinema. Sala este neîncălzită. Ca 
să vedem un film sintern nevoiți să 
plecăm de acasă cu toate cojoace
le. Am tot crezut că sfatul popular 
raional se va îngriji de cinemato
graful nostru și ne va repartiza 
lemnele necesare. Dar nu s-a în- 
tîmplat așa. S-ar putea să le tri
mită la vară...

Constantin DUMITRU 
colectivist

20,30).  Ziua fericirii — cinemascop : Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20). Doi în stepă J 
Cotroceni (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 13 -<
Transmisie de Ia Stadionul „23 August* 
a întîlniril de fotbal dintre echipele 
Rapid — Dinamo. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej : „Cele 9 greșeli“. 19,50 — FIU 
mul documentar Inginerii uzinei. 20,10 —i 
Transmisiune de la Teatrul „Luciș 
Sturdza Bulandra' : „Război șl Pace* 
după Lev Tolstoi. In pauză : Instrument 
te muzicale indiene (film documentar). 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

umedă cu cerul variabil, mai mult aco
perit în Cîmpia Dunării, unde ceața a 
fost mal persistentă. Izolat s-a semnalat 
burniță. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între 8 grade la Calafat 
șl minus 2 grade la Baia Mare și Miercu
rea Ciuc. In București : Vremea a fost 
în general umedă și cu ceață. Cerul mal 
mult acoperit. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a înregistrat 3 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
șl 27 decembrie a.c. In țară : Vremea în 
răcire, cu cerul noros. Vor cădea ninsori 
slabe locale. Vîntul în general slab. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între zero și minus 10 grade, 
local mal coborîte, Iar maximele între 
minus 5 șl plus 5 grade. Ceață locală șl 
chiciură. In București : Vremea în ră
cire, cu cer noros. Vîntul în general 
slab. Temperatura In scădere. Ceață 
dimineața,
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CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Corespondență din Progo Obiective miniere

Consiliul Național al Frontului 
democrației Populare este alcătuit 
din : Agachi Nicolae, director gene
ral al Combinatului Siderurgic Hu
nedoara ; Alexe Ilie, vicepreședinte 
al UCECOM ; Antoniu Constantin 
(Costache), artist al poporului, di
rector al Institutului de artă dra
matică „I. L. Caragiale“ ; Apostol 
Gheorghe, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri; 
Ardeleanu Veronica, director la Fa
brica de antibiotice Iași ; Arghezi 
Tudor, academician, scriitor ; Ata- 
nasiu Niki, artist al poporului, prim- 
secretar al Asociației oamenilor de 
artă din institutele teatrale și 
muzicale ; Avram Ion, director 
la Uzina de construcții de 
mașini Reșița ; Balalia Dumitru, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid Ploiești ; Balaș Iolanda, 
maestră emerită a sportului ; Banc 
Iosif, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Mureș-Autonomă 
Maghiară ; Baniay Ladislau, profe
sor universitar ; Băcanu Maria, di
rectoarea întreprinderii Suveica 
București ; Bălan Ștefan, academi
cian, ministrul învățămîntului ; Be
lea Miron, pensionar, fost activist al 
Frontului Plugarilor ; Berghianu 
Maxim, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Cluj ; Bîrlădeanu Ale
xandru, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri ; Bîrlea Ștefan, președinte al 
U.A.S.R. ; Blajovici Petre, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Banat ; Boboș Ștefan, pre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Bacău ; 
Bobu Emil, membru supleant al C.C. 
al F.M.ÎL, președinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular re
gional Suceava ; Bodnăraș Emil, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri ; 
Bogza Geo, academician, scriitor, vi
cepreședinte al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii ; Boicean Pe
tre, maistru miner la exploatarea 
minieră „Săsar“ Baia Mare; Borilă 
Petre, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; Botez De- 
mostene, scriitor, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor; Brad Ion, scrii
tor, secretar al Uniunii Scriitorilor ; 
Breitenhofer Anton, membru al C.C. 
al P.M.R., redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg“; Bucelea Gheorghe, 
maistru constructor la întreprin
derea de construcții-montaj Onești, 
membru în Comitetul Uniunii sindi
catelor din întreprinderile industriei 
de petrol, chimie, gaz metan; Bu- 
ghici Simion, membru al C.C. al 
P.M.R., șef de secție la C.C. al 
P.M.R.; Bularca Valeriu, maestru e- 
merit al sportului ; Burcă Mihai, 
membru al C.C. al P.M.R., adjunct 
al ministrului forțelor armate; Bur- 
cescu Teodor, profesor emerit, di
rect r la Școala medie nr. 28, raio
nul 30 Decembrie-București; Caran- 
fil Gheorghe, director al Uzinei de 
fire și fibre sintetice Săvinești; Car- 
pov Mititei, președintele G.A.C. 
Mahmudia, raionul Tulcea, regiunea 
Dobrogea; Cazacu Virgil, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Iași; Călinescu George, aca
demician, scriitor; Ceaușescu Nico
lae, membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.M.R.; Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.R. ; Ciocan 
Vasile, președintele G.A.C. Belcești, 
raionul Hîrlău, regiunea Iași; Cion- 
tu Constanța, președintă a Comite
tului regional al femeilor Oltenia ; 
Ciorăscu Florin, membru corespon
dent al Academiei R.P.R.; Cocea 
Dina, artistă emerită, membră în 
Consiliul Național al Femeilor; Co- 
liu Dumitru, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Comisiei Controlului de 
Partid; Constantin loan, prim-secre
tar al Comitetului regional U.T.M. 
București ; Constantin Vasile, in
giner, președintele G.A.C. U-
nirea, comuna Manasia, raio
nul Urziceni, regiunea București ; 
Constantinescu-Iași Petre, acade
mician ; Cotescu Octavian, actor la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ ; 
Covaliu Brăduț, pictor, secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici ; Cozma 
Ion, membru al C.C. al P.M.R., pre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești ; Crăciun Constanța, membru 
al C.C. al P.M.R., președinta Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă ; Crăciun Gheorghe, președin
tele G.A.C. din comuna Gîrbova, 
raionul Sebeș, regiunea Hunedoara ;

Lucrările Comisiei economico-financiare
a Marii Adunări Naționale

In ziua de 23 decembrie, Comisia 
economico-financiară a Marii Adu
nări Naționale s-a întrunit în șe
dință de lucru. Comisia a început 
examinarea proiectului bugetului de 
stat pe anul 1965, care urmează a fi 
supus spre dezbatere apropiatei se
siuni a Marii Adunări Naționale. To

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C. A. E. R.
PENTRU STANDARDIZARE

Intre 17 și 21 decembrie a avut 
loc în Republica Populară Romînă 
cea de-a 9-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru stan
dardizare.

Au participat delegațiile din R.P. 
Bulgaria, R.S Cehoslovacă. R.D. 
Germană, R. P Mongolă. R P Po
lonă, R. P. Romînă. R P Ungară și 

