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PROGRAMUL
CĂMINULUI CULTURAL

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — La 
Șantierul naval din Galați, în con
strucția noilor tipuri de nave se fo
losește trasajul optic. După acest 
nou procedeu, șabloanele de croire 
clasice sînt complet înlăturate. 
Planul de forme se trasează în 
atelier, pe hîrtie specială, la scara 
de 1 : 10, apoi, prin fotografiere, este 
redus la scara de 1 : 100. O insta-

lație speciala proiectează clișeul 
developat la mărimea naturală, și 
simultan se îace tăierea tablei na
vale de către o mașină de debitat 
cu celulă lotoelectrică. Operațiile 
de trasare și debitare sînt conduse 
și executate de către ingineri și teh
nicieni cu o înaltă pregătire. Noul 
procedeu oferă maximum de preci
zie, iar productivitatea muncii crește.

Căminul cultural, centrul vieții 
culturale a satului, cunoaște în a- 
ceste zile de iarnă o afluență deose
bită. Condițiile în care căminele 
își desfășoară astăzi activitatea au 
devenit mai complexe; în anii 
noștri s-a dezvoltat mult viața spi
rituală a țărănimii, s-au lărgit preo
cupările ei, au crescut mijloacele 
de a le satisface. în consecință, se 
cuvine ca și programul căminului 
cultural să îmbrățișeze o sferă mult 

, bai amplă de aspecte, să cuprindă 
mi forme și metode pentru a inter

veni activ în viața satului, punînd 
în valoare actualele posibilități de a 
răspunde multiplelor cerințe cultu
rale ale oamenilor muncii din agri
cultură. E firesc, deci, ca la cămin 
să-și găsească loc o gamă variată de 
manifestări, care contribuie la popu
larizarea experienței și a metodelor 
înaintate de lucru în agricultură, 
înlesnesc oamenilor înțelegerea eve
nimentelor politice interne și inter
naționale, cunoașterea realizărilor 
regimului nostru. Crește, de aseme
nea, numărul acțiunilor care răs
pund interesului general față de 
realizările științei contemporane. In 
tematica activității culturale de masă 
ocupă un loc important cartea, fil
mul, teatrul, muzica. Și, în măsura 
în care programul ține seama de 
specificul diferitelor categorii de oa
meni ai muncii, adresîndu-se în 
chipul potrivit femeilor, tineretului, 
crește mult numărul celor ce frec
ventează sălile căminului, sporește 
influența sa instructiv-educativă.

Un bun program izvorăște dintr-o 
cunoaștere temeinică a realităților 
vieții satului, a problemelor concre
te privind dezvoltarea cooperativei 
agricole din localitate. Știind bine 
ce interesează pe oameni, consultîn- 
du-se mereu cu ei, cerîndu-le pă
rerea, conducerea căminului poate 
da fiecărei manifestări un scop 
precis, legat de sporirea producției 
vegetale și animale, de educarea 
politico-ideologică și îmbogățirea 
cunoștințelor științifice ale țărani
lor, de satisfacerea necesităților lor 
estetice. Această orientare rodnică 
se reflectă, de pildă, în programele 
celor mai active cămine culturale 
din raionul Călărași. Ea pornește de 
la o largă propagandă a cunoștințe
lor profesionale — alegerea și pre
zentarea temelor din ciclul de con
ferințe agrozootehnice, elaborarea 
unor expuneri pe probleme care 
prezintă local un interes deosebit, 
inițierea unor schimburi de expe
riență, întîlniri cu 
gramarea filmelor 
cărților agrotehnice 
cu celelalte genuri
răspunzînd necesităților multiple ale 
oamenilor de a se cultiva. Cu ajuto
rul comitetului raional de cultură 
și artă a fost stabilit un plan de 
întîlniri ale brigăzilor științifice și 
conferențiarilor cu sătenii, avînd în 
vedere cuprinderea tuturor comu
nelor. în colaborare cu organizațiile 
de masă s-a organizat un ciclu de 
conferințe pe teme educative pentru 
femei, au loc seri cultural-distrac- 
tive pentru tineret. în schimb, nu-și 
ating scopul programe cum sînt cele 
ale unor cămine din raionul Boto
șani, în care se „prevede" în general 
și la întîmplare că vor avea loc 
atîtea conferințe, atîtea simpozioane, 
fără a se stabili pe ce teme anume, 
cui se adresează, cînd urmează să 
aibă loc.

