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BACĂU: La Combinatul pentru Industrializarea lemnului

PRIMA FABRICĂ
INTRATĂ în PRODUCȚIE
• 15 000 garnituri de mobilă anual
• Uși și ferestre pentru 10 000 de apartamente
• Utilaje cu performanțe superioare

PRODUCȚIA DE LEGUME 
SE PREGĂTEȘTE DE PE ACUM construcțiilor de locuințe

Obținerea unor cantități mari de 
legume, eșalonarea producției în tot 
cursul anului și îmbogățirea sorti
mentului este de mare însemnătate 
pentru aprovizionarea populației. 
Pornind de la această necesitate, 
statul nostru se îngrijește de dez
voltarea legumiculturii și îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
desfacere a legumelor, 
luate au contribuit ca în 
turile timpurii în sere și 
să se extindă pe circa 300 
cele în adăposturi de material plas
tic pe 700 ha. în cîmp s-au cultivat 
peste 34 000 ha cu legume timpurii 
si suprafețe mari cu legume de 
-zară și toamnă. Prin aplicarea la 
timp a tuturor lucrărilor necesare, 
anul trecut s-a realizat o pro
ducție globală de legume cu cir
ca 100 000 tone mai mare de- 
cît în 1963, deși suprafața a rămas 
aproximativ aceeași. Cumpărătorii 
au putut remarca, de altfel, că piața 
a fost mai bine aprovizionată cu 
roșii, ardei, ceapă, verdețuri și alte 
produse. Se depun în continuare 
eforturi pentru ca în 1965 să se ob
țină rezultate și mai bune în spori
rea producției legumicole și eșalo
narea ei în tot cursul anului.

Crearea în jurul orașelor și 
principalelor centre industriale 
unor zone legumicole constituie 
preocupare de mare răspundere
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sfaturilor populare regionale și ra
ionale, a consiliilor agricole. Expe
riența regiunilor București, Galați, 
Ploiești etc a arătat că cele 
mai bune rezultate se dobîndesc a- 
tunci cînd se urmărește concentrarea 
suprafețelor și a sortimentelor de le
gume în bazinele și în unitățile cu 
condiții naturale favorabile, cu tra
diție în acest domeniu, care dispun 
de o bază materială corespunzătoare 
și de forța de muncă trebuincioasă 
executării la timp a tuturor lucrări
lor. Totodată, folosindu-se condițiile 
favorabile existente în diferite re
giuni s-au creat bazine legumicole 
noi. S-a dezvoltat mult legumicul
tura în jurul orașelor Zimnicea, 
Turnu Măgurele, Călărași, Alexan
dria, Corabia, Calafat, Slatina, 
Sînnicolau-Mare etc. Sînt însă zone 
unde, deși există posibilități, aces
tea nu sînt încă folosite pentru lăr
girea culturii legumelor. Așa 
stau lucrurile, de exemplu, la uni
tățile agricole din preajma orașelor 
Deva, Mediaș, Bîrlad, Tr. Severin, 
unde pe lîngă condiții naturale 
prielnice de cultură, este asigurată 
și desfacerea legumelor, dezvoltarea 
acestei îndeletniciri putînd aduce 
cooperativelor agricole însemnate 
venituri.

Pentru obținerea unei producții 
timpurii de legume sînt necesare 
pregătiri temeinice, încă de pe a- 
cum. La roșii, ardei, vinete, varză 
timpurie etc. problema principală 
care trebuie rezolvată în momentul 
de față este producerea răsadurilor. 
In 1964, suprafețele ocupate cu ră
sadnițe au crescut mult, urmînd 
ca în acest an să fie extinse cu circa 
200 ha, folosindu-se în acest scop 
prefabricatele de beton. Din datele 
existente la Consiliul Superior ai 
Agriculturii rezultă însă că nu în 
toate regiunile s-au făcut răsadnițe 
care să asigure răsadurile pentru 
întreaga suprafață prevăzută a se 
cultiva cu legume. O astfel de si
tuație a fost anul trecut îndeosebi 
în regiunile Iași, Suceava și Hune
doara. Lucrul acesta explică, de alt
fel, de ce aici producția de le
gume se obține cu întârziere. Este 
de datoria consiliilor agricole să 
sprijine unitățile agricole să facă 
toate pregătirile în vpderea ame
najării de răsadnițe — să asi
gure gunoiul, să confecționeze 
tocuri și rame noi și să le repare 
pe cele rămase din anul trecut, să 
procure semințele din cele mai po
trivite soiuri. Prin întrebuințarea 
prefabricatelor din beton la amena
jarea de răsadnițe se realizează o 
mare economie de material lemnos. 
Acestea sînt produse în cantități 
mari de către întreprinderea „Pro
gresul" din Capitală. Unele unități 
cultivatoare de legume nu le folosesc 
din cauză că o parte din aceste ma
teriale au sosit la destinație rupte, 
crăpate. Este deci necesar ca pre- ............................ ». -.X- -t maj 

deterioreze.
fabricatele să fie mînuite cu 
multă grijă, ca să nu se

Pentru buna aprovizionare a 
populației cu legume timpurii, o 
mare însemnătate are extinderea 
cultivării acestora în răsadnițe sau 
adăposturi de material plastic. în a- 
ceastă perioadă, ca și după planta
rea răsadurilor în cîmp, multe ră
sadnițe stau nefolosite. Astfel, din 
suprafața de 500 ha de răsadnițe 
existente în cooperativele agricole 
de producție sînt cultivate cu le
gume de toamnă și iarnă doar 
70—80 ha. Există prin urmare re
zerve mari de sporire a producției 
de verdețuri timpurii prin folosirea 
intensivă, în perioada 
tuturor răsadnițelor. O 
mare trebuie acordată 
peliculei de polietilenă 
tejarea culturilor timpurii. Posibi
lități mari în această privință sînt 
în regiunile Galați, Argeș, Olte
nia, unde, în depozitele ba
zelor de aprovizionare, stau canti
tăți mari de polietilenă nefolosită.

Sporirea producției de legume 
este hotărîtă în mare măsură de a- 
plicarea întregului complex de mă
suri agrotehnice dintre care iriga
rea culturilor prezintă o importanță 
deosebită. Legumele au nevoie în 
tot cursul vegetației de multă apă. 
Cunoscînd această cerință, multe 
unități agricole au folosit din plin 
posibilitățile locale pentru a extin
de irigațiile. Numeroase cooperative 
agricole din regiunea București, u- 
dînd culturile la timp, au obținut 
cîte 40 000 kg roșii în medie la hec
tar, 10—12 000 kg cartofi timpurii, în 
timp ce altele, care nu aplică a- 
ceastă metodă, au realizat recolte 
cu mult sub posibilități. In regiunea 
Ploiești, unde în 1964 s-au irigat 81 
la sută din suprafețele cultivate cu 
legume, producția medie la hectar a 
fost cu aproape 3 500 kg mai 
mare decît în regiunea Banat, 
care are condiții mai favorabile pen
tru aceste culturi, dar unde nu s-a 
irigat decît aproximativ o treime 
din suprafață. Nivelul încă scăzut al 
producției de legume care se reali
zează în unele unități agricole din 
regiunile Mureș-Autonomă Maghia
ră, Maramureș, Cluj, Suceava se da- 
torește tocmai faptului că irigarea 
culturilor nu se face decît pe su
prafețe mici. în această perioadă, 
cînd unitățile agricole își stabilesc 
suprafețele destinate grădinilor, 
este bine să se prevadă măsuri 
concrete pentru extinderea siste
melor de irigații, folosindu-se toate 
resursele de apă. Totodată, este im
portant să se procure și să se re
vizuiască din timp utilajul necesar 
asigurării apei — pompe, precum și 
mijloace mai simple cum sint roțile 
grădinărești.

O problemă de mare însemnăta
te în legumicultură este eșalona
rea producției. Aceasta contribuie la 
o mai bună aprovizionare a popu
lației cu legume proaspete în tot 
cursul anului și sporește simțitor ve
niturile pe care unitățile producă
toare le obțin din cultura legume
lor. Eșalonarea producției se reali
zează prin însămînțarea și planta
rea legumelor în cîmp la diferite 
intervale de timp, prin folosirea 
unor semințe din soiurile cele mai 
potrivite, îmbogățirea sortimentului 
și extinderea culturilor în sere și 
răsadnițe. Măsurile care se iau în 
această direcție trebuie să urmă
rească atît obținerea unei recolte 
eșalonate pe o durată mai lungă de 
timp, cît și evitarea vîrfurilor de 
producție care îngreunează desfa
cerea.

în scopul asigurării unor cantități 
suficiente de legume in primele săp- 
tămîni ale primăverii, în toamna tre
cută s-au semănat și plantat supra
fețe însemnate de teren cu spanac, 
salată, ceapă verde etc. Este bine 
ca în „ferestrele iernii", adică a- 
tunci cînd pămîntul este dezghețat, 
să continue semănatul și plantatul 
acestora. Astfel, plantele vor crește 
imediat ce pămîntul se va încălzi.

Sarcina organelor de partid, sfa
turilor populare și consiliilor agri
cole este de a acorda sprijinul ne
cesar unităților agricole pentru a 
lua din tirrip toate măsurile de 
care depinde sporirea producției 
de legume, condiție de mare însem
nătate pentru buna aprovizionare a 
populației cu aceste produse.

IAȘI BRAȘOV

U n nou încd 3 000
microraion de apartamente

de iarnă, a 
atenție mai 
și utilizării 
pentru pro-

Construcția celui mai mare an
samblu de locuințe din Iași va 
începe în scurt timp în cartierul Tă- 
tărași. El va totaliza 3119 aparta
mente ; 580 din ele vor fi predate 
pînă la sfîrșitul acestui an. In noul 
microraion — care va constitui un 
armonios ansamblu arhitectonic — 
se vor mai construi o școală 
cu 16 săli de clasă, un complex 
comercial. Anul trecut, la Iași, Bîr- 
lad, Huși, Vaslui și Pașcani s-au con
struit 2 270 de apartamente, iar din 
1960 și pînă acum s-au dat în folo
sință peste 9 700 de apartamente.

Noile cartiere ale Brașovu
lui, Sibiului, Mediașului și ale 
altor orașe din regiunea Brașov se 
vor îmbogăți anul acesta cu încă 
3 000 apartamente. Se vor folosi 
soluții și procedee care să permită 
darea în folosință într-un timp mai 
scurt a noilor apartamente. In pre
zent, lucrările de construcții la 1 500 
de apartamente se desfășoară în- 
tr-un ritm susținut.

In regiunea Oltenia Al 21-lea S. M. T
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

In comuna Predești, din regiunea 
Oltenia, a luat ființă o nouă stațiune 
de mașini și tractoare 
țiune din regiune, 
de 195 tractoare și 
de pluguri purtate,

— a 21-a sta- 
Ea dispune 
cîteva sute 

combine, se-

mănători, grape stelate și alte ma
șini agricole. Astăzi, pe ogoarele re
giunii Oltenia lucrează peste 6 000 
de tractoare, 3 700 de combine, 7 500 
de semănători mecanice și mii de 
alte mașini agricole. In' secția de pregâtire a materialului de ia C.I.L. Bacău

Spre noi succese in înfăptuirea

Conferințele organizațiilor orășe
nești de partid Arad, Sibitl, Tul
cea și conferințele organizații
lor raionale de partid Lipova, Fă
găraș și Cărei au adresat Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, telegrame în care 
se arată că oamenii muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
muncesc cu abnegație pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R., ob- 
ținînd succese importante în toate 
domeniile de activitate.

Telegrama sosită din Arad infor
mează conducerea partidului asupra 
depășirii sarcinilor de plan pe 1964 
la producția industrială globală și 
marfă cu 3,1 la sută și respectiv 
cu 3 la sută; se menționează că au 
fost livrate peste plan produse de 
calitate superioară : 91 de vagoane 
marfă, mobilă în valoare de 
aproape 8 000 000 lei, 380 000 m p 
țesături de bumbac, peste 700 000 
bucăți tricotaje, aproape 20 de 
tone preparate de came și altele. 
In viața orașului au avut loc însem
nate prefaceri: s-au construit noi 
fabrici, s-au dezvoltat și moder
nizat cele existente, se înalță blo
curi de locuințe confortabile, s-au 
construit noi edificii culturale, de 
învățământ și sănătate.

Conferința organizației orășenești 
de partid Sibiu informează că oa
menii muncii din orașul Sibiu au în
cheiat anul 1964 cu succese deosebi
te. Toate unitățile economice și-au 
realizat integral și înainte de termen 
sarcinile de plan. Pe oraș, planul 
producției industriale, globală și 
marfă, a fost îndeplinit cu 12 zile 
mai devreme. Pînă la sfîrșitul anului 
au fost realizate peste plan produse 
în valoare de 127 milioane lei. între
prinderile sibiene militează pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, pentru perfecționarea 
continuă a tehnologiei de fabricație, 
în scopul realizării unor produse cu 
caracteristici tehnice și funcționale 
superioare.

în telegrama conferinței orășe
nești de partid Tulcea se arată că 
orașul se dezvoltă și sporesc posi
bilitățile de satisfacere a cerințelor

materiale și culturale ale popu
lației. Sub conduc&rea organizații
lor de partid, oamenii muncii din 
Tulcea au obținut importante de
pășiri în înfăptuirea 
plan pe anul trecut: 
producția globală, 
producția marfă și 
productivitatea muncii.