Creangă Ion, rector al Universității 
„Alexandru Ion Cuza“ din Iași ; 
Ccögör Ludovic, profesor universi
tar, rector al Institutului medico- 
farmaceutic Tg. Mureș ; Csupor Lu
dovic, membru al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C.S. ; Daicoviciu Con
stantin, academician, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai“ din Cluj ; 
Daju Vasile, președinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional Banat ; Dalea Mihai, se
cretar al C.C. al P.M.R., președinte
le Consiliului Superior al Agricul
turii ; Dămăceanu Dumitru, general 
colonel în rezervă, vicepreședinte al 
Comitetului național organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist ; Dănăiache Florian, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid București ; Dejeu Dumi
tru, președinte al Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regio
nal Hunedoara ; Delcea loan, direc
tor la S.M.T. Cîrcea, Oltenia, Erou 
al Muncii Socialiste ; Deleanu 
Nicolae, scriitor ; Demeny Alexan
dru, inginer, președintele G.A.C. din 
comuna Sînmartin, raionul Ciuc, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră ; Demetrius Lucia, scriitoare, 
vicepreședintă a Consiliului Națio
nal al Femeilor ; Diaconu Floarea, 
filatoare la F.R.B. ; Dincă Ion, se
cretar al Consiliului Politic Superior 
al Forțelor Armate ; Dinculescu 
Constantin, președintele Consi
liului național al inginerilor și 
tehnicienilor, rectorul Institu
tului politehnic-București ; Doi- 
cescu Octav, arhitect, membru 
al biroului Comitetului de condu
cere al Uniunii Arhitecților ; Dră- 
gan Constantin, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
C.C.S. ; Drăghici Alexandru, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; Duma Aurel, președintele 
U.C.F.S. ; Dumbravă Ioviță, pensio
nar, fost activist al Frontului Plu
garilor ; Dumitrache Constantin, 
președinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional Ga
lați ; Dumitrescu Ion, compozitor, 
președinte al Uniunii compozitori
lor din R. P. Romînă ; Enache Petru, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M. ; 
Fazekaș lanoș, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul industriei alimen
tare ; Fejes Iuliu, vicepreședinte al 
U.A.S.R. ; Filoreanu Constantin, vi
cepreședinte al CENTROCOOP ; 
Francise Augustin, conducătorul ar
hiepiscopiei romano-catolice de Bucu
rești ; Furdui Petru, membru al C.C. 
al P.M.R., președinte al Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile indus
triei miniere și energiei electrice ; 
Gaston Marin Gheorghe, membru al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președinte 
al C.S.P. ; Geamănu Grigore, profe
sor universitar ; Gere Mihai, pre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Mureș-Au
tonomă Maghiară ; Ghelmegeanu 
Mihail, profesor universitar, vice
președinte al Consiliului pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural-știin- 
țifice ; Gheorghiu-Dej Gheorghe, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne ; Ghibu Emil, vicepreședin
te al U.C.F.S. ; Ghioancă Sabin, 
muncitor miner la mina Lupeni, 
membru în Consiliul local sindical 
Petroșeni ; Giosan Nicolae, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Superior al Agri
culturii ; Giurăscu Victor, învățător 
emerit la Școala de 8 ani din co
muna Radu Negru, raionul Lehliu ; 
Gîdea Suzana, președintă a Consi
liului Național al Femeilor; Gîrba 
Traian, președinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal Crișana ; Goina Gheorghe, pre
ședintele G.A.C. Sîntana, raionul 
Criș, Erou al Muncii Socialiste ; 
Golescu Florea, muncitor la Uzina 
„Electroputere“ Craiova; Göllner Ca
rol, profesor; Grecu Alexandru, 
membru al Prezidiului C.C.S., pre
ședinte al Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile de transporturi și te
lecomunicații; Groza Maria, vicepre
ședintă a Consiliului Național al Fe
meilor; Haș Teodor, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Cri
șana ; Hulubei Horia, academician, 
director al Institutului de fizică a- 
tomică; Hutu Aurel, avocat, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, regiunea Sucea
va ; Ionescu Alexandru, vicar al Ar
hiepiscopiei Ortodoxe București; Io
nescu Petre, președinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular re
gional Dobrogea; Ionescu Sisești 
Gheorghe, academician, membru al 
prezidiului Academiei R.P.R.; Iones
cu Spiridon, inginer, director al Di
recției regionale a economiei fores
tiere „Suceava“; Ionescu D. Tudor, 
profesor universitar; Ioniță Ion, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 

varășul Aurel Vijoli, ministru] fi
nanțelor, a făcut în fața comisiei o 
expunere asupra executării bugetu
lui pe anul 1964 și a prezentat pro
iectul de buget pe anul 1965, dînd 
explicațiile cerute. Lucrările comi
siei continuă.

U.R.S.S. în calitate de observatori, la 
ședință au fost prezenți reprezentan
ții R.P.D. Coreene.

Comisia a aprobat recomandări 
de standardizare în domeniul con
strucțiilor de mașini, al electroteh
nicii, siderurgiei și chimiei.

Lucrările au decurs într-o atmos
feră prietenească. 

adjunct al ministrului forțelor ar
mate; Iordan Iorgu, academician, 
vicepreședinte al Academiei R.P.R.; 
Isac Martin, membru al C.C. al 
P.M.R., președinte al C.C.S. ; Ivano- 
vici Milan, redactor al ziarului în 
limba sîrbă „Pravda“; Ivașcu Geor
ge, ziarist, director al revistei „Con
temporanul“ ; Jalea Ion, academi
cian, președinte al Uniunii artiștilor 
plastici din R.P.R. ; Joja Athanase, 
membru al C.C. al P.M.R., academi
cian, director al Centrului de logică 
al Academiei R.P.R. ; Jora Mihail, a- 
cademician, compozitor; Letai La- 
joș, scriitor, redactor șef al revistei 
„Utunk“; Livezeanu Elena, membră 
în Consiliul Național al Femeilor; 
Lupu Gh. Nicolae, academician, di
rector al Institutului de medicină 
internă al Academiei, Lupu Petre, 
membru al C.C. al P.M.R., șef de 
secție la C.C. al P.M.R.; Manolescu 
Maria, secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor; Mateescu Constan
tin, președintele CENTROCOOP ; 
Mateescu Vasile, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., președinte 
al Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional București ; 
Matei Ștefan, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Argeș ; 
Maurer Gheorghe Ion. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne ; Mărcuș Ion, pre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Brașov ; 
Milcu Ștefan, academician, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romîne, 
președintele Uniunii Societăților Ști
ințelor Medicale din R. P. Romînă ; 
Militaru Aldea, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Brașov ; 
Mînzățeanu Ana, președintă a Co
mitetului regional al femeilor Bra
șov ; Modoran Vasile, profesor uni
versitar, președinte al Comitetului 
pentru prețuri de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri ; Moghioroș Alexandru, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ; Moise Vasile, 
sondor șef la Schela Boldești, regiu
nea Ploiești ; Moisescu Justin, mi
tropolit al Moldovei și Sucevei ; 
Moldovan Liviu, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Crișa
na ; Müller Friedrich, episcopul bi
sericii evanghelice luterane din R. P. 
Romînă ; Nagy Istvan, scriitor, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne ; Nagy Iuliu, episcop 
reformat din Cluj ; Necula Gheor
ghe, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid București ; Negoiță 
Ion, președintele G.A.C. din comuna 
Pechea, Galați, Erou al Muncii So
cialiste ; Nenițescu Costin, academi
cian, director al Institutului de •chi
mie organică ; Nestor Ignat, pre
ședinte al Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romînă ; Nichifor Stere, pre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional Călărași, 
fost activist al Frontului Plugarilor ; 
Nicolau S. Ștefan, academician, 
membru al Prezidiului Academiei, 
directorul Institutului de Inframi- 
crobiologie ; Niculescu Mizil Paul, 
membru al C.C. al P.M.R., 
șef de secție la C.C. al 
P.M.R. ; Nistor Constantin, mem
bru al C.C. al P.M.R., pre
ședinte al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regional Iași ; 
Nistor Octavian, secretar al C.C. al 
U.T.M. ; Nițulescu Stelian, președin
tele Asociației juriștilor din R.P.R. ; 
Păcuraru Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., șef de secție la 
C.C. al P.M.R.; Oniga Emil, director 
al Uzinelor „Tractorul“ Brașov; Pa- 
raschivescu Bălăceanu- Constantin, 
vicepreședinte al Asociației juriștilor 
din R.P.R. ; Pardău Eremia, pensio
nar, fost activist al Frontului Plu
garilor; Pas Ion, membru al C.C. al 
P.M.R., președinte al Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune; Paș- 
ca Iulia, director al Fabricii de con
fecții Timișoara; Petcu Gheorghe, 
maistru strungar la Uzinele „1 Mai“ 
Ploiești ; Peterfi Stefan, academi
cian, prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj; Pintilie 
loan, prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Suceava; Pîrvulescu 
Constantin, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.M.R. ; Podea 
Ion, pensionar, fost activist al Fron
tului Plugarilor; Pop Gheorghe, pre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Maramu
reș ; Popa Dumitru, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Hunedoara; Poparad Manto Elena, 
secretară a C.C. al U.T.M.; Popescu 
Dumitru, ziarist, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă; Popescu Puțuri Ion, mem
bru al C.C. al P.M.R., director al 
Institutului de Istorie a Partidului ; 
Predescu Ion, membru supleant al

INFOR
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE
Miercuri, 23 decembrie, adjunctul 

ministrului afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit în audiență 
pe William Crawford, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisori
lor de acreditare ca ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Sta
telor Unite ale Americii în Republi
ca Populară Romînă.