Nu numărul manifestărilor pro
gramate interesează în primul rînd, 
ci calitatea și eficiența lor. Oameni

specialiști, pro- 
și recenzarea 

— și continuă 
de manifestări,

cu un nivel de cultură în continuă 
creștere, țăranii cooperatori, munci
torii din gospodării de stat și 
S.M.T.-uri vor veni cu dragă inimă 
la cămin dacă acesta le oferă un 
program de bună calitate, substan
țial, plăcut. Fie că este vorba de 
o conferință sau de o recenzie, 
de un simpozion sau un spectacol, 
orice manifestare trebuie pregă
tită minuțios, cu fantezie și inven
tivitate, cu priceperea de a îmbina 
conținutul bogat, educativ, cu forma 
accesibilă, atrăgătoare. In acest 
scop, căminul are la îndemînă nu
meroase mijloace. De altfel, viața 
culturală a satului nu se mai limi
tează la ceea ce poate avea loc în
tre cei patru pereți ai căminului. 
Asemenea acțiuni cum sînt Festiva
lul filmului la sate prilejuiesc o 
gamă largă de manifestări organi
zate pe lîngă cinematografe : discuții 
ale inginerilor agronomi cu sătenii 
(în raionul Vișeu), concursuri „Cine 
știe, răspunde" pe marginea docu
mentarelor agricole (în regiunea Ar
geș), expoziții de cărți (în regiunea 
Crișana). Se pot desfășura multe ac
țiuni interesante 
teci, mai ales în 
cărții la sate".

O mare forță 
tății culturale o constituie intelec
tualitatea de astăzi a satelor. Atra
gerea învățătorilor, profesorilor, in
ginerilor, medicilor și a celorlalți 
intelectuali de la sate — mulți din
tre ei oameni cu o vastă experiență 
sau tineri plini de 
inițiativă — în jurul 
tural, al bibliotecii, 
grafului, solicitarea 
contribuției lor în domeniile în care 
se pricep cel mai bine, constituie o 
condiție de bază pentru realizarea 
unor programe interesante și de 
bună calitate. Satele primesc tot
odată un ajutor substanțial din 
partea intelectualilor de la orașe, a 
specialiștilor cu o înaltă calificare 
în domeniul agriculturii sau al dife
ritelor ramuri ale științei. în unele 
locuri se mai întîmplă ca aceste 
posibilități să nu fie valorificate 
cum se cuvine. în raionul Răcari, 
mai multe întîlniri ale brigăzilor 
științifice sau ale conferențiarilor cu 
țăranii cooperatori n-au putut avea 
loc pentru că aceste manifestări n-au 
fost popularizate din vreme. La sate 
există echipe artistice cu o îndelun
gată tradiție, care și-au cîștigat 
popularitate și Ia ale căror spectacole 
sălile sînt ticsite de oameni. în re
giunea Hunedoara însă, multe for
mații muzical-coregrafice și-au în
trerupt 
Talentul 
cultivat, 
pe plan 
(de pildă, o ștafetă a brigăzilor ar
tistice în raionul Buzău) constituie 
o metodă bună folosită în unele ra
ioane sau regiuni pentru a nu lăsa 
formațiile fără activitate în această 
perioadă.

Numeroase cămine culturale au 
acumulat o bogată experiență în ce 
privește întocmirea programelor. 
Popularizînd inițiativele și metodele 
acestora, trimițînd colective de în
drumare pe teren, orientînd brigă
zile științifice, conferențiarii, forma
țiile artistice care merg din orașe 
la sate, spre localitățile unde este 
mai mare nevoie de aceste forțe, 
comitetele de cultură și artă au largi 
posibilități de a ajuta fiecare cămin 
să desfășoare o activitate rodnică, 
pe măsura cerințelor culturale me
reu crescînde ale satului de azi.