Eforturile depuse pentru înfăp
tuirea mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. — se 
subliniază în telegrama conferinței 
raionale de partid Lipova — s-au 
concretizat în realizările oamenilor 
muncii din raion. Planul producției 
industriale pe 1964 a fost depășit, 
obținîndu-se în plus produse în 
valoare de circa 2 000 000 lei. Dato
rită înzestrării stațiunilor de ma
șini și tractoare cu noi tipuri de 
tractoare și mașini agricole, conso
lidării cooperativelor agricole de 
producție, în raionul Lipova au fost 
realizate în 1964 recolte mai mari 
decît în anul precedent, cu 1890 
tone cereale, 4 396 tone sfeclă de 
zahăr și 283 tone floarea-soarelui.
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Și muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderile industriale 
ale raionului nostru — se spune în 
telegrama conferinței organizației 
raionale de partid Făgăraș — au 
obținut anul trecut sporuri impor
tante la producția globală și marfă 
și în ce privește productivitatea 
muncii. In ramura industriei chimice, 
preponderentă în raion, creșterea 
producției a fost de 11,9 la sută față 
de cea realizată în 1963. La aceasta 
a contribuit, îndeosebi, realizarea 
integrală a planului de investiții și 
darea în funcțiune la termen '■ și la 
capacitatea prevăzută în proiect a 
unor noi instalații necesare produ
cerii metanolului și formolului.

întreprinderile și organizațiile 
economice din raion — se mențio
nează în telegrama conferinței ra
ionale de partid Cărei — au reali
zat planul producției globale și 
marfă pe 1964 în proporție de 104,8 
la sută și respectiv 104 la sută, iar 
sarcina de creștere a productivită
ții muncii a fost depășită cu 4,7 
procente. în aceeași perioadă s-au 
obținut economii la prețul de cost 
în valoare de 1 959 000 lei și peste 
2 000 000 lei beneficii suplimentare. 
Rezultate bune au fost realizate ți în 
întărirea din punct de vedere econo
mic și organizatoric a cooperativelor 
agricole de producție.

In telegrame se subliniază hotă- 
rîrea organizațiilor de partid de a 
munci cu perseverență pentru noi 
succese în înfăptuirea politicii parti
dului, în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noastră.

Pe șoseaua ce duce de la Bacău 
la Mărgineni, în noua zonă indus
trială a orașului, au fost construite 
în ultimii ani mai multe întreprinderi, 
printre care combinatul de industria
lizare a cărnii, antrepozitul frigorific, 
fabrica' de prelucrare a laptelui. Cea 
mai tînără construcție este cea a 
combinatului pentru industrializarea 
lemnului. Prima fabrică din cadru) 
acestui combinat a intrat recent în 
producție.

Construcția impunătoarelor hale 
s-a desfășurat într-un ritm rapid. 
Meritul este în primul rînd al cons
tructorilor și instalatorilor șantierului 
503 din cadrul trustului 5-Brașov 
care, prin aplicarea unor metode mo
derne de execuție, au reușit să ter-

mine mai devreme unele obiective, 
în momentul de față, toate secțiile, 
începînd de la cea de croit materia 
primă și pînă la depozitul de pro
duse finite, lucrează din plin. Aici se 
vor fabrica anual 15 000 garnituri de 
mobilă tip „Ilva”.

Am văzut cîteva garnituri pregă
tite pentru a fi expediate magazine
lor. „Ilva" este o cameră combinată 
care atrage atenția atît prin elegan
ța liniei, cît și prin calitatea execu
ției. Fabrica dispune de ma
șini și utilaje cu performanțe su
perioare, fabricate în țara noastră 
și peste hotare. Mașinile de prelu
crat pe 4 fețe, presele de curenți de 
înaltă frecvență, mașinile de profilat, 
de lustruit și multe altele poartă 
marca întreprinderii mecanice din 
Roman. Caracteristicile lor tehnico- 
economice le situează la nivelul teh
nicii moderne. Pentru mînuirea lor, 
conducerea combinatului a trimis din 
vreme un număr însemnat de maiștri, 
ingineri, tehnicieni și peste 200 de 
muncitori să se specializeze la 
combinatele din țară, 
stăpîni pe meserie.

Cîteva particularități 
brici : întregul proces 
este mecanizat și automatizat. Trans
portul intern, atît cel al materiei pri
me din depozit pe flux tehnologic, 
cît și col al loturilor de piese rezul
tate de la o fază la alta de fabrica
ție, se face cu electrocarele și cu 
transportoare cu role, elemente folo
site pentru prima dată în fabricile 
de mobilă. Finisajul garniturii „Ilva” 
se execută cu lacuri superioare pe 
bază de poliesteri. Avantajele aces
tui finisaj : luciu puternic, rezistență 
mecanică și chimică mai ridicată; 
de menționat și faptul că mobila 
poate fi astfel întreținută mai ușor. 
Halele de producție sînt prevăzute 
cu încălzire centrală, lumină fluores
centă, instalații cu aer condiționat. 
Rumegușul și praful care rezultă din 
prelucrare sînt transportate pneu
matic.

Alături de fabrica de mobilă 
înalță alte două unități care vor 
tra în funcțiune în acest an — o 
brică de uși cu o capacitate 
380 000 mp și o fabrică de ferestre, 
cu o capacitate anuală de 120 000 
mp. în cadrul combinatului se vor 
fabrica așadar în fiecare an binale 
pentru 10 000 de apartamente.

Se prevede ca, în cadrul Combi
natului de industrializare a lemnului- 
Bacău, să se mai construiască și 
alte unități.

Ei sini acum

ale noii fa
de producție

se 
in- 
fa- 
de

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii"

A început a doua etapă 
a Festivalului filmului la sate

INSTANTANEE

Semne de martie

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
A început cea de-a doua etapă a
Festivalului filmului la sate, la care 
participă peste 200 cinematografe să
tești din regiune. Ca și în prima e- 
tapă, un loc important în programul

festivalului îl ocupă filmele romî- 
nești: „Străinul", „Casa netermina
tă", „Comoara din Vadul Vechi" și 
altele. Se vor prezenta de asemenea 
filme documentare, agrozootehnice, 
științifice, didactice, jurnale de ac
tualitate.

Noi demonstrații 
antiguvernamentale 
în Vietnamul de sud

gate de securitatea Celor trei țări ale 
Africii. Miniștrii au considerat nece
sară promovarea unei politici comune 
față de refugiații din Congo (Leo
poldville), Mozambic și din alte țări 
africane, luptători pentru indepen
dența națională a țărilor lor.

» ș

Institutul de cercetări hortivitlcole Bănoasa.CuUurl d« legume protejate cu lolll de polietilenă la 
■ București

O iarnă încă șovăielnică, plină de 
mușcări primăvăratice, încadrează 
sajul bucureștean. Fulguirii nocturne 
de, mai mult fotogenice, îi urmează a- 
cuarela cîte unei dimineți care te poar
tă cu gîndul dincolo de porțile de cris
tal ale anotimpului calendaristic. In plin 
ianuarie, prognoze binevoitoare : 
me în curs de încălzire"... 
ra aerului în creștere", 
ne de martie.

Mai sînt și altfel de 
vestesc, cu intensitate 
la zi, începutul lui martie. De pe acum 
țara scrutează și întîmpină evenimentul 
de mare însemnătate în viața ei politică, 
înscris pe agenda lunii martie, care va 
aduce în fața urnelor pe toți cei ce au 
trecut pragul cetățenesc al vîrsfei de 18 
ani. Țara se pregătește de alegeri. Pre
tutindeni, într-o atmosferă de însufleți
re, oamenii muncii propun pe cei mai 
buni din rindurile lor drept candidați ai 
Frontului Democrației Populare.

Numărul de astăzi al ziarului 
(la pagina ll-a) cuprinde noi 
despre adunările de propuneri ; 
parcurgere a numelor de candidați, 
profesiilor lor oferă o elocventă 
gine a profundului democratism propriu 
orînduirii noastre, a ceea ce înseamnă 
că puterea politică aparține oamenilor 
muncii. Mii de adunări. Și fiecare dintre 
ele ilustrează viu înaltele drepturi con
stituționale ale milioanelor de cetățeni 
care participă din plin la viața politică și 
obștească a Romîniei socialiste. De la 
bun început, campania electorală dă mă
sura acestei prezențe active, creatoare, 
mature.

Semne de martie, semne electorale. 
Așa sînt afișele proaspăt ieșite din tipo
grafii care te întîmpină în tot cuprinsul 
Capitalei : delimitarea teritorială a cir
cumscripțiilor electorale. Lingă Parcul Li
bertății, în fața respectivului afiș, umed 
încă, cineva făcea o interesantă observa
ție : față de alegerile trecute pentru sfa
turile populare, numărul circumscripțiilor

re- 
pei- 
blîn-

„Vre-
„femperatu- 

Pesfe oraș, sem-

semne care pre- 
sporiiă de la zi

nostru 
relatări 
simpla 

a 
ima-

din raionul Nicolae Bălcescu a creșcuf cu 
peste 60. Oglindă a creșterii populației, 
a dezvoltării raionului, a noilor construc
ții. Fenomen general, de altfel. Gîndi- 
ți-vă cîte noi adrese — corespunzător 
verticalelor urbanistice, cartierelor ră
sărite pe harta întinerită a Bucureștiului — 
trebuie consemnate pe listele de alegă
tori ale acestui an I lată de ce o muncă 
febrilă și meticuloasă se desfășoară a- 
cum în toate cartierele, cît și la centre
le de afișare a listelor electorate, care 
își vor deschide în curînd porțile.

Am făcut o vizită și celor care pregă
tesc tipăriturile electorale. Ultime retu
șuri pe machetele viitoarelor afișe, plian
te, foi volante ; cele mai proaspete ima
gini fotografice ale Bucureștiului ’65 ; te
lefoane puse în legătură cu tipografiile. 
Opt dreptunghiuri de carton reprezintă 
tot atîtea fotogazefe închinate dezvoltării 
multilaterale a tuturor raioanelor Capita
lei. Pe spațiul bogat al celor patru ani, 
scurși de la trecutele alegeri. De unde și 
o problemă : alegerea dintre atîtea ima
gini și cifre, care-și cer toate, deopotri
vă, dreptul în limitatul — inevitabil — 
spațiu grafic.

Mi-amintesc, în această ordine de idei, 
de cuvintele unui bătrîn meșter grivițean. 
Era zilele trecute, pe seară, teșise, îm
preună cu cîțiva muncitori mai tineri, de 
la adunarea în care susținuse candidatura 
unui tovarăș de atelier pentru o circum
scripție orășenească. Cîteva clipe a mai 
rămas în prag, cu țigara ascunsă în 
podul palmei, după tipic bătrînesc ; tăcea 
și privea stăruitor renăscuta arteră cefe
ristă, înfășurată cald, parcă într-un fular, 
de luminile ei strălucitoare. Fruntea ze
cilor de blocuri era acoperită de o ceață 
ca o șapcă trasă pe urechi.

— Măi băieți — s-a întors el deo
dată — mie așa mi-ar plăcea să arate un 
afiș acum de alegeri... așa ca Grivița 
noastră...

Semn de martie. Nu ?

In timp ce în orașul Dalat sînt 
semnalate noi manifestații anti
guvernamentale de amploare ale 
budiștilor, Frontul național de 
eliberare anunță că peste o ju
mătate din teritoriul Vietnamului 
de Sud se află sub controlul for
țelor patriotice. (In pag. IV-a: 
amănunte în legătură cu situația 
din Vietnamul de Sud).

La Madrid se pregătește
un nou proces

Victor VINTU

Japonia va încerca

și Malayezia
Guvernul japonez a hotărît să 

trimită la Djakarta, într-o misiune 
oficioasă, pe deputatul liberal-de
mocrat Koshio Ogasa pentru a în
cerca o acțiune de mediere în 
conflictul dintre Indonezia și Fe
derația Malayeziei. Agenția 
France Presse, care a relatat a- 
ceastă știre, precizează că Ogasa 
va părăsi Tokio la 24 ianuarie.

Agențiile de presă anunță că 
autoritățile franchiste intențio
nează să deschidă un nou proces 
împotriva, celor 38 de deținuți 
politici spanioli aflați în închi
soarea „Burgos". Ei sînt acuzați 
de „jigniri la adresa autorități
lor militare". Pretinsa jignire 
constă în faptul că deținuții au 
redactat o petiție prin care cer 
anularea sentințelor pronunța
te pe considerentul că, în timpul 
procedurii judiciare, nu au fost 
respectate nici măcar regulile 
considerate strict necesare de le
gile în vigoare. Petiția a fost a- 
dresată în vara anului trecut. 
Noul proces se poate solda, po
trivit aprecierilor făcute de ob
servatorii politici, cu o prelungi
re a termenului de detențiune.

Starea sănătății 
lui Churchill s a înrăutățit

Conferirea miniștrilor 
de externe a trei fări 
africane

Conferința miniștrilor de externe 
din Uganda, Kenya și Tanzania, care 
s-a ținut la Kampela (Uganda) a stu
diat, după cum se arată în comunica
tul publicat la încheierea ei, posibi
litățile în vederea unei colaborări mai 
strînse, precum și unele probleme le-

Potrivit ultimului buletin medi
cal dat publicității la Londra, du
minică după-amiază, starea sănă
tății lui Winston Churchill s-a în
răutățit simțitor. întregul sistem 
circulatoriu a fost afectat, iar 
pulsul a devenit neregulat. Pen
tru prima oară de la îmbolnăvi
rea fostului om de stat englez, nu 
a mai fost anunțată ora următo
rului buletin medical și nici vii
toarea consultație medicală a lor
dului Moran, medicul personal al 
lui Churchill.
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CONTINUĂ PROPUNERILE
DE CANDIDAȚI Al F. D. P.
Mecanicul 
de pe Diesel

— în numele consiliului regional 
al F.D.P. propun ca tovarășul An- 
ghelache Moșescu să candideze pen
tru alegerile în M.A.N. în circum
scripția electorală nr. 3 orașul Plo
iești.

Candidatul e cunoscut prin rodnica 
sa activitate profesională, prin par
ticiparea la viața obștească. Ca mun
citor mecanic lucrează pe o loco
motivă Diesel la depoul C.F.R. Plo
iești. De ani și ani de zile, Anghe- 
lache Moșescu pășește pe poarta a- 
telierelor, numele său fiind întîlnit 
întotdeauna printre cele ale frunta
șilor.