s *
Miercuri, la rectoratul Universită

ții București, ambasadorul Marii 
Britanii în R. P. Romînă, James 
Dalton Murray, a predat o colecție 
de peste 300 cărți oferite catedrei de 
limbă și literatură engleză a acestei 
universități, de Consiliul Britanic, în 
cadrul programului de schimburi 
culturale dintre R. P. Romînă și An
glia. Colecția reprezintă majoritatea 

C.C. al P.M.R., președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional Oltenia; Preoteasa Ion, se
cretar al C.C.S.; Pungă Gheorghe, 
președintele G.A.C. din comuna Fo- 
răști, raionul Fălticeni, regiunea Su
ceava; Rădăvoi Maria, președintă a 
Comitetului regional al femeilor Ba
cău; Rădoi Gheorghe, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul industriei 
construcțiilor de mașini ; Rășcanu 
Vasile, academician ; Rău tu Leon te, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., șeful direcției de 
propagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R.' ; Ripan Raluca, academician, 
președintă a Filialei dm Cluj a Aca
demiei R.P.R.; Rosen Moses, șef 
rabin al Cultului mozaic ; Roșu 
Gheorghe, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Bacău ; Rusu 
Clement, membru al C.C. al P.M.R., 
președinte al Comitetului executiv 
al Sfatului populai’ regional Cluj ; 
Saica Florian Alexandru, director al 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice din Turnu Măgurele ; Saioc 
Ion, președintele G.A.C. Brîncoveni, 
raionul Slatina, regiunea Argeș ; 
Sandu Constantin, președinte al Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Argeș ; Sălăjan Leontin, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., ministrul forțelor 
armate ale R.P.R. ; Sărmășan Vasile, 
președintele G.A.C. Frata, raionul 
Turda, regiunea Cluj ; Săvulescu 
Alice, academician, membră în Con
siliul Național al Femeilor ; Scarlat 
Constantin, membru al C.C. al 

'P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Galați ; Șchiopu 
Bucur, profesor universitar, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii ; Schuster 
îohan, președintele G.A.C. din co
muna Aței, raionul Mediaș, regiunea 
Brașov ; Schuster Paul, scriitor ; 
Sencovici Alexandru, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul industriei 
ușoare ; Sendrea Ioana, președintă 
a Tribunalului raional „23 August“ 
București ; Serșun Teodora, membră 
supleantă a Prezidiului C.C.S., pre
ședintă a Uniunii sindicatelor bunuri 
de consum ; Simulescu Dumitru, 
membru al C.C. al P.M.R., ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor ; 
Spiță Dumitru, președintele G.A.C. 
din comuna Vîlcele, raionul Rîmnicul 
Sărat, regiunea Ploiești ; Stan 
Gheorghe, președinte al Comitetului 
executiv ai Sfatului popular regio
nal Ploiești ; Stoian Stanciu, acade
mician, director al Institutului de 
cercetări pedagogice ; Stănescu Ion, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Oltenia ; Stoian Nico
lae, scriitor, membru al C.C. al 
U.T.M. ; Stoica Gheorghe, 'membru 
al C.C. al P.M.R., director al Direc
ției pentru organele locale ale 
administrației de stat de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri ; 
Szabo Alexandru, muncitor la Uzi
nele „Clujeana“, regiunea Cluj; Sza
bo Emeric, directorul G.A.S. Valea 
lui Mihai, regiunea Crișana, Erou al 
Muncii Socialiste ; Szabo Gyula, 
scriitor ; Szervatiusz Jenö, sculptor ; 
Szilagyi Dezideriu, ziarist, redactor 
șef al ziarului „Elöre“ ; Tăbăcaru 
Nunuța, președintă a G.A.C. din co
muna Gîrleni, regiunea Bacău ; Ta
kacs Ludovic, profesor universitar ; 
Teclu lacob, general de armată, pre
ședintele Comitetului național al 
veteranilor din războiul antifascist ; 
Teodorescu Braniște Tudor, scriitor ; 
Tiță Florea, director adjunct al Di
recției pentru organele locale ale 
administrației de stat de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri ; Tompa Mi- 
kloș, director al Teatrului de Stat 
din Tg. Mureș, maestru emerit al 
artei ; Tibuleac Smîrcea Doina, vi
cepreședintă a U.A.S.R. ; Țițeica 
Șerban, academician, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne ; Țurcanu 
Ene, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Suceava ; Uglar Iosif, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Maramureș ; Vals Au
gustin, laminorist, Galați, membru 
al C.C. al U.T.M. ; Vasilichi Gheor
ghe, membru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele UCECOM ; Vedeanu Vasi
le, inginer agronom, președintele 
Consiliului agricol regional Bucu
rești ; Vîlcu Vasile, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional de partid Dobrogea ; 
Vlascici Dușan, președintele G.A.C. 
Variaș, raionul Sînnicolau Mare, re
giunea Banat; Voitec Ștefan, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat ; Winter Richard, 
membru în Biroul C.C. al U.T.M. ; 
Zarcu Gheorghe, președintele G.A.C. 
Izbiceni, raionul Corabia, regiunea 
Oltenia ; Zidaru Maria, președinta 
G.A.C. din comuna Păulești, raionul 
Satu Mare, regiunea Maramureș, 
Erou al Muncii Socialiste.

M AT I I
»

exponatelor prezentate în expoziția 
„Shakespeare“, deschisă anul acesta 
la București în cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 400 de 
ani de la nașterea marelui drama
turg englez.

(Agerpres)
*

Zilele acestea s-a desfășurat la 
București, din inițiativa Consiliului 
Muzicii din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, un colocviu al 
regizorilor, dirijorilor, scenografilor 
și maiștrilor de lumini din teatrele 
de operă și muzicale din țară. Au 
fost vizionate și discutate, sub ra
portul realizării scenice, spectacole 
ale Teatrului de Operă și Balet : 
„Oedip“ de G. Enescu, „Motanul în
călțat“ de C. Trăilescu, „Prometeu“ 
de D. Popovici, „Galileo Galilei“ de 
Corneliu Cezar și „Pelléas și Méli- 
sande“ de Cl. Debussy.

De-a lungul Vltavei 
cu autocarul

De la Linz — pe Dunărea austri
acă — pînă la Ceské Budejovice — 
pe Vltava cehă — drumul urcă spre 
miazănoapte, aproape în linie dreap
tă. Pentru a-1 parcurge, n-ai nevoie 
decît de două ore. Cineva remarcă : 
„în deceniul al 4-lea al secolului 
trecut, pe-aici se hurduca primul 
tren cu cai din Europa. Călătorilor 
le trebuia o zi întreagă pentru a 
străbate cei 130 km. Vă propun să 
facem un ocol, să pornim de la iz
voarele Vltavei. Poate că va fi mai 
greu decît pe șoseaua națională, 
dar merită să ne abatem pe-acolo. 
în orice caz, vom ajunge la desti
nație... înaintea trenului strămoși
lor noștri".

Gluma, ca și propunerea ghidului, 
au fost întîmpinate cu aplauze. Și 
iată grupul de turiști salutînd un fir 
de apă care se zbenguie printre bo
lovani sub culmile albastre ale 
Boubinului, în misterioasa pădure 
milenară care potopește munții 
Sumavei.

... Mai tîrziu, un scurt popas pe 
malul lacului de la Lipno. Țărmurile 
lui măsoară 150 km și în ramele lor, 
pe oglinda apelor ondulate de o 
briză ușoară, lunecă vasele de pa
sageri „Lipno", „Vltava" și „Rozm- 
berk", fiecare cu cîte 150 de locuri- 
în jur se văd teii din care 
Lipno își trage numele (lipa = tei).

Ghidul explică : deși se întinde pe 
o suprafață de 5 000 de hectare, 
Lipno este un lac artificial, un lac 
de acumulare sub a cărui oglindă 
calmă se desfășoară un peisaj săl
batic. Sînt acolo stînci colțuroase 
din care se cască gurile fără fund 
ale unor prăpăstii. în aceste guri se 
prăvălește prima cascadă a Vltavei, 
punînd în mișcare turbinele unei 
hidrocentrale subterane cu o capa
citate anuală de aproape 200 mi
lioane kWh. Barajul s-a înălțat nu 
departe, la punctul numit „Zidul dia
volului". Pentru construcția lui s-au 
folosit 5 milioane de cărămizi, 
500 000 mc de beton și 11 milioane 
kg de oțel. Căderea apei are o înăl
țime de 180 m.