Surse noi de apă 
pentru Capitală

Lucrările de alimentare cu apă po
tabilă și industrială a Capitalei, efec
tuate în ultimii ani, au permis sporirea 
debitului de apă distribuită zilnic în 
oraș la peste 520 000 mc. Consumul de 
apă potabilă va spori, în anii următori, 
cu cîteva sute de mii mc pe zi. Pentru 
găsirea surselor necesare obținerii aces
tui debit s-au făcut cercetări hidro-geo- 
logice pe o suprafață de 5 000 kmp 
s-au studiat caracteristicile chimice 
hidrologice ale Argeșului și Dunării.

Redeschiderea

și pe lîngă biblio- 
apropiata „Lună a

în sprijinul activi-

entuziasm, de 
căminului cul- 

al cinemato- 
părerilor și

activitatea după concurs, 
artiștilor amatori trebuie 

pus în valoare. întrecerile 
local ale artiștilor amatori

Și
Și

Muzeului Unirii din lași
Duminică 24 ianuarie s-a re

deschis Muzeul Unirii din Iași, com
plet renovat. în clădirea muzeului, 
care între 1859—1862 a fost ultima 
reședință domnească la Iași a lui 
Alexandru Ioan . Cuza, vizitatorilor 
li se prezintă, acum, o tematică 
mult lărgită. Documente, hărți și 
alte exponate reflectă procesul de 
formare și dezvoltare a poporului 
romîn. O serie de materiale noi re
liefează principalele momente ale 
unirii Principatelor. (Agerpres)

Mecanizarea lucrărilor pe șan
tierele de construcfii : La fle
care utlla| randament maxim 
(pag. 2-a).

Ecouri : Oglinzile maturității 
(pag, 2-a).

Sport (pag. 3-a).

însemnări de călătorie : Prin 
Șenlan (pag. 3-a).

ONEȘTI. Instalația de obținere a stirenului

pentru mase plastice

sintetic și 
Onești te 
la intrare.

utilaje care 
instalafie a 
are loc în- 
fabricare a 
— etilben-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). —
Ziua de ieri poate ii considerată ca 
o zi „de vîrf" pentru Poiana Brașo
vului. Încă de sîmbătă, spre acest 
important centru turistic și sportiv 
s-au îndreptat numeroși iubitori ai 
sporturilor de iarnă și turismului din 
București, Ploiești, Onești etc. Ieri de 
dimineață unii dintre ei au început 
să schieze. Alții s-au înșirat 
lungul pîrtiilor de schi sau în 
trambulinei unde au asistat 
cursul de slalom și sărituri, 
au participat cei mai buni

de-a 
jurul 
con- 
care 

schiori 
ai asociațiilor sportive din Brașov. 
Sute de oameni au urcat cu telefe
ricul pentru a asista la concursul de 
schi care s-a desfășurat pe pîrtia 
Kantzer. Voia bună și veselia au 
domnit pînă seara tîrziu. A fost o zi 
„plină" pentru sezonul actual, iar nu
mărul celor care au urcat ieri în 
Poiana poate fi apreciat la cel pufin 
10 000 de persoane. în fotografia de 
sus : Hotelul turistic din Poiana 
Brașov.

la 
Ia

Căminul cultural din comuna Vlșeul de Jos, regiunea Maramureș, este vizitat zilnic de numeroși săteni 
care participă la activitatea ce se desfășoară aici. Biblioteca este solicitată întotdeauna cu interes

Evenimente
astronomice in 1965

e Patru eclipse e Apropierea plane 
tei Marte e Conjuncții ale Lunii, pla 
netelor, stelelor

Pentru a informa pe cititorii 
noștri asupra evenimentelor as
tronomice mai importante ale 
anului — eclipse de Soare și de 
Lună, apropierea unor planete de 
Pămînt etc. — ne-am adresat to
varășului Matei Alecsescu, direc
torul Observatorului astronomic 
popular din București. Publicăm 
mai jos răspunsul primit.