Ascultîndu-i pe vorbitorii care au 
luat cuvîntul în adunare în susți
nerea candidaturii, aveai în fața 
ochilor imaginea nouă, plină de 
prospețime și tinerețe a Ploieștiu- 
lui, înscrisă pe tabloul general al 
înfăptuirilor din țară. Tudorache 
Roșea, maistru la întreprinderea de 
transporturi, Ion Irimescu, construc
tor la grupul nr. 1 șantiere al Trus
tului regional de construcții, și alții 
au arătat că și în partea de nord a 
orașului, în circumscripția electo
rală nr. 3 noul este prezent pretu
tindeni. Printre alte realizări, ei au 
amintit țesătoria de in și cînepă 
din Păulești, fabrica de pîine cu o 
capacitate de 40 tone pe zi, com
plexul de industrializare a produse
lor lactate, complexul de vinificare. 
S-a dezvoltat în acești ani capaci
tatea de producție a uzinei de de- 
tergenți, care produce azi de două 
ori mai mult față de acum 4 ani. 
Din cele peste 9 000 apartamente 
construite în regiunea Ploiești, nu
mai în circumscripția electorală nu
mărul 3 au fost date în folosință 
pes 2 800.

Cetățenii care au sprijinit prin 
cuvîntul lor candidatura depusă 
s-au angajat, în numele colec
tivelor întreprinderilor în care 
lucrează, să depună toate eforturile 
pentru a îndeplini cu cinste sarci
nile de producție din acest an, ul
timul din șesenal, să sprijine și în 
viitor activitatea deputaților pentru 
ca orașul lor, cartierul în care lo
cuiesc să devină mai frumoase, mai 
bine gospodărite.

Cărturar și cetățean
Rînd pe rînd, oameni de diferite 

vîrste și profesii s-au simțit datori 
să vorbească despre noul chip al 
Clujului, al cartierului în care 
locuiesc. Și, firesc, fiecare din
tre ei a arătat că propune
rea ca academicianul Constantin 
Daicoviciu, rectorul Universității 
„Babeș Bolyai“, să fie candidatul 
circumscripției electorale nr. 4 Gri- 
gorescu — Cluj se bucură de 
totala lor adeziune. „Bilanțul ce
lor 4 ani care au trecut de la a- 
legerile precedente ne umple inimi
le de bucurie — spunea prof. ing. E- 
mil Negruțiu, rectorul Institutului 
agronomic. La institutul nostru în
vață cu 60 la sută mai mulțl stu- 
denți, s-au amenajat 4 noi amfi
teatre, cu o capacitate de 700 locuri, 
laboratoare moderne, a luat ființă 
facultatea de medicină veterinară. 
Ca om de știință și cadru didactic 
sînt mîndru că în circumscripția 
noastră este candidat un savant de 
frunte, care, prin întreaga sa 
activitate științifică, didactică și 
obștească, slujește interesele po
porului nostru", Prof. Victor Mer- 
cea, directorul filialei din Cluj a In
stitutului de fizică atomică, a rele
vat că instituția în care muncește 
a luat ființă în ultimii ani, ca o ex
presie a grijii partidului pentru dez
voltarea științei, pentru pregătirea 
cadrelor de înaltă calificare. Candi
datul nostru, dascăl de peste 40 de 
ani, este bine cunoscut pentru acti
vitatea sa pe tărîm științific și di
dactic, a spus el. Sîntem siguri că va 
munci cu aceeași energie și pasiune 
și în activitatea sa obștească, așa

cum a făcut-o și pînă acum în cali
tatea de deputat în Marea Adunare 
Națională.

Susținînd candidatura propusă, 
muncitoarea Lucreția Chiorean de 
la fabrica „Romînia Muncitoare" s-a 
referit la realizările din circum
scripția electorală. în cartierul 
Grigorescu s-au construit blocuri 
cu peste 2 000 apartamente. Cartie
rul între Ape, ca și Dragalina, sînt 
de nerecunoscut. Iți e mai mare dra
gul să privești toate aceste înfăptuiri. 
Iată de ce, cu toții vom da din toată 
inima votul nostru candidaților F.D.P.

Cu aceeași 
încredere

Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Goina, președintele cooperativei a- 
gricole „Viața Nouă" din Sîntana, 
este cunoscut astăzi în întreaga 
țară. în cei 15 ani de cînd se află 
în fruntea cooperativei agricole, el 
a muncit neobosit, cu pasiune și 
spirit gospodăresc pentru întărirea 
și dezvoltarea ei multilaterală, pen
tru sporirea producției agricole. De 
mulți ani cooperativa obține în mod 
constant producții medii la hectar 
de peste 2000 kg grîu și peste 3000 
kg porumb. Veniturile bănești rea
lizate anul trecut s-au ridicat la 
peste 11 000 000 lei, iar averea ob
ștească a cooperativei a ajuns acum 
la mai bine de 20 000 000 lei. 
Succesele acestea, viața nouă a ță
ranilor cooperatori din Sîntana ca 
și din întreaga țară se datoresc a- 
jutorului și îndrumării permanente 
ale partidului și guvernului.

Oamenii din Sîntana și din co
munele din preajmă îl stimează și-l 
prețuiesc pe Eroul Muncii Socialiste 
și pentru rodnica sa activitate ob
ștească. Ales de mai multe ori 
deputat în sfatul popular regional 
și în ultimele două legislaturi în 
Marea Adunare Națională, el a con
tribuit, împreună cu ceilalți depu- 
tați la rezolvarea diferitelor pro
bleme gospodărești, legate de con
strucția unor noi localuri de școli, 
electrificări și altele. Toate cele 11 
comune care formează circumscrip
ția electorală sînt acum electrifi
cate.

Despre multe dintre aceste acțiuni 
s-a vorbit pe larg în adunarea ce
tățenilor din circumscripția electora
lă nr. 19 Sîntana — regiunea Crișana, 
în cadrul căreia a fost propus can
didat al F.D.P. în alegerile pentru

Marea Adunare Națională Eroul 
Muncii Socialiste, Gheorghe Goina.

— Susțin din toată inima candi
datura propusă, a arătat Traian 
Toma, mecanizator la S.M.T. Sîn
tana. E un harnic gospodar și me
rită din plin încrederea noastră. în 
susținerea candidatului au mai luat 
cuvîntul Ion Botchiș, Hell Iacob, 
Gh. Toma, Angela Popa și alții. 
„Noi, țăranii cooperatori din Sîntana, 
a spus Anton Mayer, ne exprimăm 
toată încrederea în tov. Goina. Sîn
tem siguri că va munci și de aici 
înainte cu aceeași dragoste și pri
cepere pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid privind întărirea 
cooperativei și sporirea producției 
agricole, pentru noi succese în con
strucția vieții noastre noi".

Educatoare
a tinerei generații

Așezarea bănățeană Deta oglin
dește și ea, în mic, profundele pre
faceri înnoitoare de pe cuprinsul 
țării din anii puterii populare. Rea
litățile, faptele i-au îndemnat pe 
participanții la adunarea cetățe
nească, in care urma să fie desem
nat candidatul în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională, să-și ex
prime dragostea și recunoștința 
față de politica partidului în care 
văd propria lor politică. „Alta e 
acum viața țăranilor, spunea Traian 
Ienuș, președintele cooperativei a- 
gricole din Livezile. Datorită spri
jinului primit din partea statului, 
folosind metodele înaintate obținem 
recolte sporite. Socialismul a făcut 
ca și în circumscripția noastră elec
torală să se schimbe înfățișarea 
locurilor. Numai în ultimii ani s-au 
construit peste 80 săli de clasă și 
s-au modernizat 163 km drumuri, 17 
sate sînt electrificate, toate locali
tățile din circumscripție cineficate. 
Pe candidata noastră, profesoara 
Livia Nicoară, o cunosc, îi prețuiesc 
meritele în educarea copiilor, stră
dania sa de a crește schimbul de 
mîlne. Iată de ce susțin cu căldură 
propunerea care s-a făcut, ca dînsa 
să ne reprezinte în Marea Adunare 
Națională".

— Tovarășa Livia Nicoară face 
parte din colectivul școlii noastre — 
spunea profesoara Marina Codrin. 
Prin munca didactică și obștească a 
cîștigat dragostea colegilor, a elevi
lor și părinților. Faptul că ea a fost 
propusă candidată arată o dată mai 
mult prețuirea pe care partidul și 
guvernul o acordă cadrelor didac
tice.

TREI INTERESANTE
MANIFESTĂRI MUZICALE

Concertele săptămînii trecute au 
stîrnit interesul publicului atît prin pro
gramele prezentate cit și prin nivelul 
interpretativ. Programul orchestrei Ra- 
dioteleviziunii, dirijate de losif Conta, 
a fost dedicat muzicii franceze. In pri
ma parte am ascultat Simfonia de 
Jacques Chailley, distins compozitor și 
unul d.ntre muzicologii contemporani 
de primă mărime, prezent în sala de 
concert. Această primă audiție relevă 
stăpînirea limbajului simfonic, înscriln- 
du-se pe linia tradițiilor franceze ale 
genului. Predominantă este expresia 
viguroasă, întreaga lucrare dezvăluind 
un temperament exploziv și optimist. 
Orchestrația viu colorată fără a fi stu
foasă, conturul distinct al temelor, su
gestivitatea picturală a momentelor li
rice, caracterul melodic popular, evi
dent pe alocuri, sînt alte note ale lu
crării.

Lumea poetică, pătrunsă de visare 
calmă, umbrită cîteodată de învolbu
rări dramatice, a Baladei pentru pian 
și orchestră de Faure a căpătat contu
ruri fine, elegant cizelate, în interpre
tarea lui Corneliu Gheorghiu. Pianistul 
a reușit să urmărească deopotrivă pla
nul melodic al lucrării și suportul ei 
armonic, creator de atmosferă.

Programul (mai judicios alcătuit de- 
cît la unele din ultimele concerte ale 
orchestrei Radioteleviziunii) s-a în
cheiat cu Suita a ll-a din baletul
Daphnis și Chloe de Ravel. Această
muzică are în sine nesecate izvoare de 
îneîntare pentru ascultători. Forța de 
sugestie a imaginilor, infinita nuanțare a 
tratării orchestrale, unifatea.de concep
ție îi asigură viabilitatea, Interpretarea 
a fost fără cusur ; raliindu-ne aplau
zelor călduroase ale spectatorilor sub
liniem calitățile dirijorale manifestate 
și de astădată de losif Conta.

Sala mică a Palatului R. P. Romîne 
a găzduit un concert de muzică de ca
meră susținut de trioul Mederus și 
cvintetul de suflători „George Enescu”. 
Dacă în prima parte Trio op. 9 nr. 3 
și Cvintetul pentru pian și suflători op.

16 (cu concursul pianistului Corneliu 
Gheorghiu) de Beethoven au fost cîn- 
tate cu oarecare reținere, după pauză, 
Trio op. 77 B de Reger și îndeosebi 
Cvintetul op. 24 nr. 2 de Hindemith 
au marcat punctul culminant al serii. 
Interpretarea s-a desfășurat la o 
înaltă temperatură emoțională, la a- 
ceasta contribuind entuziasmul și pri
ceperea instrumentiștilor. Concertul se 
înscrie ca o invitație adresată colegilor 
și publicului de a cultiva acest gen mu
zical ce oferă satisfacții dintre cele mai 
mari.

La Filarmonică a cînfaf tînăra violo
nistă franceză Claire Bernard, revela
ția ultimului Concurs Enescu și consa
crată pe plan internațional cu acest 
prilej. Concertul de Haciafurian, cu lu
mea sa vie de ritmuri și culori, solicită 
un temperament violonistic prompt, cu 
o tehnică sigură, ton viguros, bun gust 
în frazare și suflu pentru susținerea 
amplului edificiu. Claire Bernard 
face cu prisosință dovada aces
tor calități : explicația constă nu 
numai într-o școală solidă, ci și în- 
tr-o muncă tenace și, poate în cea mai 
mare măsură, în acea intuiție muzicală 
proprie talentelor rare. A acompa- 
niat-o cu îngrijire orchestra condusă 
de Mihai Brediceanu. Concertul 
a cuprins prima audiție a celor 
Șase imagini simfonice de Alfred Men
delsohn. Concepute în stilul suitei, a- 
ceste mici dar sugestive piese sînt ta
blouri de gen, cu vădită inspirație 
folclorică, orchestrate potrivit scopului 
expresiv — de la masivitate (prima) la 
transparență (penultima). Programul a 
cuprins și Simfonia a lll-a, Renana de 
Schumann, o muzică ce îneîntă 
prin sinceritate și claritate (este ne
dreaptă subaprecierea de către unii a 
calităților de simfonist ale lui Schu
mann). Dirijorul și colectivul orchestrei 
au redat cu suplețe și eleganță frumu
sețile mereu proaspete ale acestei lu
crări.

Petre CODREANU

Filme noi pe ecrane
„Cu mîinile 
pe oraș'1 

distins cu „Leul de

Film italian. A 
obținut un mare 
succes interna
țional și a fost 
aur" la Festiva

„Ah, Eva !" Producție a 
studiourilor din
Republica A- 

rabă Unită. Acțiunea se petrece în

Teatrul de stat din Arad reprezintă „Comedia zorilor" de Mircea Ștefă- 
nescu, în regia lui Dan Alecsandrescu. In fotografie : o scenă inter

pretată de Agatha Nicolau și Sorin Gheorghiu

Un pionier al cinematografiei

Maistrul Gheorghe Achimescu, de Ia uzinele „Semănătoarea", în mij
locul cetățenilor din circumscripția electorală nr. 34, care l-au propus 
candidat al F.D.P. în alegerile de deputați pentru Marea Adunare 

Națională

lul cinematografic internațional de 
la Veneția, 1963. Regizorul Frances
co Roși dezvăluie în imagini vehe
mente, cu caracter aproape docu
mentar, profundele implicații so
ciale și politice ale unor specula
ții imobiliare.