Cifrele, reținute de turiști, s-au 
pierdut în carnetele de note cînd a 
apărut bătrîna mînăstire de la Vissi 
Brod, ale cărei contururi gotice se 
oglindesc de mai bine de șapte se
cole în apele Vltavei, de sus, de pe 
înălțimea stîncoasă a malului drept, 
în uzate scoarțe, printre cărțile marii 
biblioteci, descoperi ediții princeps 
ale lucrărilor lui Tycho Brahé și 
Kopernik, Newton și Kepler, după 
cum în galeria de tablouri îi afli pe

Strîngerea recoltei pe o plantație de trestie de zahăr in Cuba

EFECTELE CONCURENTEI 
ÎN INDUSTRIA NAVALĂ

Corespondentul din Bruxelles al a- 
genției U.P.I., William Anderson, a- 
nunță că experții Pieței comune stu
diază în prezent o serie de recoman
dări către membrii C.E.E. pentru a 
„reaotiviza“ industria navală a celor 
„șase“. După cum se știe, în ciuda 
încercărilor acestora de a contracara 
concurența japoneză, industria navală 
din Japonia a reușit să-și adjudece a- 
proximativ 40 la sută din comenzile 
mondiale de nave. Ca atare, industria 
navală a Pieței comune, care în 1957 
deținea 38 la sută din tonajul total 
construit, și-a văzut redusă la aproxi
mativ jumătate contribuția sa la pro
ducția mondială navală.

FRÎNA AUTOMATĂ 
A EVITAT O CATASTROFĂ

Mecanicul locomotivei Diesel a ex
presului Edinburgh-Carlisle a avut o 
sincopă și a murit pe loc în timp ce 
conducea trenul cu o viteză de 95 km 
pe oră. Frîna specială instalată la a- 
ceste locomotive, pe care mecanicul 
trebuie să țină în permanență piciorul 
în timpul cursei, a intrat în acțiune în 
momentul morții mecanicului și a 
oprit trenul. Șeful de tren a condus 
apoi garnitura pînă la stația cea mai 
apropiată.

SAUNA FAVORIZEAZĂ 
CANCERUL]

Cu prilejul celui de-al 26-lea Con
gres nordic de radiologie, ale cărui lu
crări s-au încheiat la Helsinki, cele
brele băi de abur finlandeze „Sauna" 
au fost citate ca una din cauzele posi
bile ale cancerului pulmonar. Studiile 
epidemiologice și radiologice întreprin- 
se simultan în Finlanda și Norvegia și 
aduse la cunoștința Congresului au 
scos în evidență faptul că procentul 

Rafael și Rembrandt, pe Brandl și 
Kupecky.

Numai la 40 km spre nord te aș
teaptă ulițele înguste ale orașului 
de la poalele muntelui Klet — Ces- 
ky Krumlov, construit prin secolul al 
12-lea pe mai multe insule ale Vlta
vei, sub zidurile puternice ale unei 
fortărețe gotice transformate mai a- 
poi într-un castel în stilul Renaște
rii.

...Grupul de turiști acumulase im
presii atît de variate și puternice, 
îneît se temeau că „Florența cehă" 
— cum a numit poetul Jan Neruda 
orașul Ceské Budejovice — îi va de
cepționa. Dar orașul mai păs
trează „Fîntîna lui Samson", de 
un baroc înoîntător, în mijlocul 
unei piețe în care se îmbină 
armonios goticul „Turnului Ne
gru", înalt de 72 m, cu barocul 
bisericii Sf. Nicolae și primăria con
struită în stilul Renașterii. In vecină
tatea vechiului cartier Praha, odinioa
ră sediu al corporațiilor artizanale 
și de măcelari, o clădire veche stîr- 
nește — după reflecțiile provocate 
de atîtea monumente arhitectonice — 
o bună dispoziție generală : este ca
zarma în care ar fi slujit „bravul 
soldat Svejk", care „cu respect ra
porta" superiorilor săi că n-avea 
prea multe motive să-i respecte.

— Am făcut o plimbare minunată, 
constată o turistă din grupul descins 
în bătrînul, dar foarte primitorul ho
tel „Slunce".

Iar ghidul răspunde : Chestiunea 
este cît se poate de clară.

Turista și-a amintit cuvintele ne
uitatului erou al lui Hasek și a re
venit în stilul lui Svejk, sporind ve
selia întregului grup : „Cu respect 
raportez că am făcut o plim
bare grozavă. Lucrul cel mai Impor
tant este să vorbești clar..."

Horla LIMAN

„Expres“ pe
La șantierele navale din orașul 

Gorki se construiește prima navă 
fluvială de pasageri cu pernă de 
aer — „Sormovici". în anul 1963 
la acest șantier a fost realizată 
șalupa „Raduga" („Curcubeul"), 
care a atins o viteză medie de 
110 km pe oră. Pornind de la a- 
ceastă primă experiență, con
structorii de nave din Gorki au 
trecut acum la realizarea navei 
„Sormovici", considerată ca un

celor bolnavi de cancer bronhopulmo- 
nar este de șase ori mai ridicat în Fin
landa decît în Norvegia. Acest fapt a 
făcut ca oamenii de știință finlandezi 
să se întrebe dacă nu cumva Sauna, 
care se practică de peste 2 000 de ani 
în Finlanda, este cauza acestui trist 
record al finlandezilor. Se știe că Sau
na, pe care fiecare finlandez o prac
tică cel puțin o dată pe săptămînă, 
constă îh a petrece un sfert sau o ju
mătate de oră într-o ambianță foarte 
oaldă (peste 40 de grade), după care 
urmează o baie în apele reci ale unui 
lac sau, în lipsa acestuia, în zăpadă. 
Unii afirmă că acest tratament solicită 
un efort suplimentar al organismului 
și, deci, al plămînilor. Alții, dimpotri
vă, afirmă că aceste băi ar căli orga
nismul și că nu ar exista nici o legă
tură între ele și cancer.

Congresul a ajuns Ia concluzia că 
statisticile ar putea permite o deter
minare precisă numai dacă se vor 
face experiențe cu două grupuri sepa
rate : unul care practică și altul care 
nu practică Sauna. Se pare însă că 
această experiență va fi extrem de di
ficilă, deoarece găsirea unor persoane 
care să nu practice Sauna este aproa
pe imposibilă.

AVION CU DECOLARE 
Șl ATERIZARE VERTICALĂ

Centrul de cercetări aeronautice din 
Pisa construiește în prezent primul 
avion italian de transport cu decolare 
și aterizare verticală. Primul prototip 
al acestui avion cu reacție va fi gata 
în următoarele cîteva luni.

POPULAȚIA S.U.A.

Potrivit recensămîntului efectuat la 
1 noiembrie a.c., populația Statelor 
Unite ale Americii este de 192 320 000 
locuitori. Față de 1 aprilie 1960, dată 
la care a avut loc penultimul recensă- 

în bazinul carbonifer Țisi din 
provincia Heilunțian (R. P. Chi
neză), unde în urmă cu 40 de ani 
nu existau decît cîteva mine de 
mici proporții, funcționează în 
prezent zeci de exploatări carbo
nifere. Vechile mine au fost re
construite și înzestrate cu utilaj 
modern. Recent, a fost dat în ex
ploatare un nou puț vertical, cu 
o capacitate anuală de producție 
de 600 000 tone. La Țisi funcțio
nează, de asemenea, o fabrică de 
utilaj pentru exploatările carbo
nifere și un institut pentru pro
blemele extracției cărbunelui ; în 
ultimii ani acesta a fost absolvit 
ie peste 3 000 de studenți. în bazi
nul Kailuan a intrat în funcțiune 
mina „Fanghocijuan", care a dat 
zilele trecute primele cantități de 
cărbune. Capacitatea ei anuală 
este de 1,8 milioane tone. La mina 
„Daguman" din Anșan se desfă
șoară în prezent lucrări de re
construcție. Peste cîțiva ani ea 
va da anual 5—6 milioane tone 
de minereu de fier pentru Com
binatul metalurgic de la Anșan.