Anul acesta prezintă o serie de 
evenimente astronomice importante. 
Să începem cu eclipsele — fenome
nele astronomice cele mai impresio
nante. în 1965 vor avea loc 4 eclip
se : 2 de Soare și 2 de Lună. Dintre 
ele, numai eclipsele de Lună se vor 
vedea din țara noastră. Iată, de alt
fel, date mai concrete despre ele : 
La 30 mai, Soarele va fi acoperit în 
întregime de Lună. Dar această 
eclipsă totală nu va putea fi obser
vată decît din regiunea Oceanului 
Pacific, vestul Americii de Sud și su
dul Americii de Nord. Va urma, la 
14 iunie, o eclipsă parțială de Lună, 
umbra Pămîntului proiectîndu-se 
doar asupra unei părți a satelitului 
nostru natural. Fenomenul va fi vi
zibil din Europa, Africa, America de 
Nord și de Sud, regiunea Oceanului 
Atlantic. Apoi, la 23 noiembrie, o 
eclipsă inelară de Soare, Luna aco
perind pentru un timp partea cen
trală a astrului zilei, rămînînd în jur 
un brîu luminos. Din păcate, nici a- 
cest fenomen nu va putea fi urmărit 
decît din Asia, Australia, oceanele 
Pacific și Indian. Ultima eclipsă de 
Lună va fi iarăși parțială, la 8 de
cembrie; ea va putea fi observată 
din Asia, Europa, Africa, Australia, 
oceanele Pacific și Indian.

Pentru eclipsa de Lună de la 14 
iunie, care va fi vizibilă la noi nu
mai parțial, arătăm că intrarea în 
penumbră va avea loc la orele 1 și 15 
minute, intrarea în umbră — la orele 
2 și 58 de minute, iar faza maximă

se va produce la orele 3 și 49 de mi
nute. Deoarece Luna apune la ora 4 șl 
32 minute, sfîrșitul eclipsei nu se va 
vedea din țara noastră. Cît privește 
eclipsa de la 8 decembrie, doar cu 
greu se va vedea, în jurul orei 19 
și 10 minute, o ușoară întunecare, 
cauzată de penumbra Părpîntului.

tin eveniment ihteresant îl consti
tuie opoziția planetei Marte, care va 
avea loc la 9 martie 1965. Această 
planetă trece, la aproximativ 2 ani 
și 50 de zile, relativ aproape de Pă- 
mînt. Dacă în general depărtarea 
dintre noi și Marte oscilează între 
250 și 400 milioane km, la începutul 
lunii martie distanța va scădea la 
circa 100 milioane km. Planeta, a- 
junsă în condiții mai bune de ob
servație, va putea fi văzută, în pe
rioada ianuarie—iunie, ca un astru 
strălucitor, roșiatic, în constelația 
Leului.

O categorie de fenomene astrono
mice interesante sînt conjuncțiile și 
ocultațiile. Mișcîndu-se printre stele
— aparent de jur împrejurul cerului
— Luna ajunge uneori să treacă 
exact în dreptul unora dintre stelele 
mai luminoase sau în dreptul pla
netelor, ascunzîndu-le. Aceste feno
mene se numesc ocultații. Uneori, 
fără a se produce o ocultație, Luna 
pare a trece relativ aproape de pla
nete ; acestea sînt conjuncțiile pla
netelor cu Luna. Se înțelege că pot 
avea loc și conjuncții ale planetelor 
între ele — cînd două planete, vă
zute de pe Pămînt, par a trece foar
te aproape una de alta — sau con
juncții ale planetelor cu stelele mai 
luminoase.

Multe dintre aceste fenomene vor 
putea fi observate și cu ochiul liber; 
în același timp, doritorii vor avea 
posibilitatea să observe amănunte cu 
ajutorul instrumentelor astronomice 
care le stau la dispoziție la Obser
vatorul astronomic popular din 
București.