Drum ° realizare a—£------ studiourilor din
periculos" R.S.F. Iugosla-
-------------------via (regia: 

Mate Relja). Filmul, evocînd anii 
celui de-al doilea război mondial, 
redă peripețiile prin care trec doi 
copii evadați dintr-un lagăr hitle- 
rist din Silezia.

„Un nou
Ghilgameș"

Cineaștii din 
R. P. Ungară 
prezintă poves
tea unui tînăr

care, atins de o boală necruțătoa
re, găsește în muncă, în dragoste 
puterea de a învinge amenințarea 
morții. Regizorul Mihaily Szemes 
este cunoscut publicului nostru prin 
filmele „Alba Regia" și „Poznașa", 
iar actorul Darvas Ivăn (interpre
tul rolului principal) — din filmele 
„Accidentul", „Drama ciocîrliei"
ș. a.

zilele noastre, reluînd clasica tema
a îmblînzirii „femeii îndărătnice".

Retrospectiva fînâ la 22 qlIt<---------- JF .......... .. ia crnemato-
MelieS graful „Lucea- 

-------------fărul" (specta
colul de la orele 19) va rula un ci
clu de filme realizate de Georges 
Melids (1861—1938).

Programul de filme și expoziția 
deschisă în această săptămînă 
la cinematograful „Luceafărul" ne 
prilejuiesc o întîlnire cu Melies, 
contemporanul lui Lumiăre, și 
creator al „spectacolului cinema
tografic". Viața lui se confun
dă în bună parte cu viața fil
mului în perioada eroică, anonimă 
din jurul anului 1900. Fără Melies, 
evoluția celei de a 7-a arte ar fi 
fost mai lentă, căci în cele cîteva 
sute sau cîteva mii de scurte filme 
pe care le-a făcut (nu se știe bine 
cite) el a explorat de la bun în
ceput și într-un ritm uimitor posi
bilitățile aparatului de filmat. Noi 
îl revedem astăzi în ipostaza sa 
cea mai cunoscută, de creator al 
feeriei cinematografice. Mălifes a 
putut astfel să-și continue și pe e- 
cran pasiunea lui din tinerețe pen
tru iluzionism experimentată pe 
scenă. Dar teatrul are limitele lui 
și-i opunea rezistență, în timp ce 
filmul, chiar în forma sa primitivă, 
incipientă, oferea o libertate a- 
proape desăvîrșită imaginației sale 
delirante.

Aparatul folosit de Măliăs se do
vedește a fi în mîinile sale o ade
vărată mașină de explorat timpul 
și spațiul. In cîteva minute de pro
iecție cît durează fiecare film, el 
prezintă continente îndepărtate, vi
zitează stelele, cercetează adîncu- 
rile submarine. Timpul încetează 
de a mai fi ireversibil în fața aces
tui pionier curajos, care își începe 
pasionata sa aventură de-a lun
gul secolelor. Detaliul istoric nu 
este respectat, personajele imagi
nare se amestecă, conlucrează 
sau se transformă în personaje 
reale. Deși cu o certă vocație pen
tru știință, Mdliăs s-a inspirat în 
creația sa cu precădere din imagi
nația populară, care a păstrat în 
amintire acele figuri ce mărturi
seau un ideal ușor de reținut, ca
pabile să-i exprime elanul către 
echilibru și poezie. Cenușăreasa, 
Faust, Francisc I, Cleopatra, Bar
bă Albastră, Cellini, Robinson Cru
soe și Cezar se înscriu cu ace
leași drepturi în galeria sa stră
lucitoare de portrete, pe care pen
tru prima oară le-a găzduit ecra
nul. Lumea Imaginară l-a atras în 
mod deosebit. Mirajul cinemato
grafic îi oferea prilejul să-și exer
cite talentele sale necontestate de 
iluzionist. Arta lui își trăgea seva 
din acel izvor de creație continuă a 
poporului care zămislește miturile, 
și Mălies, în chipul cel mai direct, 
a exprimat mitologia cinematogra
fului. în același timp, opera lui ră- 
mîne pentru noi, care-1 descoperim 
astăzi, o pildă a forței care dăinuie 
în fantezia omenească, care în lu
mea fără margini a poeziei își ia 
libertatea să zămislească, asemeni 
naturii, forme și tipare noi.

Caracteristic pentru filmele lui 
este exuberanta mișcare ce ani
mă întregul univers și în care nici

MELIES
hotarele între regnuri nu sînt res
pectate. Legea evoluției este ex
primată cu invenție lirică perma
nentă, un om se preface într-o pa
săre, o gînganie devine pentru 
cîteva clipe o reptilă preistorică, 
iar fata — pentru că bunul Măliăs 
știe să zîmbeasoă și cunoaște pre
țul bucuriei — este transformată, 
conform metaforei populare, într-o 
floare. Linia care separă existen
ța de moarte, ziua de noapte este 
foarte ușoară și poate fi lesne să
rită în toate direcțiile. în fața artis
tului și pentru plăcerea publicului 
totul este posibil.

Natura însuflețită și neînsuflețită 
ni se dezvăluie în caracterul lor 
monumental, fastuos. O bogăție 
fără seamăn prezidează spectaco
lul universului, speciile apar și dis
par sau, sub ochii noștri, își 
schimbă proporțiile, înfățișarea. în 
pădurile imaginare de carton prin 
care trec eroii lui, broaștele sînt 
gigantice ca niște pui de urs, buf
nițele au înălțimea unor copii, iar 
nebunatecele veverițe par descinse 
direct din vis. Imaginația luxurian
tă a lui Brueghel și Bosch se con
tinuă în opera lui Melies, cu pre
dilecția lor pentru fantastic, iar 
din grădina lui zoologică filmată 
nu s-a pierdut nimic din tot ce a 
trăit cîndva, de-a lungul erelor.

Dar Măliăs nu este exclusiv un 
iluzionist, un mag de spectacol și 
planeta lui nu se rotește doar în 
universul plin de surprize al mira
culosului. El a înregistrat cu emo
ție priveliștile familiare, piețele 
Parisului, descărcarea vaselor, zi
lele de tîrg, atelierele meșteșugari
lor, copiii jucîndu-se pe plajă. A 
dedicat un film „afacerii Dreyfus", 
care a angajat în acel timp întrea
ga conștiință a lumii. A ridicat un 
elogiu permanent, de multe ori a- 
nonim și indirect, triumfului știin
ței, pe care a dorit s-o stăpînească, 
în felul lui, cît mai bine. Acest ar
tizan priceput, mașinist destoinic, 
caricaturist, sculptor, pictor, dese
nator, iluzionist, decorator, actor, 
operator, regizor, bun la toate și 
în multe neîntrecut pînă astăzi, a 
creat, cel dintîi în istoria artei fil
mului, „spectacolul cinematogra
fic". Spiritul care a însuflețit ope
ra acestui geniu modest nu și-a 
pierdut farmecul de-a lungul timpu
lui. Sărbătorirea numelui său 
este un semn că marea artă a fil
mului, ca orice creație omenească, 
are memorie. Și datorită lui Mă- 
liăs, cu tinerețea prodigioasă a 
fanteziei Iui, ne întoarcem, pentru 
cîteva clipe, la tinerețea cinema
tografului.

Iordan CHIMET

★

Au mal fost propuși drept candi
dați ai Frontului Democrației Popu
lare în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională : loan Vigh, briga
dier la cooperativa agricolă de pro
ducție Sălard, în circumscripția 
electorală nr. 4 Sălard, regiunea Cri
șana ; Ion Negoiță, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele cooperativei 
agricole de producție din Pechea, în 
circumscripția electorală nr. 9 Pe
chea, regiunea Galați ; ing. Mirela 
Micu, de la cooperativa agricolă de 
producție Rîmniceni, în circumscrip
ția electorală nr. 22 Romanu, regiu
nea Galați ; Gheorghe Crăciun, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Gîrbova, în 
circumscripția electorală nr. 13 
Mercurea, regiunea Hunedoara; Ma
ria Zidaru, Erou al Muncii Socialis
te, președintele cooperativei agrico
le de producție din Păulești, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Mofti- 
nul Mare, regiunea Maramureș; 
Constanța Ciontu, membru al Bi
roului comitetului regional de 
partid Oltenia, președinta comitetu
lui regional al femeilor, în circum
scripția electorală nr. 26 Zătreni, 
regiunea Oltenia ; Gh. Zarcu, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Izbiceni, în 
circumscripția electorală nr. 16 Vi
șina Veche, regiunea Oltenia ; Mir
cea Călin, președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Ripiceni, în circumscripția electo
rală nr. 21 Ripiceni, regiunea Su
ceava ; Mircea Rebreanu, jurist, în 
circumscripția electorală nr. 8 „A-
lex. Sahia" ; acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, directorul Institutului de me
dicină internă al Academiei R. P. 
Jlomipe, în circumscripția electorală

★ ★

nr. 10 „Tei" ; Ion Cîrcei, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 9 „Ștefan cel Mare" ; Dumitru 
Stan, muncitor fruntaș la Uzinele 
„Grivița Roșie", în circumscripția 
electorală nr. 2 „Bucureștii Noi" ; 
Costache Antoniu, artist al poporu
lui, rectorul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale", în circumscripția electorală 
nr. 21 „Parcul Libertății" din Ca
pitală ; Gheorghe Necula, mem
bru al Comitetului Central al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional București al P.M.R., 
în circumscripția electorală nr. 3 
Alexandria ; Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției pentru problemele organelor 
locale ale Administrației de Stat din 
Consiliul de Miniștri, în circum
scripția electorală nr. 2 Giurgiu și 
Constantin Pîrvulescu, președintele 
Comisiei centrale de revizie a C.C. 
al P.M.R., în circumscripția electora
lă nr. 30 Titu, regiunea București; 
Dumitru Simulescu, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, în circumscrip
ția electorală nr. 8 Adjud ; Petre 
Subcinschi, vicepreședinte al U.R.C.C. 
Bacău, în circumscripția electorală 
nr. 10 Zeletin, și general-locotenent 
Ion Gheorghe, în circumscripția e- 
lectorală nr. 4 Hemeiuși, regiunea 
Bacău ; Cornel Onescu, membru al 
C.C. al P.M.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 25 Oravița ; prof. univ. 
Ioan Anton, prorector al Institutului 
politehnic Timișoara, în circumscrip
ția electorală nr. 3 Timișoara sud ; 
ing. Vasile Trif, director al filaturii 
de mătase naturală Lugoj, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Lugoj,

regiunea Banat; ing. Iosif Orban, de 
la cooperativa agricolă de producție 
din comuna Păpăuți, în circum
scripția electorală nr. 8 Covasna, 
regiunea Brașov; Maxim Berghianu, 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Cluj al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 7 Ocna Mureș; 
scriitorul Nagy Istvan, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, în circumscripția 
electorală nr. 28 Zalău, re
giunea Cluj ; Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Crișana al P.M.R., în circumscrip
ția electorală nr. 22 Ținea, și Elisa- 
beta Moszarik, muncitoare la Fa
brica de încălțăminte „Crișul" din 
Oradea, în circumscripția electorală 
nr. 3 Oradea sud, regiunea Crișana ; 
Simion Bughici, membru al C.C. al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 8 Hîrșpva, regiunea Dobrogea ; 
Elena Dima, profesoară, în circum
scripția electorală nr. 8 Foltești, și 
Marin Manolache, inginer-șef al în
treprinderii de construcții orășenești 
Galați, în circumscripția electorală 
nr. 14 Tecuci, regiunea Galați; 
Asinefta Mica, brigadieră în coope
rativa agricolă de producție din Ilia, 
în circumscripția electorală nr. 9 
Ilia, și Miron Belea, fost activist al 
Frontului Plugarilor, în circumscrip
ția electorală nr. 7 Brad, regiu
nea Hunedoara; Tudor Popescu, 
strungar la Fabrica de rul
menți din Bîrlad, în circumscripția 
electorală nr. 7 Bîrlad est, și Vasile 
Ciocan, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Belcești, în 
circumscripția electorală nr. 21 Bel
cești, regiunea Iași; Simion Andrei,

președintele cooperativei agricole de 
producție din Ardusat, în circum
scripția electorală nr. 4 Ulmeni ; 
losif Uglar, prim-secretar al Comite
tului regional Maramureș al P.M.R., 
în circumscripția electorală nr. 7 Că
rei; general-locotenent Vasile Ne
grea, adjunct al ministrului afaceri
lor interne, în circumscripția electo
rală nr. 5 Cehu Silvaniei, și Vasile 
Patilineț, membru al C.C. al P.M.R., 
în circumscripția electorală nr. 10 
Satu Mare sud, regiunea Maramureș; 
losif Banc, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Mureș-Autonomă Maghiară al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 16 Tîrnăveni; scriitorul Siito 
Andras, în circumscripția electorală 
nr. 19 Iernut ; ing. Filip Tomulescu, 
director al Direcției regionale a eco
nomiei forestiere, în circumscripția 
electorală nr. 9 Toplița, și învăță
toarea Luiza Pop în circumscripția 
electorală nr. 13 Odorhei, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară; Ion 
Stănescu, prim-secretar al Comite
tului regional Oltenia al P.M.R., în 
circumscripția electorală nr. 8 Băi- 
lești, regiunea Oltenia; Dumitru Ba- 
lalia, membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional Plo
iești al P.M.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 29 Cîmpina ; Ion Pas, 
membru al C.C. al P.M.R., președin
tele Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune, în circumscripția elec
torală nr. 16 Buzău; Marin T. Voi- 
nea, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din co
muna Ciorani, în circumscripția e- 
lectorală nr. 11 Ciorani, regiunea 
Ploiești ; Mihai Suder, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul economiei 
forestiere, în circumscripția electo
rală nr. 13 Putna, și Ene Țurcanu, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului regional Su
ceava al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 5 Cîmpulung Moldo
venesc, regiunea Suceava,

Concertele
ATENEUL R. P. ROM1NE — Sîm- 

bătă 23, ora 20 — Concertul orches
trei simfonice și al corului Filarmo
nicii „George Enescu" conduse de 
Mircea Basarab. în program : Con
certul nr. 2 pentru orchestră de Mi
hail Radulescu, Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 2 de Rachma
ninov (solistă Dubravka Tomasic din 
R.S.F. Iugoslavia) și cantata „Carmi- 
na Burana" de Carl Orff (Dirijorul 
corului : V. Pîntea). Concertul se va 
repeta duminică 24, la ora 11.