Oetector electronic
In R. P. Ungară a fost creat 

un aparat electronic cu tranzis
tor! pentru detectarea cablurilor 
și a conductelor metalice subte
rane din rețeaua comunală a 
orașelor, precum și a eventuale
lor avarii ale acestora. Aparatul 
a fost adaptat și în cercetările de 
acest fel întreprinse în mediul 
acvatic, a fost folosit cu succes 
de către arheologi, precum și pen
tru determinarea locului de îm
binare a fierului în construcțiile 
din beton armat, pentru descope
rirea obiectelor metalice aflate în 
pereții și dușumelele clădirilor 
etc.

apă
„expres" de apă. Forma ei aero
dinamică, elicele instalate la 
pupă și stabilizatorul înalt o fac 
să semene cu un avion. într-ade- 
văr, nava va zbura, dar numai la 
o înălțime de 20—30 cm, și va fi 
susținută de o pernă elastică de 
aer, formată de un ventilator. 
Două elice, cu cîte patru palete, 
vor crea forța de tracțiune. Vite
za navei va atinge 120 km pe oră. 
Ventilatorul și elicele vor fi puse 
în mișcare cu ajutorul unor mo
toare puternice cu turbine cu 
gaze. Nava „Sormovici" va putea 
naviga, atît vara cît și iarna, pe 
ape mici și pe gheață. Ea se ridi
că cu ușurință pe un mal lin pen
tru îmbarcarea pasagerilor.

Teatre noi
în R. D. Vietnam își desfășoară 

activitatea 5 teatre noi — teatrul 
de operă „Cheo", teatrul de operă 
clasică „Tuong", teatrul de dra
mă contemporană, teatrul de ope
ră și balet și teatrul de dramă 
clasică. în afară de activitatea 
scenică, aceste instituții de cultu
ră vor pregăti actori, regizori și 
alți lucrători în domeniul operei 
și teatrului.

mînt, populația a crescut cu 7,2 la 
sută, adică cu aproximativ 13 000 000 
locuitori.

„MICILE AFROD1TE" - PREMIUL I

La Atena au fost acordate premiile 
de stat pentru filme grecești realizate 
în anul 1963. Premiul I, de 400 000 
drahme, pentru cel mai bun film, a 
fost decernat filmului „Micile Afro- 
dite“ în regia lui Nikos Kunduros, care 
a obținut și premiul pentru regie de 
50 000 drahme. Premiul I pentru fil
mul de scurt metraj a fost decernat 
realizatorilor filmului „Cea mai mare 
forță“, iar premiul II realizatorilor fil
mului „Lacrimae rerum“.

In urma ploilor torențiale, care au 
durat două zile, într-o suburbie a 
Bornei străzile au fost inundate



O. N. U.

Consultări 
pentru soluționarea 
problemei financiare

NEW YORK 23. — Corespondență 
specială de la George Serafin : în 
ședința de miercuri dimineață a A- 
dunării Generale a O.N.U., pre
ședintele Quaison-Sackey a declarat 
că a continuat activitatea „în spa
tele scenei în importantele proble
me care afectează treburile noastre“. 
Ședința prevăzută pentru după-a- 
miaza acestei zile a fost amînată, 
Adunarea urmînd să se reunească 
din nou joi dimineața. Iată, așadar, 
că problemele financiare, care au 
împiedicat deschiderea sesiunii la 
termenul obișnuit și au determinat 
desfășurarea lucrărilor în felul cu
noscut, rămân în continuare cauza 
situației de incertitudine care per
sistă astăzi aici. Dar o opinie 
larg împărtășită aici este că tenaci
tatea, răbdarea și perseverența cu 
care numeroase delegații tratează a- 
ceastă problemă dovedesc însăși vi
talitatea acestei organizații și hotă- 
rîrea ei de a-și putea îndeplini cu 
eficiență și autoritate mandatul pe 
care i l-au încredințat popoarele : 
acela de a contribui la apărarea 
păoii și a colaborării pașnice între 
toate țările.

în legătură cu planurile elaborate 
de grupul celor 12 state afro-asia- 
tice însărcinat cu găsirea unei so
luții acceptabile pentru toate părțile, 
au fost emise cele mai variate și 
diferite supoziții. Impresia generală, 
confirmată de o declarație a repre
zentantului Algeriei, este că proiec
tul grupului celor 12 a fost luat în 
considerare de toate părțile și că 
lucrurile se apropie de un acord. Ră- 
mîn încă de precizat o serie de as
pecte privind implicațiile pe care le 
presupune fondul ce urmează să fie 
realizat prin contribuțiile voluntare 
ale membrilor. Aceste implicații pri
vesc atît cuantumul acelor contri
buții, cît și modalitățile folosirii sale 
ulterioare.

Proiectul afro-asiatic, cunoscut 
sub numele de planul Pazhwak, a 
constituit în aceste zile obiectul u- 
nor noi consultări între membrii 
acestui grup, președintele Sackey 
și secretarul general U Thant, 
precum și între aceștia și repre
zentanți ai U.R.S.S. și S.U.A. Pla
nul președintelui Sackey, foarte a- 
semănător cu cel afro-asiatic, con
stituie la rîndul său obiectul u- 
nor consultări între cei mențio
nați ; deosebirea esențială dintre 
cele două planuri constă în faptul că 
acesta din urmă condiționează re
luarea lucrărilor de acceptarea 
prealabilă a unor contribuții sub
stanțiale și adecvate. Soluția fi
nală urmează să fie anunțată de se
cretarul general U Thant. Se crede că 
în cursul zilei de joi, Adunarea Ge
nerală va putea fi, în sfîrșit, infor
mată asupra rezultatului activității 
desfășurate în direcția găsirii solu
ției și a perspectivelor pe care a- 
ceastă soluție le deschide pentru ac
tivitatea ce urmează să fie desfășu
rată în cea de-a doua etapă. Tot 
mîine se va cunoaște data reluării 
lucrărilor duipă întreruperea de săr
bători.

Corespondenta din Roma

ELEIE^TE HOI 
m DhTISBUȚSA VOTURILOR

Miercuri seara, numărul scrutinelor con
sumate fără o decizie finală în alegerile 
prezidențiale italiene s-a ridicat la 14, 
Unii comentatori au făcut calculul că a- 
cesf număr de scrutine a fost: suficient 
pentru alegerea ultimilor doi președinți. 
Mărfi și miercuri s-au conturat totuși de
plasări evidente și elemente noi în dis
tribuția voturilor. Astfel, după ce liderul 
social-democrat, Giuseppe Saragat, a re
nunțat la candidatura sa, au dispărut de 
pe lista candidaților mai întîi numele lui 
Giulio Pastore și apoi al altui exponent 
democrat-creștin, Amintore Fanfani. In a- 
celași timp a apărut un nou nume, cel al 
liderului P.S.I., Pietro Nenni, căruia 
miercuri i-au lipsit numai 42 de voturi la 
scrutinul al treisprezecelea ca să se afle 
la egalitate cu candidatul oficial al P.D.C., 
Giovanni Leone.

„Pînă la al zecelea scrutin, observă „II 
Messagero", Fanfani părea decis să-și 
mențină candidatura „dizidentă" pînă la 
consecințele extreme". El și-a declinat 
însă participarea în competiție în urma 
unor dezbateri agitate din sinul conduce
rii democrat-creștine în care — afirmă 
unele ziare italiene — s-ar fi vorbit chiar 
despre aplicarea unor sancțiuni discipli
nare împotriva lui Fanfani în cazul nere- 
tragerii sale.

La al doisprezecelea scrutin, liberalilor, 
care votaseră și în zilele precedente pen
tru Giovanni Leone, li s-au adăugat și 
neofasciștii, Partidul democrat-creștin a 
difuzat după aceasta un comunicat în 
care se declară că „semnificația pe care 
grupările parlamentare neofasciste vor 
s-o dea votului lor e inacceptabilă", dar 
miercuri fenomenul s-a repetat, în aceste 
circumstanțe (rămînerea unui singur can
didat democrat-creștin și afluența voturi
lor partidelor de dreapta) se putea pre
supune posibilitatea de a se întruni majo
ritatea necesară. Suma electorilor demo- 
crat-creșfini (399), liberali (57) și neofas-

Divergențele atlantice 
și „noua tactică"

ACCENTUAREA C0NFÜZŒ1
LA SAIGON

După cum remarcă presa occiden
tală, în ultima vreme s-au conturat 
elementele „noii tactici" adoptate 
de S.U.A. în legătură cu proiectele 
nucleare atlantice, în încercarea de 
a evita agravarea divergențelor care 
s-au manifestat cu atîta acuitate în 
jurul acestei probleme, îndeosebi 
între Washington și Paris. Potrivit 
agenției „France Presse", în concep
ția diplomației americane elementul 
nou în examinarea acestei chestiuni 
este eliminarea oricărei date limită, 
fie pentru obținerea asentimentului 
țărilor vest-europene care ar urma 
să participe la o astfel de forță nu
cleară, fie pentru a se ajunge la 
semnarea unui tratat. „Această ati
tudine pare să fie conformă instruc
țiunilor cuprinse într-un memoriu a- 
dresat recent de președintele Lyn
don Johnson secretarilor departa
mentelor de stat și apărării, docu
ment a cărui existență a fost dez
văluită de ziarul „New York Times".

In legătură cu aceasta, în presa 
occidentală au apărut un șir de co
mentarii. Din Paris se anunță că zia
rul „La Nation", în editorialul intitu
lat „Diplomația secretă a lui John
son", scrie : „Președintele american 
demonstrează că preferă politicii 
loviturii cu pumnul în masă, metode
le diplomatice, chiar atunci cînd 
pozițiile sînt diametral opuse... Cu 
toate acestea, nu trebuie să se crea
dă că încălzirea climatului între 
Paris și S.U.A. marchează înmormîn- 
tarea F.N.M., chiar dacă aceasta, la 
rîndul ei, este pusă la frigider".

„Le Figaro" scrie la rîndul său: 
„Guvernul francez ar trebui să se fe
rească de a crede că răbdarea de 
care se dă dovadă la Washington 
va fi nelimitată. Cînd președintele 
Johnson stăruie asupra necesității 
ca Franța să fie consultată, aceasta 
nu trebuie să însemne că împotri
virea franceză ar putea împiedica 
la infinit înfăptuirea acțiunii nu
cleare... Pentru că dispune de un 
capital-timp substanțial, președin
tele Johnson a socotit preferabil să 
nu înainteze decît cu circumspecție 
pe pămînturile mișcătoare pe care 
i le oferă situația internațională. Ni

La Sidney (Australia) a avut loc recent o mare demonstrație pentru pace 
și dezarmare, la care au luat parte mii de locuitori ai orașului

cișfi (42) din ședința comună a celor 
două Camere ale Parlamentului este de 
498 ; așadar 16 voturi peste limita ma
jorității de 482 de voturi cu care poate 
fi desemnat noul președinte. Miercuri, 
Giovanni Leone a obținut 393 de voturi 
la al treisprezecelea scrutin și 406 la al 
paisprezecelea. Observatorii politici și-au 
pus o întrebare firească : unde sini cele
lalte voturi î S-a ajuns astfel la un capitol 
al scrutinului, urmărit cu un interes acut 
în ultimele două zile : voturile albe, care 
s-au ridicat dintr-o dată, începind de marți 
seara, la peste 120. Presa italiană face 
două supoziții în legătură cu necunoscuta 
voturilor albe. Prima : aceste sufragii ar 
fi ale fanfanienilor care își disimulează 
astfel opozifia față de grupul conducător 
al P.D.C. A doua : alegerea unui nou pre
ședinte, după Segni, numai cu sprijinul 
partidelor de dreapta, ar ridica probleme 
serioase continuării formulei de „centru- 
stînga" ; pentru a evita acovsfă situație, 
o parte din electorii democrat-creștini ar 
fi preferat deocamdată, scriu unele ziare, 
soluția voturilor albe.

Miercuri, deputății și senatorii comu
niști și-au acordat în ambele scrutine su
fragiile lor candidaturii lui Pietro Nenni, 
liderul partidului socialist. La al treispre
zecelea scrutin, Pietro Nenni a obfinut 351 
de vfituri ; la al paisprezecelea 353 de 
voturi. într-o declarație dată azi publici
tății, secretarul general al P.C.I., Luigi 
Longo, a repetat invitația adresată par
tidului socialist, partidului socialist italian 
al unității proletare, partidului social-de
mocrat, partidului republican și aripii de 
stingă a partidului democrat-creștin de a 
căuta împreună o soluție unitară în re
zolvarea problemei succesiunii preziden
țiale.

Joi dimineața, la orele 10,30 (ora ita
liană) va avea loc cel de-al cincisprezece
lea scrutin. 

meni nu i-ar putea face imputări 
pentru această atitudine prudentă în 
momentul în care alianța atlantică 
cere atenție și spirit de prevedere".

După cum relatează coresponden
tul din Anglia al A.F.P., „la Londra 
nu s-a primit nici o confirmare ofi
cială asupra existenței acestui do
cument (în care Johnson ar fi solici
tat Departamentul de Stat să dea do
vadă de mai multă flexibilitate față 
de Franța), care nu formează, prin 
urmare, decît obiectul unor comen
tarii oficioase.

Se subliniază că, în primul rînd, 
Marea Britanie nu ar putea fi decît 
satisfăcută de orice „dezgheț" între 
Paris și Washington. Surse din preaj
ma Ministerului de Externe britanic 
adaugă că, în plus, hotărîrea atri
buită președintelui, de a da dovadă 
dp cea mai mare înțelegere cu pu
tință în relațiile franco-americane, 
rezultă probabil din perspectivele 
noi pe care proiectul britanic al for
ței nucleare atlantice (F.N.A.) le 
deschide pentru N.A.T.O. în raport 
cu F.N.M., prea strimtă și complet 
americanizată, F.N.A. constituie — 
potrivit oamenilor de stat britanici — 
un progres demn de a reține atenția 
Franței. în aceste cercuri se adaugă 
că F.N.A. ar putea fi creată chiar 
fără participarea Franței. Această 
ultimă ipoteză este luată cu regret 
în considerare în cercurile guverna
mentale britanice".

„în cercurile competente de la 
Londra — relatează mai departe 
agenția — se recunoaște că F.N.A., 
ca și F.N.M., poate.fi considerată ca 
unul din acele periculoase remedii 
care omoară bolnavul. La observații 
de acest fel, cercurile guvernamen
tale britanice invocă argumentul că 
ar fi zadarnic să se caute cauza di
vergențelor franco-britanice numai în 
singura problemă a organizării for
țelor nucleare. Se menționează că, în 
realitate, punctele de vedere respec
tive ale Parisului și Londrei în acea
stă chestiune nu fac decît să ilustre
ze concepții ce par a fi foarte dife
rite în ce privește natura relațiilor 
dintre Europa și Statele Unite".

Critici la adresa 
proiectului F.N.A.

LONDRA 23 (Agerpres). — în 
Camera lorzilor a Parlamentului 
englez au început dezbaterile în le
gătură cu politica externă a Marii 
Britanii. Criticînd proiectul forțe
lor nucleare atlantice prezentat 
de guvernul englez, lordul 
Carrington, liderul opoziției conser
vatoare din Camera lorzilor, a de
clarat că între proiectul F.N.A. și 
planul inițial de creare a F.N.M.. 
preconizat de S.U.A., nu există nici 
o deosebire.

HELSINKI. Miercuri a plecat din 
Helsinki spre Moscova A. Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., care a făcut o vizi
tă neoficială timp de cîteva zile în 
Finlanda.

Intre insulele olandeze Schouwen-Duiveland și Goeree-Overflakkee este 
în construcție un nou dig. în fotografie : aspect din timpul lucrărilor

SAIGON 23 (Agerpres). — La re
ședința președintelui Vietnamului 
de sud, Phan Khac Suu, a avut loc 
miercuri dimineața o conferință „la 
nivel înalt“, la care au participat 
primul ministru Tran Van Huong 
și ministrul de interne, iar din par
tea militarilor — generalul Nguyen 
Khanh, comandantul-șef al forțelor 
armate, și amiralul Chung Tan Cang, 
comandantul marinei.

Agenția Reuter relatează că la 
insistența „tineriloi’ generali“ pre
ședintele Suu a semnat ordine pri
vind punerea în retragere a nouă 
generali, printre care generalul-lo- 
cotenent Duong Van Minh.