STUDIOUL RADIOTELEVIZIUNII 
— Joi 21, ora 19,50 — Concert al Or-

săptămînii
chestrei simfonice a Radioteleviziu
nii, avînd la pupitru pe dirijorul 
Emanoil Elenescu. Programul cuprin
de : Concert pentru orchestră de 
Marțian Negrea (primă audiție), Con
certul pentru vioară și orchestră de 
Max Bruch (solist : Ion Voicu) și Pa
tru interludii din opera „Peter Gri
mes" de Benjamin Britten.

SALA MICĂ A PALATULUI R. P. 
ROMÎNE — Marți 19, ora 20 — Con
cert de muzică de cameră al Orches
trei simfonice a Cinematografiei sub 
conducerea dirijorului Constantin 
Bugeanu. în program : Serenada nr.

10 K.V. 361 („Gran Partita") pentru 
instrumente de suflat de W. A. Mo
zart, „Marea fugă" pentru orchestră 
de Beethoven, „în memoriam Dylan 
Thomas" de Stravinski (primă audi
ție) — solist : Ion Stoian — și Sim
fonia de cameră de Schonberg (pri
mă audiție).

Miercuri 20, ora 20 — Concert de 
muzică preclasică organizat de Filar
monica „George Enescu". Interpre
tează soprana Emilia Petrescu și o 
formație instrumentală alcătuită din 
Mircea Opreanu (vioară), Dorel Țin- 
cu (vioară), Gaston Niculescu (violă), 
Nicolae Șarpe (violoncel), Boris Boicu 
(contrabas) și Horst Gehann (clave
cin). în program, lucrări de Pachel
bel, Kriegel, Corelli, Bach, Haendel.

TEATRE • CINEMA © TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul „C. I. Nottara” 

(sala Magheru) : Hipnoza — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă — 
(orele 20). Teatrul satlric-muzical ,.C. 
Tănase" (sala Victoria) : Carnaval la Tă- 
nase — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Cîntînd în ploaie : 
Republica (Bd. Magheru nr. 2), Bucu
rești (Bd. 6 Martie nr. 6), Tomis (Calea 
Văcărești nr. 21), Melodia (Șos. Stefan 
cel Mare, colț cu str. Lizeanu). Cu mîi- 
nile pe oraș : Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), 
Grivița (Calea Grlviței — podul Basa- 
rab). Valsul nemuritor : Carpațl (Bd. 
Magheru nr. 29). Un nou Ghilgameș : 
Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16). Soție pen
tru un australian — cinemascop : Festi
val (Bd. 6 Martie nr. 14), Aurora (Bd. 
Dimitrov nr. 118). Drum periculos — ci
nemascop : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 
7), Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57). Diavolul 
deșertului : Central (Bd. 6 Martie nr. 2), 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). Intîlni- 
re cu spionul : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 
12), Giulești (Calea Giulești nr. 56), Arta 
(Calea Călărași nr. 153). Umbrelele din 
Cherbourg : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5—7). Program pentru copii : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9 — rulează diminea
ța). Calabuch : Doina (Str. Doamnei nr. 
9), înfrățirea între popoare (Bd. Bucu- 
reștil-Noi). Dragoste Ia zero grade »-

Cotldlene ; Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 
nr. 18). Ah, Eva ! : Excelsior (Bd. 1 Mai 
nr. 174), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). 
La patru pași de infinit : Feroviar (Ca
lea Grlviței nr. 80), Flamura (Șos. Giur
giului nr. 155). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Dacia (Calea Grlviței nr. 
137). Doi în stepă : Buzeștl (Str. Buzești 
nr. 9—11). Sălbaticii de pe rîul morții — 
cinemascop : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 
42). Rebelul magnific : Unirea (Bd. 
1 Mai nr. 143). Vii și morți (ambele se
rii) : Flacăra (Calea Dudești nr. 22). 
Ivailo : vitan (Calea Dudești nr. 97), 
Popular (Str. Mătăsari nr. 31). Roșu și 
negru (ambele serii) : Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127). Hamlet — cinemascop: 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221), Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Maria: 
Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). Șeful : 
Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89), Flo- 
reasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Sedusă și 
abandonată : Viitorul (Str. M. Eminescu 
nr. 127). Musafiri eludați pe muntele 
de gheață : Colentlna (Șos. Colentlna 
nr. 84). Climate — cinemascop : Volga 
(Șos. I. Pintilie nr. 61).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru pionieri 
și școlari : Din tainele fizicii. 19,50 — 
Legende și povestiri coregrafice. 20,30 — 
Filmul documentar „Flăcăul și foeul“. 
20,50 — Revista spectacolelor. 21,40

Telesport. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să se 

încălzească ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros în jumătatea de sud- 
vest a țării. S-a semnalat ceață locală, 
mai persistentă în Dobrogea și Cîmpia 
Dunării. Vîntul a suflat în general slab, 
cu intensificări în Banat șl Moldova, 
unde a predominat din sectorul sudic. 
Temperatura aerului Ia ora 14 era cu
prinsă între minus 16 grade la Joseni șl 
plus 7 grade la Constanța. In București : 
Vremea a fost relativ rece, cu cerul 
acoperit. Vîntul a suflat slab. Dimineața 
s-a semnalat ceață slabă. Temperatura 
maximă a fost de 0 grade.

Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 ia
nuarie. In țară : Vreme relativ rece, cu 
cer mai mult noros. Vor cădea precipi
tații locale, mai ales în nordul țării, vîn
tul va sufla potrivit din vest. Tempera
tura în creștere la început, apoi ușor 
variabilă. Minimele vor fl cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, local mai 
coborîte, Iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Polei local și ceață dimi
neața. In București : Vreme relativ 
umedă, cu cer mai mult noros. Vînt po
trivit predominînd din vest. Tempera
tura în creștere la început, apoi ușoa 
variabilă. Ceață slabă, • •*,

unifatea.de
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BASCHET

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

început în urmă 
cu o săptămînă, 
returul campiona
tului republican 
de baschet mas
culin a debutat în 
Capitală abia în 
etapa a Il-a, o 
dată cu meciul 
dintre echipele 
bucureștene Dina
mo — Știința, des
fășurat sîmbătă 
seara în sala Di
namo. A fost o 
partidă frumoasă, 
încheiată cu sco
rul de 108—81 în 
favoarea dinamo- 
viștilor. Ambele 
echipe s-au o- 
rientat spre ac
țiuni ofensive în 
viteză. Jucătorii 
echipei Dinamo au 
arătat însă o mai 
mare precizie în 
aruncările la coș.

Alte rezultate: 
C.S.M.S. Iași — 
Rapid 70 — 61, 
Steagul Roșu Bra
șov — Dinamo O- 
radea 77—69, Ști
ința Tg. Mureș — 
Știința Cluj 71—63, 
Politehnica Cluj — 
Steaua 58—70.

Moment de incertitudine la iileu. Aspect din meciul
Rapid—C.S.M. Cluj

HOCHEI
Pe patinoarul „23 August" au 

continuat aseară întrecerile pentru 
campionatul echipelor bucureștene 
de seniori. în primul meci al pro

Calendar international 1965 De peste hotare
• Sportivi romîni în campionate mondiale 

și europene
• Mari competiții care se vor desfășura în țara 

noastră
• Campionate și concursuri internaționale 

ale R. P. Romîne

Noul an va prilejui sportivilor noștri 
o bogată activitate internațională. Ei 
vor participa la o serie de competiții cu 
caracter mondial, european, balcanic 
— la unele avînd de apărat titluri 
cucerite anterior.

Din calendarul internațional pe 1965 
menționăm în primul rînd cam
pionatele mondiale. Sportivii romîni vor 
fi prezenți la opt asemenea compe
tiții. Luna viitoare, biatloniștii concu
rează la campionatele mondiale de 
șchi din Norvegia. Alți sportivi și spor
tive vor reprezenta țara la „mondia
lele” de tenis de masă (Iugoslavia, 
aprilie), lupte clasice (Finlanda, iunie), 
lupte libere (Anglia, noiembrie), ci
clism (Spania, septembrie), handbal 
feminin (R. F. Germană, noiembrie), 
scrimă (criteriul tineretului în aprilie, 
Olanda și „mondialele” seniorilor în 
iulie, Franța).

Diferite țări europene vor organiza 
în acest an campionate rezervate 
sportivilor de pe continentul nostru. 
Sportivii romîni și-au anunțat partici
parea la numeroase campionate europe
ne sau „Cupe ale Europei”. Romînia 
va fi gazdă a trei mari competiții. La 
22 august, la Constanța, vor avea loc

Luptă egală sub panoul studenților (în tricouri închise). 
Fază din meciul Dinamo București—Știința

VOLEI
în urma rezulta

telor de ieri, ocu
pantele primelor 
trei locuri în cla
samentul masculin
— Rapid, Dinamo
București și Trac
torul Brașov — ră- 
mîn mai departe 
neînvinse, iar Pro
gresul București a 
înregistrat prima 
sa victorie (3—0) 
în întîlnirea cu 
C.S.M.S. Iași. La 
feminin șefia cla
samentului este 
deținută în conti
nuare de Dinamo 
București și Rapid, 
învingătoare la a- 
celași scor (3—0) 
în fața Științei 
București și, res
pectiv, C.S.M. Cluj. 
Alte rezultate: 
masculin: Dina
mo București —• 
Farul 3—0 ; Știin
ța Galați—Steaua 
3—1; Știința Cluj
— Rapid 0—3; Mi
nerul Baia Mare — 
Petrolul Ploiești 
3-2; Tractorul Bra
șov — Constructo
rul Brăila 3—0; fe
minin : Partizanul 
roșu Brașov — Vo
ința Craiova 3—0; 
Metalul — Progre
sul 3—2, 

gramului, Știința a învins Construc
torul cu 6—4. Hooheiștii de la Steaua 
au cîștigat jocul cu Olimpia la un 
scor net : 33—1.

Astăzi, de la ora 17, pe, același 
patinoar, au loc meciurile Steaua — 
Dinamo și Constructorul — Olimpia.

întrecerile uneia din zonele „Cupei Eu
ropei” la atletism. Se întîlnesc echipele 
feminine ale Uniunii Sovietice, R. F. 
Germane, Iugoslaviei, Norvegiei, Aus
triei și Romîniei. în cadrul aceleiași 
cupe, în zilele de 21 și 22 august se 
vor întrece echipele masculine ale Angli
ei, R. D. Germane, Suediei, Iugoslaviei, 
Romîniei și una din formațiile Portu
galiei, Spaniei, Danemarcei sau Olandei 
(acestea urmînd a-și disputa calificarea 
într-un concurs prealabil în Olanda).

Tot spre sfîrșitul verii vor fi organi
zate în țara noastră alte două campio
nate europene : de tir (pe poligonul de 
la Tunari) și de caiac-canoe (pe lacul 
Snagov).

In afara întîlnirilor arătate mai 
sus, sportivii romîni s-au înscris și la 
alte competiții europene : baschet mas
culin (U.R.S.S., mai), gimnastică femi
nin (Bulgaria, mai), box (R. D. Germa
nă, mai), șah (R. F. Germană, iunie), 
canotaj academic feminin (R. F. Ger
mană, august), tenis de masă (criteriul 
juniorilor, în Austria).

Tradiționalele balcaniade vor reuni 
și în 1965 sportivi și sportive din țările 
situate în zona Balcanilor. De la între
ceri nu vor lipsi, firește, reprezentanții

Polo. La bazinul Floreasca, Ieri dimineață au avut loc meciuri din campionatul Capitalei. In fotografie: fază 
din întîlnirea Rapid—Știința

SC H I

Numeroși spectatori qu urmărit 
duminică la Poiana Brașov concur
sul de schi „Cupa Dinamo11. Vre
mea favorabilă și zăpada suficien
tă au oferit condiții bune de parti
cipare. Proba de slalom special a 
revenit lui Gh. Bălan și N. lovici, 
care au realizat același timp : 58” 
1/10. La femei prima s-a clasat Ilo
na Mikloș (66” 1/10). Proba de să
rituri speciale de la trambulină s-a 
încheiat cu victoria lui St. Burețea 
— 246,5 puncte (săriturile sale au 
măsurat cîte 51 m). în afară de

Micii patinatori pe luciul gheții artificiale la patinoarul Floreasca
Foto : A. Cartojan

în această săptămînă
e Amatorii de sport din Capita

lă vor putea asista Ia prima gală 
internațională de box a anului. 
Marți seara, de la ora 19, în sala 
Floreasca, va avea loc întîlnirea 
dintre formația Progresul Bucu
rești și echipa bulgară Dunav 
Russe. Antrenorul Lucian Popescu 
va prezenta următoarea echipă : 
Nițoi Vasile, Puiu Nicolae, N. 
Mîndreanu, D. Fieraru, C. Rusu, 
Marin Ion, Nic. Paraschiv, Mihai 
Mariuțan, E. Schnap și Dan Filip. 
Din formația bucureștenilor vor

țării noastre. Unele competiții vor fi 
organizate în Romînia (crosul balcanic 
— la 11 aprilie, baschet feminin — de
cembrie), altele în Grecia (atletism), 
Albania (baschet masculin), Bulgaria 
(tenis de masă și lupte) etc.