Pe de altă parte, un nou element 
survenit tot în cursul dimineții de 
miercuri — anunțarea reîntoarcerii 
în capitală a cîtorva din membrii 
înaltului Consiliu Național, arestați 
duminică de către militari — a con-

11 H averii sme
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Robert McClos
key, a făcut marți o declarație în 
cadrul unei conferințe de presă în 
legătură cu evenimentele de la Sai
gon. Aceasta constituie, de fapt, 
prima luare de poziție oficială a 
guvernului american după situația- 
creată în Vietnamul de sud; în urma 
loviturii de stat de duminică, care 
a dus la înlăturarea înaltului Con
siliu Național. în declarație se spu
ne : „Un guvern legal constituit, 
care să-și exercite toate prerogati
vele pe baza unității naționale, 
constituie baza pentru continuarea 
sprijinului american în eforturile de

COMENTARIUL ZILEI

„Nodul gordian“ congolez
în fiecare zi, la dosarul congolez sa 

adaugă noi file care par să complice și 
mai mult situajia actuală. Turneul lui 
Chombe, proiectat inifial pentru Nev/ 
York, unde urma să pledeze la Consiliul 
de Securitate, în sprijinul recentei inter
venții militare străine de la Stanleyville, 
a fost modificat „în ultima oră“, transfor- 
mîndu-se într-un pelerinaj occidental. 
Cauza schimbării de rută — temerile 
susfinătorilor săi pa prezenja lui Chombe 
la Consiliul de Securitate să nu toarne 
gaz peste focul protestelor exprimate și 
în acest cadru împotriva intervenției în 
Congo. Scopul noului turneu — obține
rea unui sprijin pentru politica sa con
trară intereselor țării. La Roma, ca și în 
R.F.G. și Berlinul occidental, populajia 
l-a întimpinat cu demonstrații de pro
test, punîndu-l adesea pe oaspete „în 
încurcătură” — cum se exprimă eufemis
tic unii comentatori. Publicația vest- 
germană „Die Zeit“ arată însă că în în
curcătură s-au pomenit și unele gazde. 
„Serviciul de protocol al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.F.G. nu știa la 
început cum să trateze pe vizitator. In 
cele din urmă a fost aranjată o vizită la 
președintele Liibke și o convorbire la 
Ministerul Afacerilor Externe cu secreta
rul de stat Carstens. S-a renunfat însă la 
semnarea unui acord privind acorda
rea unui credit de 10 milioane de mărci 
din partea Institutului de credit, pentru 
a nu da o notă oficială prezenfei lui 
Chombe în Republica federală“.

Dezvăluind scopul turneului acestuia, 
„Die Zeit" arată că el- ar vrea să înfiin
țeze la Leopoldville o bancă de investi
ții și are nevoie de credite. Potrivit de
clarațiilor lui, arată publicația, guvernul 
congolez ar dispune în Belgia de mari 
fonduri în dolari. El a dat asigurări că in
vestițiile de capital străine vor fi prote
jate de stat.

Politician abil și versat în cele mai 
tenebroase afaceri, Chombe caută în 
același timp să-și asigure un sprijin 
intern politicii sale. Deși a decla
rat în numeroase rînduri că nu va 
trata niciodată cu răsculafii, ziarul austriac 
„Die Presse“ din 21 decembrie arată 
că „Chombe ar mai putea fi silit să caute 
o împăcare cu conducătorii răsculajilor". 
„Este de presupus, scrie ziarul, că Chom
be va încerca să cuprindă luptele tribale |

LONDRA. 53 de parlamentari la
buriști britanici au semnat o petiție 
adresată cancelarului Ludwig Erhard, 
în care îi cer să propună un amenda
ment la legea vest-germană a pres
cripțiilor. în petiție se exprimă neli- 

tribuit la adîncirea confuziei deja 
existente.

întrevederile amintite par să nu 
fi dat rezultatele scontate, apreciază 
observatorii politici de la Sai
gon. Corespondenții ziarelor și a- 
gențiilor de presă din Saigon 
vorbesc acum despre o nouă agra
vare a situației politice în urma unor 
disensiuni intervenite între genera
lul Khanh și ambasadorul Statelor 
Unite, Taylor. Generalul Khanh, a- 
rată agenția Reuter, a acuzat pe am
basadorul american „de acțiuni care 
depășesc atribuțiile lui“. Din spe
culațiile care se fac acum în 
capitala sud-vietnameză s-ar putea 
trage concluzia că generalul Khanh 
suspectează pe ambasadorul ameri
can, deoarece acesta ar dori întoar
cerea generalului Duong Van Minh, 
fostul președinte al triumviratului 
militar, care se află în străinătate.

ni voalat
război contra Vietcongului“. McClos
key a menționat că declarația a fost 
elaborată cu aprobarea președinte
lui Johnson, care a conferit telefonic 
cu secretarul de stat, Dean Rusk, 
asupra evoluției situației de la Sai
gon. Totodată, agențiile de presă re
levă faptul că această declarație a 
survenit la puțin timp după dis
cursul rostit marți seara de genera
lul Nguyen Khanh, la postul de radio 
Saigon, în care el a sprijinit acțiu
nea de duminică a tinerilor gene
rali. Se afirmă că „avertismen
tul voalat la adresa conducătorilor 
de la Saigon, conținut în declarația 
Departamentului de Stat, nu consti
tuie un ultimatum“.

poate fi
și disensiunile politice într-o suprastruc
tură și să creeze un partid... care ar pu
tea înlocui mitul lui Lumumba prin rea
litatea chombistă”. Numai că această po
litică nu are șanse. Deși Chombe 
anunjase că răscoala din Congo a fost 
înăbușită și că în prezent au loc 
doar „eperafii de curăfire", agen
țiile de presă semnalează noi concentrări 
importante ale răsculajilor în nordul și 
estul Congoului. Acfionînd și pe un alt 
plan în fafa acestei primejdii imediate, 
Chombe a început încă o campanie de 
recrutare de mercenari în Republica 
Sud-Africană.

Obișnuit să folosească toate combi
națiile posibile, Chombe caută să-și 
prelungească exisfenfa în fruntea guver
nului de la Leopoldville. Planurile lui se 
lovesc însă din ce în ce mai mult de o 
realitate care nu-i este favorabilă, de izola
rea sa crescîndă atît pe plan intern cît și 
extern. După cum constată unii observa
tori politici, pînă nu de mult în Africa exis
tau oameni care mai erau în stare să-l 
creadă ; dar cercul acestora s-a rărit Augustin BUMBAC

„Printr-un procedeu care amintește de zilele gladiato rilor romani, relatează revista americană „Newsweek", 
din care este reprodusă fotografia de mai sus, pe stadionul din Stanleyville au iost strînse 20 000 de per
soane suspecte de a avea legături cu „rebelii". Cînd din tribună era strigat un „suspect", acesta era scos 

afară și împușcat. In felul acesta au fost executate circa 80 de persoane"

niștea în legătură cu faptul că apli
carea actualei legi va face imposibilă, 
după 8 mai 1965, orice urmărire le
gală a criminalilor de război.

PRAGA. Prezidiul Adunării Națio
nale a R. S. Cehoslovace și-a expri
mat acordul în legătură cu amenda
mentele la articolele 23, 27 și 61 din 
Carta O.N.U., adoptate de Adunarea 
Generală O.N.U. la 17 decembrie 
1963. Amendamentele prevăd mărirea 
numărului membrilor Consiliului de 
Securitate de la 11 la 15 și a numă
rului membrilor C.E.S. de la 18 la 27. 
Președintele A. Novotny a ratificat a- 
ceste amendamente.

CARACAS. în prezența președinte
lui Venezuelei, Raul Leoni, la Cara
cas a avut loc o consfătuire a con
ducătorilor partidelor coaliției guver
namentale consacrată discutării pro
blemei situației deținuților politici. 
Ca urmare a cererilor opiniei publice 
din Venezuela, ministrul de interne, 
Gonzalo Barrios, a declarat că trebuie 
să fie examinată problema deținuți
lor politici, precum și situația foștilor 
parlamentari ai partidului comunist și 
ai partidului Mișcarea revoluționară 
de stînga care se află întemnițați în 
închisoarea din San Carlos.

Corespondența din Atena

Cele douăsprezece zile
Viața politică din Grecia cunoaș

te, cu începere de miercuri, o oare
care „vacanță" pînă la începutul 
lunii ianuarie din cauza sărbătorilor 
de iarnă. în general, în această pe
rioadă — așa-numitele „dodecame- 
ron" (cele douăsprezece zile) — ac
tivitatea politică este de obicei re
dusă, dacă nu se întîmplă nimic ex
cepțional. Parlamentul și-a întrerupt, 
de asemenea, în mod provizoriu lu
crările, după ce ministrul de iinanțe, 
Mitsotakis, a prezentat proiectul nou
lui buget pe 1965.

Proiectul prevede 29 de miliarde 
drahme la venituri și 36,5 miliarde 
drahme la cheltuieli. Mitsotakis a a- 
rătat că în buget sînt incluse investi
țiile publice în valoare de 7,9 mi
liarde drahme ; sumele alocate pen
tru învățămînt, sănătate și prevederi 
sociale sînt sporite față de anul pre
cedent. Reierindu-se la cheltuielile 
pentru apărarea națională, ministrul 
de finanțe a spus că, în 1964, aceste 
cheltuieli au fost reduse cu 272 mi
lioane drahme și că în 1965 guver
nul depune eforturi pentru ca ele 
să rămînă la același nivel. în buget 
a fost înscrisă, la acest capitol, 
drept contribuție din partea N.A.T.O., 
suma de 705 milioane drahme. Mi
nistrul a arătat însă că, în privința 
nivelului acestei contribuții, se vor 
duce tratative, prin intermediul se
cretarului general al N.A.T.O., cu ță
rile membre ale N.A.T.O.

Comentînd proiectul de buget, pre
sa guvernamentală afirmă că el do
vedește stabilitatea și dezvoltarea 
economiei. Ziarul de stînga „Avghi" 
scrie însă că noul buget „nu trasea
ză o linie nouă în timp ce prevede 
noi impozite de 400 milioane drah
me". Ziarul de dreapta „Kathimerini" 
relevă că bugetul este deficitar și îl 
numește „un buget de consum".

desfăcut
apreciabil, fapt ilustrat cu prisosință și la 
actualele dezbateri din Consiliul de 
Securitate. Cu acest prilej nici un repre
zentant african nu i-a luat apărarea, iar 
condamnarea intervenției străine a fost 
în același timp o condamnare a politicii 
duse de Chombe. Totodată, în rezoluțiile 
adoptate de sesiunea Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității Africane 
se cere Consiliului de Securitate să con
damne acțiunea militară a S.U.A. și 
Belgiei care a subminat eforturile O.U.A. 
îndreptate spre reconciliere în Congo.

Oricît ar încerca adversarii soluționării 
problemei Congoului să complice lucru
rile, dîndu-le alura unui nod gordian pen
tru a menjine situația actuală, această 
problemă își poate găsi rezolvarea. 
Soluția a fost și este preconizată cu 
hofărîre de țările socialiste, de statele 
africane și alte state iubitoare de pace : 
încetarea amestecului străin în treburile 
interne ale Congoului, alungarea merce
narilor, asigurarea posibilității poporului 
congolez de a-și hotărî singur soarta.

GENEVA. în sala Muzeului dé 
artă și istorie din Geneva a avut loc 
marți vernisajul expoziției „Monu
mente arheologice din Romînia“, or
ganizată sub auspiciile Comisiei națio
nale elvețiene pentru U.N.E.S.C.O.

HANOI. La 22 decembrie în R. D. 
Vietnam a fost sărbătorită cea de-a 
XX-a aniversare a Armatei populare 
vietnameze. Cu acest prilej, generalul 
Vo Nguyen Giap, ministrul apărării 
naționale, a oferit o recepție la care 
președintele Ho Și Min a rostit o 
cuvîntare.

ROMA. La Neapole a avut loc re
cent constituirea Asociației medite
raneene de biologie marină și oceano- 
grafică la care au participat 47 de 
delegați din 15 țări. Din partea R. P. 
Romîne a luat parte prof. univ. 
Radu Codreanu de la Universitatea 
din București, care a fost ales în co
mitetul pentru redactarea statutului 
asociației.

MOSCOVA. Comitetul pentru pre
miile Lenin în domeniul literaturii și 
artei a propus 49 de candidați pentru 
premiile Lenin pe anul 1965. Au fost 
propuși scriitorii Serghei Smirnov și 
Mihail Svetlov, Grigori Kozințev, re

Discutarea proiectului de buget va 
avea loc după reluarea la 19 ianua
rie a sesiunii parlamentare. Tot a- 
tunci vor fi discutate mai multe pro
iecte de lege, printre care proiectul 
privind abolirea măsurilor excepțio
nale, a cărui urgentare este cerută 
insistent de deputății de stînga. Tot 
luna viitoare va avea loc o discuție 
asupra situației economice generale, 
în urma unei propuneri a partidului 
E.R.E., acceptată de ministrul de fi
nanțe.

Presa scrie că în ianuarie se aș
teaptă și o remaniere a guvernului, 
cu toate că pînă acum nu există de
clarații oficiale care să o confirme. 
S-a anunțat numai că deputății Tsirl- 
mokos și Papapolitis (considerați ca 
reprezentanți ai „aripii de stînga" al 
centrului) vor intra în guvern.

★
în altă ordine de idei ziarele 

grecești „To Vima", „Avghi", „Dl- 
mokrathl Allaghi" și altele au publi
cat relatări despre cuvîntarea mi
nistrului de externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, în fața Adunării 
generale a O.N.U. Sub titlul „Romî- 
nia se pronunță din nou p.entru o 
zonă fără rachete în Balcani", „To 
Vima" reia pasajul din cuvîntare 
în care se arată că Romînia 
consideră de datoria sa să contri
buie la statornicirea în Balcani a 
unor relații de bună vecinătate și de 
colaborare pașnică. Ziarul sublinia
ză că, după cum a arătat șeful dele
gației romîne la O.N.U., propunerile 
Romîniei din 1957 și 1959 vizînd în
făptuirea unei înțelegeri multilate
rale interbalcanice și încheierea 
unui tratat pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și colabo
rării își păstrează pe deplin actuali
tatea.

AI. GHEORGH1U

G. Pompidou :
A

h Pista comună continuă 
să existe greutăți

PARIS 23 (Agerpres). — Primul 
ministru al Franței, Georges Pom
pidou, a rostit marți seara la postu
rile de radio și televiziune un dis
curs în care s-a referit la unele as
pecte ale politicii franceze în dife
rite probleme interne și externe.

Vorbind despre acordul intervenit 
recent la Bruxelles între țările Pie
ței comune, Pompidou a declarat, 
potrivit agenției France Presse, că 
semnarea acestuia marchează înlă
turarea unuia dintre cele mai difi
cile obstacole în calea realizării unui 
progres in cadrul C.E.E. Deși data 
de 15 decembrie a fost stabilită în 
comun de țările Pieței comune, este 
bine cunoscut, a continuat premie
rul francez, că „a fost necesar ca 
guvernul francez și personal, gene
ralul de Gaulle, să intervină cu e- 
nergie pentru ca toată lumea să fie 
prezentă la întîlnire“. El a subliniat, 
însă, că în cadrul Pieței comune con
tinuă să existe o serie de greutăți, 
între care a menționat viitoarele 
tratative în legătură cu prețurile la 
carne, lapte, zahăr și alte produse 
agricole.

gizorul filmului „Hamlet“, și Innokenti 
Smoktunovski, interpretul rolului 
Hamlet, regizorul Iuri Zavadski, vio
lonistul Leonid Kogan, actorul Boris 
Livanov, precum și alți scriitori, re
gizori, actori și muzicieni.

SANTIAGO DE CHILE. Președin
tele Republicii Chile, Eduardo Frei, 
a anunțat că guvernul său a încheiat 
un acord cu societatea nord-america- 
nă „Kennecott Copper Co“, prin 
care preia o parte din interesele aces
tei societăți privind extracția și desfa
cerea cuprului chilian.

TIRANA. Pe baza acordului co
mercial pe termen lung încheiat în
tre guvernele R. P. Polone și R. P. 
Albania, la 22 decembrie a fost sem
nat la Tirana un protocol privind 
schimbul de mărfuri și plățile între 
cele două țări pe anul viitor.

LISABONA. Guvernul portughez a 
aprobat bugetul pe anul 1965 în va
loare de aproximativ 16 miliarde escu
dos. în cercurile economice din Lisa
bona se apreciază că cel puțin jumă
tate din buget va fi alocat cheltuie
lilor militare.

Octavian PALER
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