Pe agenda sportivă a anului mai fi
gurează numeroase concursuri ce se 
vor desfășura în țara noastră. Este 
vorba de campionate și concursuri in
ternaționale ale R. P. Romîne la: box, 
ciclism, handbal, tenis, canotaj acade
mic, gimnastică, motociclism, înot și 
polo pe apă etc.

Fotbaliștii romîni participă la 
preliminariile campionatului mondial. 
După cum s-a mai anunțat, în grupa 
C, alături de echipa romînă mai figu
rează formațiile Portugaliei, Cehoslova
ciei și Turciei. Datele meciurilor fot
baliștilor noștri cu Turcia sînt — 5 mai 
(acasă) și 20 octombrie (deplasare) ; cu 
Cehoslovacia — 30 mai (acasă) și 19 
septembrie (deplasare) ; cu Portugalia 
-— 13 iunie (deplasare) și 21 noiembrie 
(acasă). Cei mai tineri fotbaliști au fost 
înscriși la tradiționalul turneu U.E.F.A., 
care se va desfășura între 12 și 26 a- 
prilie în R. F. Germană.

Din calendarul internațional 1965 
mai menționăm : competiția ciclistă 
„Cursa Păcii”, întîlnirile de rugbi Romî
nia—R. F. Germană (14 noiembrie, în 
R.F.G.), Romînia—Franța (28 noiembrie, 
în Franța), București—Pirinei (juniorii în 
Franța, iar seniorii în Romînia) etc. La 
invitația forului atletic al S.U.A., luna 
viitoare urmează să plece în Statele 
Unite maestra emerită a sportului Io- 
landa Balaș. Recordmana mondială va 
lua parte la cîteva concursuri alături de 
sportivii americani. 

concurs, I. Eroș a sărit 54 și 55,5 m. 
Rezultate în probele de fond : 10 
km seniori Dinu Petre 34'08” ; 5 km 
senioare : Marcela Bratu-Leampă 
21’20”.

Echipa bulgară de box Dunav 
Russe și-a început turneul în țara 
noastră susținînd ieri dimineață la 
Galați o întîlnire cu formația locală 
Constructorul. Echipele au terminat 
la egalitate : 5—5. La categoria se
migrea gălățeanul Ștefan Cojan l-a 
întrecut prin k.o. în prima repriză pe 
Andreev.

lipsi C. Niculescu și Gh. Negrea, 
care sînt accidentați.

• Tenisul de cîmp își reia acti
vitatea competlțională. Intre 20 și 
27 ianuarie s© desfășoară în Ca
pitală tradiționalul concurs pe te
ren acoperit, organizat de fede
rația de specialitate „Cupa de 
iarnă". La întreceri vor fi prezenți 
cei mai buni jucători din țară, 
printre care P. Mărmureanu, D. 
Viziru, frații Năstase, Iosif Chere- 
cheș, C. Popovici, Sever Dron, Gh. 
Boaghe, surorile Ciogolea, Iudith 
Diber, Letiția Man și alții.

• Un rezultat surpriză a fost înregis
trat în „Cupa campionilor europeni” 
la handbal (masculin). în întîlnirea 
cu Ajax Copenhaga, disputată la 
Paris, echipa franceză U. S. Ivry a 
terminat învingătoare cu scorul de 
19—16 (12—10). Returul va avea loc 
la 20 februarie, la Copenhaga.

• In meci retur pentru optimile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet, Real Madrid a în
vins cu scorul de 97—51 echipa fin
landeză Helsigin. învingători și în 
primul joc (109—100), jucătorii spa
nioli ș-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.

• La Cardiff, într-un meci pentru 
„Turneul celor 5 națiuni", la rugbi 
Țara Galilor a întrecut cu 14—3 
(3—0) echipa Angliei.

• Turneul internațional de fotbal de la 
Santiago a continuat cu desfășurarea 
meciului dintre echipa braziliană 
Fc. Santos și reprezentativa R. S. 
Cehoslovace. Fotbaliștii brazilieni 
au terminat învingători cu scorul de 
6—4 (2—2). De la învingători, o ex
celentă impresie a lăsat Pele, care 
a înscris 4 puncte.

• Pe patinoarul stațiunii de la Madona 
di Campiglio a început concursul 
internațional de patinaj viteză pen
tru cupa „Nicolodi". Proba de 500 
m a revenit sovieticului Evgheni 
Grișin (40’’3/10). Cursa de 5 000 m 
s-a încheiat cu victoria lui Guiderik 
(U.R.S.S.) în 7’47”3/10.

• Pe pîrtiile stațiunii St. Anton au 
continuat întrecerile tradiționalului 
concurs de schi dotat cu premiul 
„Kandahar”. Proba feminină de 
slalom special a revenit lui Heidi 
Schmidt-Biebl (R.F.G.). Primul loc 
în clasamentul „combinatei" a fost 
ocupat de campioana olimpică 
Marielle Goitschel (Franța),

Biatlonistii romîni
9

învingători la Liberec
Duminică dimineața în apropiere de 

Liberec (R. S. Cehoslovacă) s-a dispu
tat un concurs internațional de biatlon 
cu participarea unor valoroși schiori din 
Polonia, Romînia, R. D. Germană și 
Cehoslovacia. în clasamentul pe echipe 
primul loc a fost ocupat de biatloniștii 
romîni, cu timpul de 5h 48’56” (44
puncte), urmați de cei polonezi — 
(5h 49’45”) și cehoslovaci (5h 56’21”). 
La individual, victoria a revenit polo
nezului Stanislav Szcepaniak cu 
lh 49’57” (15 puncte). Campionul țării 
noastre G. Vilmoș a sosit pe locul doi 
cu lh 52’02" (15 puncte), urmat de 
cehoslovacul Jerabek și Gh. Cimpoia 
(A.S.A. Brașov).

Turneul de șah 
de la Beverwijk

în turneul internațional feminin de 
șah de la Beverwijk, după cinci run
de, conduce iugoslava Katja Iovano- 
vici cu 3,5 puncte, urmată de Heem- 
skerk (Olanda), Litmanowicz (R. P. 
Polonă), Jovanovici (Iugoslavia) și 
Ivanova (R. P. Bulgaria), cu cîte 3 
puncte fiecare. Alexandra Nicolau, 
care a învins-o în runda a 5-a pe 
șahista engleză Bruce, are 2,5 puncte 
și o partidă întreruptă cu Vreeken 
(Olanda). în runda a 5-a, fosta lideră 
a clasamentului, Heemskerk a fost 
învinsă de lovanovici.

Handbalîștii de la Dinamo 
din nou întrecuți la Madrid

Sîmbătă seara a continuat la Ma
drid turneul internațional masculin 
de handbal. Dinamoviștii bucureș- 
teni au pierdut și cel de-al doilea 
meci : 12—19 (6—9) cu Dukla Praga. 
(După cum s-a mai anunțat, în pri
ma zi a competiției ei fuseseră în
trecuți în mod surprinzător de Atle
tico Madrid, cu 12—13). Handba- 
liștii de la Atletico au învins sîm
bătă cu 18—9 pe Sabadell Madrid.

Aseară au avut loc ultimele par
tide : Dinamo — Sabadell și Atle
tico — Dukla. Pînă la închiderea 
ediției nu ne-au parvenit rezulta
tele acestor întîlniri.

• în primul meci din preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, 
Jamaica a învins la Kingston cu 
2—0 (1—0) echipa Cubei.

• La Nantes s-a disputat meciul In
ternațional masculin de baschet din
tre echipele Franței și R. S. Ceho
slovace. Baschetbaliștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 
57—54 (29—20).

• Federațiile de fotbal sud-americane, 
ale căror echipe vor participa 
la preliminariile campionatului mon
dial de fotbal, au cerut federației 
internaționale să desemneze pentru 
aceste meciuri arbitri europeni în 
locul celor din Uruguai, Chile, Bra
zilia și Columbia, care fuseseră nu
miți inițial.

• în turneul pe care-1 întreprinde în 
India, echipa de hochei pe iarbă a 
Franței a jucat la Nagpur cu o se
lecționată indiană. Victoria a revenit 
cu scorul de 1—0 echipei Franței, 
prin punctul marcat de Bonnet. 
Este pentru prima oară cînd echipa 
franceză își înscrie în palmares o 
victorie asupra unei formații indie
ne. Primele 4 jocuri, desfășurate la 
Nagpur și Bombay, reveniseră gaz
delor.

PRONOSPORT
Concursul nr. 3 din 17 ianuarie

Bologna — Catania (3-0) 1
Fiorentina — Genua (5-0) 1
Foggia — Roma (0-0) X
Lanerossi — Juventus (1-3) 2
Milan — Cagliari (1-0) 1
Sampdoria — Atalanta (1-0) 1
Torino — Internazionale (0-0) X
Lazio — Messina (2-1) 1
Varese — Mantova (1—0) 1
Catanzaro — Brescia (0-0) X
Pro Patria — Lecco (1-0) 1
Spal — Modena (2-0) 1

Cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări 
a eliberării Varșoviei

In cadrul manifestărilor care au 
loc în capitala R. P. Polone, cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la eliberarea Varșoviei, mii de lo
cuitori au participat duminică 
la solemnitatea dezvelirii monu
mentelor întemeietorului teatrului 
polonez, dramaturgul Wojciech 
Boguslawski, și al cunoscutului 
compozitor polonez, Stanislaw Mo- 
niuszko. Aceste monumente au fost 
înălțate în același loc în care s-au 
aflat înainte de a fi distruse de 
către ocupanții hitleriști.

Pentru irigații
Pe rîul Srem din R.S.F. Iugo

slavia a intrat recent în funcțiune 
stația de pompare „Bosut" care 
ridică apa la o înălțime de 20 me
tri. Aici funcționează șase pompe 
cu o capacitate de pompare de 
30 000 litri de apă pe secundă. 
Noua stație de pompare va apro
viziona cu apă vaste terenuri a- 
gricole din împrejurimi.

De la 12 mile 
marine

Pe insula Koto, situată în gol
ful Tonkin, la 200 km de Haifon, 
a fost construit cel de-al 16-lea 
far maritim din R. D. Vietnam 
Farul se află pe o colină la 108

Vedere din Șanhai (R. P. Chineză)

UN CAZ LA 60 DE MILIOANE

în apropiere de Birmington s-a 
născut un copil care s-a dezvoltat în 
abdomenul mamei sale (și nu în 
uter) pînă la vîrsta de opt luni. Se 
înregistrează un asemenea caz la 60 
milioane de nașteri. Medicii afirmă că 
asemenea nașteri sînt deobicei fatale 
atît mamei cît și copilului. Din 500 
de cazuri înregistrate pînă în prezent, 
numai în 50 copiii au supraviețuit. 
Copilul născut acum a fost plasat în
tr-un incubator, iar mama se simte sa
tisfăcător.

INSULA PAȘTELUI
NU CUNOAȘTE CANCERUL

Cei 1 100 de locuitori ai insulei Paș- 
telui din Pacific sînt în prezent exa
minați de o echipă internațională de 
medici după ce s-a constatat că pe a- 
ceastă insulă îndepărtată, la 4 000 km 
de Chile, cancerul este necunoscut. 38 
de medici și cercetători din Canada, 
S.U.A., Anglia și Franța studiază con
dițiile biologice ereditare ale localnici
lor, compoziția sîngelui etc. S-a mai 
constatat că în fiecare an cînd pe 
insulă acostează vaporul cu provizii 
care vine din Chile, printre băștinași 
se răspîndește o boală asemănătoare 
bronșitei, numită cocongo. Expediția a 
venit pe insulă la 14 decembrie și va 
sta pînă la 14 februarie. în curînd pe 
insulă se va construi un aeroport in
ternațional și prin aceasta se va pune 
capăt izolării ei.

O CONTROVERSĂ

Emisia recentă a unei mărci poștale 
de 50 pfeningi a trezit vii discuții la 
Bonn. Unii filateliști, examinînd noua 
serie de mărci, au descoperit că, prin 
felul cum sînt așezate frunzele unui 
arbore, ele ascund imaginea lui Hitler, 
cu pălărie pe cap. Ministerul Poștelor 
susține însă că dacă în mod cu totul 
întîmplător frunzele copacului respec
tiv pot aminti o figură, aceasta este 
mai degrabă cea a lui Charlie Cha
plin... Discuțiile sînt în toi. Deocam
dată, timbrul a rămas în circulație.

COȘ DE HÎRTIE... VORBITOR

Serviciile de salubritate ale orașu
lui New York, care duc în prezent o 
campanie pentru curățenia orașului, 
au instalat în „Times Square” un coș 
de hîrtii „vorbitor". în interiorul co
șului se află un mic post de recep- 
ție-emisie. Un funcționar al serviciilor 
de salubritate, postat la etajul întîi al 
unei case din apropiere, joacă — cu 
ajutorul unui microfon mobil — rolul 
observatorului-comentator.

Ziarele au relatat următoarea întâm
plare :

O trecătoare aruncă pe jos hîrtia în 

metri deasupra nivelului mării. Pe 
timp nefavorabil, lumina farului 
poate fi văzută de la o distanță 
de 12 mile marine.

Instalație miniaturală 
de foraj

Specialiștii sovietici au realizat 
instalația de foraj miniaturală 
„Maliutka" („Micuța"). Instalația 
cîntărește 14 kg și este acționată de 
motorașe cu benzină. Turația • 
burghiului este de 260 rotații pe 
minut. In 12 minute de funcțio
nare burghiul pătrunde în pămînt 
la o adînctme de pînă la 7 metri. 
Instalația de foraj „Maliutka" este 
destinată lucrărilor de pros
pectare a substanțelor minerale u- 
tile în regiunile de munte și de 
taiga, precum și de îngheț veșnic. 
Ea poate fi transportată cu ușu
rință într-un rucsac.

Instituții curative 

și profilactice
In anii puterii populare, în R.P. 

Mongolă a fost creată o rețea lar
gă de instituții curative și profi
lactice. In ultima vreme, în diferite 
regiuni ale țării au fost construite 
spitale înzestrate cu aparatură 
medicală modernă. In pre
zent, în întreaga țară funcționea
ză peste 80 spitale, 600 puncte 
medicale, 40 ambulatorii, zeci de 
dispensare în care lucrează peste 
7 000 de medici, felceri, farmaciști, 
surori medicale.

care era învelit un baton de gumă 
de mestecat. Imediat coșul începe să 
„vorbească”:

— Doamnă, depinde de dv. ea să 
avem un oraș mai curat.

Surprinsă, trecătoarea se întoarce și 
se uită la coș.

— Cum vă numiți, doamnă ? întrea
bă politicos coșul.

— Nu stau de vorbă cu coșurile 
de gunoi!, se spune că ar fi răspuns 
contravenienta...

DIN EPOCA NEOLITICĂ

în cursul săpăturilor efectuate de o 
echipă de arheologi în regiunea Ta- 
manrasset din Algeria, a fost descope. 
rit un mormînt din epoca neolitică în 
în care s-au găsit două schelete per
fect conservate. Cu același prilej au 
fost găsite vîrfuri de săgeți caracte
ristice epocii neolitice și resturi de 
olărie decorativă. Oamenii de știință 
au declarat că craniile celor două 
schelete prezintă caractere negroide. 
Ei au arătat, de asemenea, că cele 
două schelete au o vîrstă de 4 000—* 
5 000 de ani.

CE SE VA FACE CU CAMERA 
DE GAZARE I

Ce se poate face cu o cameră de 
gazare la a cărei destinație s-a renun
țat ? Aceasta este întrebarea pe care 
și-o pun directorii penitenciarului din 
Oregon. într-adevăr, în urma unui re
ferendum, pedeapsa cu moartea a fost 
recent suprimată în acest stat, iar ca
mera de gazare care datează din 1937 
și a servit de 18 ori, nu va mai pu
tea fi utilizată. Ziarul local a propus 
să fie transformată în muzeu. Cît des
pre inventatorul acesteia, Earl Liston, 
în vîrstă de 67 de ani, el este de pă
rere să fie demontată și aruncată în 
mare. Unii sceptici amintesc însă că 
pedeapsa cu moartea a mai fost des
ființată și în 1914 și că a fost restabi
lită cu șase ani mai tîrziu. Ei reco
mandă deci să nu se schimbe nimic, 
iar camera să fie provizoriu închisă.

MAȘINĂ DE TRANSFORMAT 
CEAȚA ÎN ZĂPADĂ

Aeroportul din Milano a început 
probele unei mașini de concepție ita
liană destinată să transforme ceața în 
zăpadă. în acest scop au fost așezate 
mai multe aparate de-a lungul unei 
piste și, în timp ce aeroportul era în
chis din cauza ceței, aparatele au difu
zat un gaz special care a transformat o 
parte importantă a ceței în zăpadă, 
fără ca aceasta din urmă să poată îm
piedica operațiile de aterizare.

Era vorba totuși de o experiență li
mitată, iar aeroportul nu a fost des
chis decît atunci cînd ceața s-a îm
prăștiat de la sine.
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în drum spre Varșovia

DELEGAȚIA li.l!. ROME A TRECUT PRIN ROBAPfSTA
AN GLIA Se proiectează 
o „bătălie a exporturilor"

Imaffini din viața internațională
BUDAPESTA 13 — Coresponden

tul Agerpres, Aurel Pop, transmite :
In drum spre Varșovia, unde va 

participa la ședința Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
delegația R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a trecut duminică seara prin Buda
pesta. •

Delegația R. P. Romîne a fost în- 
tîmpinată la gară de tovarășul 
Apro Antal, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., și de alte 
persoane oficiale. A fost de față 
Mihail Roșianu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Budapesta, precum și 
membri ai ambasadei.

ÎN VIETNAMUL DE SUD
• Peste jumătate din teritoriu sub controlul 
forjelor patriotice • Noi demonstrații anti
guvernamentale

HANOI 17 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității de Fron
tul național de eliberare se arată că 
peste o jumătate din teritoriul Viet
namului de sud se află sub contro
lul forțelor patriotice. Pe acest te
ritoriu au fost confiscate pămîntu- 
rile aparținînd feudalilor care au 
activat împotriva forțelor patriotice.

SAIGON 17 (Agerpres). — Noi 
manifestații antiguvernamentale de 
amploare au avut loc sîmbătă seara 
la Dalat, oraș situat la 320 km de 
Saigon. O mare mulțime de bu- 
diști au demonstrat, cerînd demisia 
guvernului condus de Huong. Po
liția a deschis focul împotriva de
monstranților. Potrivit unor decla
rații ale cercurilor budiste din Sai
gon, patru persoane au fost ucise.

Saigonul apelează din nou 
la trupe străine

Evoluția din Vietnamul de sud 
este urmărită cu atenție și îngrijo
rare de opinia publică internațională 
deoarece politica antipopulară pro
movată de autoritățile de la Saigon 
prelungește tragedia populației viet
nameze și menține un focar perma
nent de încordare în Asia de sud- 
est. De cîtăva vreme, în desfășura
rea evenimentelor din această parte 
a lumii au intervenit elemente noi, 
de natură să sporească îngrijorarea 
popoarelor : se încearcă intensifica
rea războiului lipsit de perspectivă 
împotriva mișcării de eliberare sud- 
vietnameze prin atragerea în război 
a unor țări din Asia și din alte 
părți ale lumii. La 8 ianuarie, gu
vernul sud-coreean, „la cererea 
guvernului de la Saigon", a ho- 
tărît să trimită noi trupe în Viet
namul de sud, pe lingă cele 
existente acolo încă din septembrie 
1964. Ministrul informațiilor, Hong 
Chong Chul. a declarat că cel de-al 
doilea contingent sud-coreean va fi 
format din 2 000 de militari. 
De asemenea, a devenit cunos
cut, în ultimele zile, că și 
Filipinele sînt „dispuse" să sprijine 
Saigonul în reprimarea forțelor pa
triotice. Se remarcă totodată încer
cările de atragere în conflict și a ță
rilor Americii Latine, încercări în
treprinse direct de diplomați ame
ricani.

Este evident că prin aducerea de 
noi trupe străine în Vietnamul de 
sud se încearcă ieșirea dintr-o si
tuație aproape disperată pentru gu
vernul de la Saigon și sprijinitorii 
lui străini. „Dacă întrebi pe obser
vatorii care au fost în Vietnamul de 
sud — scrie ziarul vest-german 
„Frankfurter Allgemeine" — despre 
părerea lor asupra situației cei mai

mulți îți răspund: războiul împo
triva Vietcongului (adică a mișcării 
patriotice de eliberare), nu este de 
ciștigat. Alții merg mai departe și 
spun: războiul împotriva Vietcon
gului este pierdut".

Toate acestea s-au întîmplat pen
tru că autoritățile de la Saigon și 
protectorii lor americani au încercat 
și încearcă să înăbușe prin forța ar
melor aspirațiile maselor populare. 
Poporul sud-vietnamez a dat destule 
dovezi că urăște regimul corupt care 
îi este impus și că cere să se pună 
capăt răzooiului dus împotriva miș
cării patriotice de eliberare. 
Chiar în aceste zile, în mai multe 
localități din Vietnamul de sud, 
printre care Hue și Dalat, se des
fășoară viguroase demonstrații de 
masă.

Măsurile anunțate la Saigon pot 
provoca insă o prelungire și o ex- 
Lindere a războiului. Este pu
țin probabil ca ceea ce nu au 
putut face 23 000 de „consilieri" 
americani și batalioanele sud-viet- 
nameze, înzestrate cu arme moderne, 
să poată face cîteva mii de militari 
ai Coreei de sud sau ai altor țări. 
Dar accentuarea intervenției străine 
în Vietnamul de sud, bazată îndeo
sebi pe încercarea de a pune să 
lupte asiatici împotriva asiaticilor, 
creează grave primejdii de lărgire 
a conflictului.

Or, azi neamestecul în treburile 
interne ale altor state este o lege de 
bază a vieții internaționale. Poporul 
din Vietnamul de sud are, ca toate 
popoarele din lume, dreptul sacru de 
a-și orîndui singur viața, așa cum 
dorește. Cauza sa este sprijinită cu 
căldură de forțele democratice și iu
bitoare de pace din lumea întreagă.

Nicolae N. LUPU

LONDRA 17 (Agerpres). — La 
Chequers, reședința oficială a șefu
lui guvernului englez, a avut loc 
sîmbătă o reuniune a principalilor 
membri ai cabinetului britanic sub 
președinția primului ministru, Ha
rold Wilson, în vederea adoptării 
de măsuri pentru redresarea econo
mică a țării. Agențiile de presă sînt 
de părere că măsurile adoptate la 
această reuniune vor fi anunțate în

principiu marți în Camera Comu
nelor de către Harold Wilson. Se a- 
preciază că măsurile preconizate 
sînt de natură să antreneze Marea 
Britanie într-o veritabilă „bătălie a 
exporturilor". La reuniune au parti
cipat, între alții, George Brown, mi
nistrul economiei, Gordon Walker, 
ministrul afacerilor externe, și Roy 
Jenkins, ministrul aviației, precum 
și mai mulți subsecretari.

„Un pas necesar și oportun"
Presa turcă despre hotărîrea guver
nului de a nu participa la F. N. M.

ANKARA 17 (Agerpres). — „Re- 
nunțînd la participarea la forțele 
nucleare multilaterale, guvernul turc 
a făcut un pas foarte important pen
tru viitorul țării noastre și al păcii 
internaționale", scrie ziarul „Yeni 
Tanin", comentînd declarația purtă
torului de cuvînt a.1 Ministerului 
Afacerilor Externe al Turciei în le
gătură cu hotărîrea Turciei de a nu 
participa la forțele nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. Guvernul, con
tinuă ziarul, a adoptat această hotă- 
rîre deoarece și-a dat seama că nu 
este în interesul țării promovarea

oarbă a unei politici care necesită 
mari cheltuieli și care ar fi constituit 
o povară grea pentru bugetul țării. 
„Participarea la aceste forțe ar 
fi zdruncinat serios economia Tur
ciei și ar fi influențat negativ asu
pra vieții ei politice".

în cercurile guvernamentale din 
Turcia, subliniază ziarul „Vatan", 
hotărîrea este considerată ca „un pas 
necesar și oportun în direcția intere
selor naționale ale Turciei". Tot
odată, însă, aceleași cercuri afirmă că 
Turcia vă rămîne pe viitor fidelă 
față de N.A.T.O.

s- u-A- Frămîntările din partidul republican
• De ce demisionează președintele partidului
• GoldwaterNu intenționez să stau de o parte"

Frămîntările din partidul republi
can, după înfrîngerea candidatului 
său, Barry Goldwater, în alegerile 
prezidențiale din S.U.A., nu au luat 
sfîrșit nici, acum, la peste două luni 
de la desfășurarea alegerilor. După 
cum relatează presa și agențiile 
occidentale, Dean Burch, pre
ședintele comitetului național al 
partidului, a anunțat la Phoenix 
(Arizona) că își va prezenta demisia 
la 22 ianuarie la Chicago, unde se va 
întruni comitetul pe care-1 prezi
dează.

împins la postul de președinte de 
Barry Goldwater, cînd acesta a pri
mit din partea partidului republican 
învestitura de a candida la Casa 
Albă, Dean Burch — un jurist puțin 
cunoscut din Arizona — simboliza 
influența protectorului său asupra 
partidului republican. Demisia lui 
Burch a fost totuși hotărîtă cu acor
dul deplin al lui Goldwater, deoarece 
ea a fost anunțată în prezența lui,, la 
reședința sa de la Phoenix. Pro
babil că fostul senator și-a dat seama 
că e zadarnic să susțină mai departe 
pe protejatul său împotriva unei 
fracțiuni importante din partidul re
publican.

Retragerea tactică a lui Goldwater 
și a partizanilor lui nu constituie to

tuși o victorie a aripei mai mode
rate a republicanilor. Persoana che
mată să-l înlocuiască pe Dean 
Burch nu face parte din rîndurile a- 
cestora. Este vorba de Ray Bliss, un 
vechi adept al politicii de dreapta. 
De aceea, ziarul parizian. „Le Monde" 
consideră că venirea lui în postul de 
președinte nu rezolvă oriza care a 
divizat partidul republican.

★

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Barry Goldwater a declarat la o 
întrunire care a avut loc la 
Phoenix (statul Arizona) că intențio
nează să joace în continuare un rol 
activ în conducerea partidului. 
„Mulți oameni cred, a declarat el, că 
din cauza înfrîngerii mele am să stau 
la o parte, dar vă asigur că nu voi 
face aceasta. Nu doresc și nici nu 
intenționez să stau deoparte și să 
urmăresc cum conducerea partidului 
trece în mîinile unor oameni care nu 
și-ar putea aduce contribuția în mo
mente grele". Goldwater a declarat 
că rolul republicanilor ca partid de 
opoziție minoritar este de a aduce 
critici politicii administrației John
son. In continuare, el a criticat poli
tica S.U.A. imVietnamul de sud.

(în aspect din sala conferinței 
primilor miniștri ai țârilor arabe, 
ale cârei lucrâri s-au încheia! 

săptâmîna trecută la Cairo

După cum s-a mai anunțat, în 
urma alegerilor prezidențiale, la 
Roma are Ioc o intensă activitate 
a partidelor politice. Fotogralia 
prezintă un aspect de la reuniu
nea liderilor partidului socialist 
italian care a avut loc în săp- 

tămina ce a trecui

Primul ministru al Ceylonului, Sirimavo Bandaranaike, 
deschide în mod oficial campania eleciorală în ve

derea alegerilor parlamentare

In timp ce Europa occidentală este bîntuită de valuri 
de frig, în Australia termometrul a urcat la peste 40 
de grade. Căldura excesivă a provocat curbarea 

șinelor de cale ferată

Corespondență din Paris

In preajma convorbirilor 
de la Rambouillet

Înfîlnirea generalului de Gaulle cu 
cancelarul Erhard, care va avea loc 
mărfi și miercuri la castelul Rambouillet 
din apropierea Parisului, refine atenfia 
cercurilor' politice din capitalele occiden
tale. în textele oficiale publicate la Pa
ris și la Bonn se poate citi că această 
întîlnire se desfășoară în cadrul reuniu
nilor periodice la nivel înalt prevăzute 
de tratatul franco-vest-german. Dar atît 
la Paris cît și la Bonn se acordă apro
piatei discufii în doi un interes care nu 
are nimic comun cu obișnuitele conver
sații de rutină, considerîndu-se că, de 
fapt, în renumitele săli cu perefi de lemn 
prețios, bogat sculptate, de la Rambou
illet, se va da startul diplomației occi
dentale pentru anul 1965. A două 
zi după încheierea convorbirilor cu 
de Gaulle, Erhard îl va primi, la Bonn, 
pe primul ministru englez Wilson, după 
care se va duce în S.U.A. pentru o nouă 
repriză’a convorbirilor sale cu președin
tele Johnson. Obiectivul acestor întreve
deri la nivel înalt, care le continuă pe 
cele din ultimele luni ale anului trecut, 
este reexaminarea și eventual restructu
rarea relațiilor dintre puterile coaliției 
N.A.T.O.

în legătură cu subiectele ce vor fi dis
cutate la Rambouillet și cu rezultatele 
posibile ale discuțiilor, se fac aici, ca de 
altfel în toate capitalele occidentale, a- 
tîtea presupuneri și pronosticuri încît pînă 
la urmă fiecare recunoaște că este mai 
bine să se aștepte terminarea lor și even
tual conferința de presă din 4 februarie 
a generalului de Gaulle, pentru a se ve
dea mai clar.

în preziua convorbirilor, cercurile po
litice și de presă din capitala Franței se 
mulțumesc să caracterizeze condițiile ge
nerale în care încep aceste con
vorbiri. în ce-l privește, „Le Mon
de” constata, zilele trecute, că de fapt 
în ultimele luni Bonnul a suferit 
decepții atît din partea Parisului cît și 
din partea Washingtonului. într-adevăr, 

într-un an electoral, guvernul vest-ger
man a depus eforturi pentru a obține 
ceea ce el considera a fi un succes de 
politică externă : 'de o parte apropierea 
de arma nucleară în cadrul F.N.M.- sau 
în orice alt cadru, pe de altă parte rean
gajarea aliaților săi occidentali alături de 
pozițiile sale rigide și nerealiste în pro
blema germană.

Or, în ce privește F.N.M.-ul, proiectul 
se amînă mereu și devine tot mai ne
bulos. Proiectul britanic ăl forțelor 
nucleare atlantice (F.N.A.) pe care Wilson 
îl va prezenta lui Erhard trezește suspi
ciuni ia Bonn, pentru că prevede o creș
tere a rolului Angliei în conduce
rea acestei forțe, în dauna R.F.G. în 
această situație, guvernul vest-german, 
pe baza concesiilor pe care le-a făcut 
recent Franței în cadrul tratativelor din
tre țările Pieței comune pentru fixarea 
prețului unic la cereale, așteaptă o com
pensație politico-militară. Dar serioasele 
rezerve ale Franței față de aceste pro
iecte sînt bine cunoscute.

în contextul fazei prezente a relați
ilor din N.A.T.O., pe agenda convorbiri
lor de la Rambouillet pare să figureze 
apoi relansarea proiectului așa-zisei uni
uni politice a Europei occidentale. Vest- 
germanii vin la convorbiri cu o propu
nere cunoscută dinainte, cea a unei con
ferințe a miniștrilor celor șase membri 
ai actualei Piețe comune. Se știe însă că 
în această privință, ca și în cea a proiec
tului F.N.M., Parisul are vederile sale, de 
la care nu s-a îndepărtat pînă acum.

în ce privește problema germană, 
„Combat" a scris că Erhard nu va ezi
ta să-și arate nemulțumirea provocată 
de anumite măsuri ale guvernului fran
cez, cum ar fi intensificarea comerțului 
cu R. D. Germană. După părerea domi
nantă încă la Bonn, dar care se pare că 
e din ce în ce mai puțin acceptabilă la 
Paris, singura putere occidentală căreia 
îi este permis să facă comerț cu R.D.G., 

este R.F.G. De altfel, Erhard va putea 
cere explicații și pentru refuzul Franței 
de a semna declarația comună în proble
ma germană, propusă de ministrul de ex
terne al Bonnului, Schroder, la sesiunea 
N.A.T.O. de la Paris. în general, încer
cările guvernului vest-german de „a re
lansa" problema germană, fie sub forma 
menționatei declarații comune, fie sub 
forma propunerii de a se înființa un or
gan cvadripartit de tratative, nu au stîr- 
nit entuziasm în nici una din capitalele 
occidentale. Atît Parisul, cît și Washing
tonul și Londra au dat în ultima vreme 
Bonnului exemplul unei anumite dezvol
tări a relațiilor lor cu țările socialiste. 
„La Ministerul de Externe francez, a scris 
ziarul elvețian „Die Tat“, există convin
gerea că discuțiile de la Rambouillet vor 
fi foarte anevoioase, dar se speră că Er
hard își va da seama de faptul că, în 
actuala stare de lucruri în legătură cu 
problema contactelor cu Răsăritul, Bonnul 
este amenințat să se trezească într-o po
ziție izolată și față de S.U.A. și Marea 
Britanie. Este neîndoielnic că de Gaulle 
va continua să intensifice contactele cu 
țările Europei răsăritene și fără o cola
borare a guvernului federal".

Fapt este că, după cît se spune 
aici, asupra relațiilor dintre Franța 
și R.F.G. continuă să apese im
posibilitatea în care se află ambele 
părți, de a satisface cerințele maximale 
ale partenerului său. în R.F.G., „Frankfur
ter Allgemeine" scria sîmbătă : „Erhard 
va face fotul pentru a nu se lăsa pus 
nici de data asta în fața opțiunii : Paris 
sau Washington, fiindcă are nevoie de 
ambele capitale în politica sa“. în ce-l 
privește, guvernul francez și-a reafirmat, 
în Mesajul de Anul nou al generalului 
de Gaulle, opoziția sa de principiu față 
de orice formă „integraționistă", „supra 
națională" sau „atlantică", care ar men
ține Franța sub hegemonia cunoscută**.

Tudor VORNICU

Corespondență din Cairo

Discuții privitoare la crearea 
anei Piețe comune a țărilor arabe

La. 1 ianuarie a intrat în mod oficial 
în vigoare acordul cu privire la Piața 
comună arabă la care au aderat cinci 
țări — R.A.U., Iordania, Irak, Siria și 
Kuweitul. Acordul prevede reducerea 
taxelor vamale cu 20 la sută pe an la 
produsele agricole și cu 10 Ia sută la 
produsele industriale, urmînd ca într-o 
perioadă de zece ani să se desființeze 
complet aceste taxe. In curînd se 
așteaptă să aibă loc întrunirea comi
tetului permanent pentru vamă al con
siliului Uniunii economice arabe pen
tru a lua în discuție problema unifi
cării legislative a sistemului vamal al 
celor cinci țări.

înființarea Pieței comune arabe a în- 
tîmpinat o serie de greutăți legate mai 
ales de faptul că între țările respective 
schimburile comerciale sînt foarte pu
țin dezvoltate. Astfel, în 1963, importuri
le R.A.U. din cele patru țări au repre

BAGDAD. Cotidianul irakian „Al- 
Manar" relatează că, în legătură cu 
ziua forțelor armate din Irak, preșe
dintele Aref a emis un decret potrivit 
căruia un număr de 127 deținuți po
litici au fost eliberați din închisori.

BRUXELLES. La inițiativa sindica
telor învățătorilor și ale muncitorilor 
de la aprovizionarea cu gaze și elec
tricitate, la Bruxelles a avut loc un 
miting de protest în legătură cu po
litica guvernului belgian față de 
Congo.

DJAKARTA. Președintele Repu
blicii Indonezia, Sukarno, a pus 
sîmbătă piatra fundamentală a clă
dirii reactorului atomic care se va 
construi în apropiere de Djakarta, cu 
ajutorul Uniunii Sovietice. Construi
rea reactorului are loc în cadrul a- 
cordului privind colaborarea între

zentat abia 7 la sută din totalul im
porturilor sale, iar exportul doar 2,1 la 
sută din totalul exporturilor. In ulti
ma vreme, ca urmare a acordului cu 
privire la realizarea unității între 
R.A.U. și Irak, între cele două state 
schimburile comerciale s-au mai in
tensificat. în schimb, Siria, Iordania și 
mai ales Kuweitul își desfășoară ma
joritatea comerțului cu alte țări.

în cursul tratativelor premergătoare 
ratificării acordului cu privire la Piața 
comună nu s-a reușit să se ajungă la 
un punct de vedere comun asupra 
unor capitole importante. S-a anunțat 
că la 25 ianuarie se va întruni din nou 
consiliul Uniunii economice arabe pen
tru a dezbate aceste probleme.

Unul din punctele rămase în suspen
sie este acela privind aderarea celor
lalte țări arabe la Piața comună. Comisii 
însărcinată să se deplaseze în toate ță

cele două țări în problema folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice. 
El va avea o putere de 2000 kW.

BERLIN. La 17 ianuarie a încetat 
din viață la Potsdam în vîrstă de 75 
de ani cunoscutul scriitor din R. D. 
Germană Hans Marchwitza, veteran 
al mișcării muncitorești și membru 
fondator al Academiei germane de 
artă.

ROMA. Fostul prim-ministru al 
Congoului, Cyrille Adoula, a sosit 
sîmbătă seara la Roma, după vizita 
întreprinsă în cursul săptămînii tre
cute la Bruxelles și Frankfurt pe 
Main.

TUNIS. Agenția France Presse a- 
nunță că președintele Tunisiei, Bur- 
ghiba, a acceptat invitația regelui 

rile arabe pentru a le convinge să adere 
nu a avut succes. Obiecțiile ridicate 
de țările care nu participă la Piața co
mună nu au fost date publicității. Iată 
însă cîteva păreri exprimate de ziarul 
libanez „L'Orient" : „Libertatea de cir
culație a capitalurilor poate acționa 
într-un singur sens, în detrimentul Liba
nului", „Avînd în vedere că în Liban 
salariile sînt mai ridicate ne putem 
aștepta la o invazie de mînă de lucru 
străină, necalificată, sector care la noi 
este și așa destul de sensibil", „Indus
tria națională nu are șanse de a concura 
în sinul Pieței comune cu produsele 
industriei naționalizate a Egiptului, 
unde salariile sînt mai mici și primele 
de export au devenit un sistem deja sta
bilit". Piața comună rămîne însă în 
continuare deschisă tuturor țărilor arabe.

în legătură cu înfăptuirea unită
ții economice arabe, ziarul egip
tean „Al Ahram" scrie că deocamdată 
ea „este încă departe de o adev.ărată 
piață". Ea poate fi socotită „cel mult 
ca o zonă liberă de comerț între statele 
arabe, asemănătoare mai degrabă zonei 
comerțului liber din Europa („cei șapte", 
în frunte cu Anglia —- n.r.), decît Pie
ței comune europene".

Nicolae PLOPEÂNU

Constantin al Greciei de a face o 
vizită oficială în această țară la 8 a? 
prilie 1965.

BONN. Comunitatea Economică 
Europeană preconizează crearea unei 
rezerve monetare europene, a decla
rat la Bonn un purtător de cuvînt al 
Comisiei Pieței comune. El a preci
zat că, deși nici o propunere concre
tă n-a fost făcută pînă în prezent în 
acest sens, totuși la Bruxelles (sediul 
organului executiv al Pieței comune) 
se consideră că după adoptarea pre
țului comun la cereale, în luna de
cembrie 1964, se impune necesitatea 
unei politici monetare comune.

NEW. YORK. Un avion-cisternă 
al forțelor aeriene americane s-a pră
bușit asupra unui cartier al localității 
Wichita (Kansas) provocînd, potrivit

DUPĂ ASASINAREA PRIMULUI 
MINISTRU DIN BURUNDI

După cum s-a anunțat, primul mi
nistru al regatului Burundi, Pierre 
Ngendandumwe, a fost asasinat în 
timp ce părăsea spitalul din Bujum
bura, capitala țării. Ngendandumwe 
este al doilea prim-ministru al a- 
cestui mic stat african asasinat în 
exercițiul funcțiunii. Primul a fost 
prințul Louis Rwagasore, asasinat în 
octombrie 1961.

Regatul Burundi și-a dobîndit in
dependența la 1 iunie 1962, împre
ună cu statul vecin Ruanda. îna
inte de cucerirea independenței, ele 
formau — sub denumirea de Ruan- 
da-Urundi — un singur teritoriu și 
se aflau sub tutelă belgiană.

Unele surse stabilesc o legătură 
între asasinarea lui Ngendandumwe 
și repetatele acuzații aduse de Moise 
Chombe guvernului din Burundi de 
a sprijini mișcarea răsculaților din 
Congo.

primelor date, moartea a 24 de per
soane printre care 10 copii. Pagube
le materiale sînt, de asemenea, însem
nate — incendiul izbucnit la prăbuși
rea avionului a distrus complet 15 
imobile și a avariat alte 75.

BEIRUT. Ședința extraordinară a 
Consiliului de Miniștri libanez care 
a avut loc sîmbătă seara sub pre
ședinția șefului statului, Charles He- 
lou, a aprobat poziția adoptată de 
delegația Libanului la recenta Confe
rință de la Cairo. Surse oficiale au 
declarat că Consiliul de Miniștri l-a 
autorizat pe primul ministru, Hussein 
Oueini, să ridice problema încrederii 
în cadrul declarației pe care o va 
face în ședința parlamentului din 21 
ianuarie.
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