Luneta ecuatorială a Observatorului 
astronomic popular

încetarea din viață 
a iui Winston Churchill

Fostul prim ministru al Angliei 
și lider al partidului conservator 
britanic, Winston Churchill, a în
cetat din viață duminică dimi
neața, la reședința sa din Hyde- 
Park Gate. (Amănunte în pag. 
4-a).

Un interviu 
al lui G. Soumialot

într-un 
algeriene 
ce soir“, 
al forțelor 
rat că venirea 
tere în Congo este o insultă k 
țările africane și o mărturie a tendin
ței puterilor imperialiste de a su
pune din nou popoarele continentu-

interviu acordat ziarelor 
„El Mudjahid“ și 

Gaston Soumialot, 
răsculate, a 

lui Chombe

„Alger 
lider 

decla- 
la pu- 
pentru

Invitație la Stoicănești
Există așezări omenești cu care 

natura a fost darnică, există locuri 
pitorești sau localități istorice aureo
late de faima unui trecut generos, 
încărcat de fapte și chipuri memo
rabile. Tîrgoviște, Humulești, Sighi
șoara sînt denumiri care trezesc în 
minte imagini, amintiri, impresii, sînt 
locuri care atrag turiștii cu forța 
unui magnet, sînt subiecte pentru 
cărțile poștale ilustrate.

Dar ce anume te-ar putea chema 
la Stoicănești, comună așezată în 
cîmpia Boianului, pe meleagurile 
dintre Argeș și Olt ? Nici măcar acel 
peisaj de iarnă la țară — întrucit 
capriciile anotimpului n-au ocolit a- 
ceastă comună — și nici trecutul 
care nu se impune prin nici un fapt 
remarcabil.

Și totuși Stoicăneștil te invită, te 
invită prin ceva ce nu poate fi sur
prins într-o carte poștală ilustrată.

Președintele cooperativei agricole 
de producție Dumitru Tudose, Erou 
al Muncii Socialiste, rezumă trecutul 
comunei într-o propoziție eliptică : 
„oameni săraci, pămînturi bogate”.

— Moșierii, și erau cîțiva pe-aici 
— continuă el — n-au făcut un puț. 
în 1949, cînd a luat ființă cooperati
va, aproape 60 la sută din case erau 
acoperite cu paie sau coceni. 
Ne-am strîns atunci .72 de familii 
care aveam la un loc 16 boi și cai. 
Cultură ? într-o comună mare ca a

noastră existau două aparate de 
radio.

Și președintele mă invită să fao 
o comparație.

— De cîțiva ani, toată comuna e 
unită într-o singură familie, azi fon
dul de bază al cooperativei a ajuns 
la 12 milioane lei. Cît privește secto
rul zootehnic, în anul care a trecut 
ne-a adus venituri de două milioane 
și jumătate.

Dar n-ar fi mai bine — ne întrea
bă președintele — să vedeți aceste 
lucruri chiar la fața locului ?

Zis și făcut. Tovarășa Neofit, ingi
nera zootehnistă ne însoțește spre 
construcțiile destinate animalelor. 
Străbatem un grajd pentru 240 vaci, 
prevăzut cu instalație de apă și o 
anexă pentru prepararea furajelor. 
Aflu că în 1964 producția de lapte 
a fost bună. Vacile cooperati
vei au încărcat nici mai mult nici 
mai puțin decît un tren cu 78'de cis
terne.

La conferința raională de partid 
de acum o lună — continuă pre
ședintele Dumitru Tudose — am pu
tut raporta realizarea unei recolte 
medii de 2 100 kg grîu și 3 400 kg 
porumb la hectar pe cooperativă.

— Dar dincolo de cifre ? — întreb.
— Dincolo de cifre se află satul, 

oamenii, cu viața și preocupările lor. 
Dar și în domeniul acesta — conti
nuă el — aș pomi de la cîteva date.

Case acoperite cu paie n-o să mai 
vedeți. Azi sînt 274 de case noi, 618 
aparate de radio, 98 de biblioteci 
personale.

De altfel, acest dialog are loc în
tr-un interior plăcut și familiar, în
tr-o clădire nouă care are o bibliote
că și o sală de spectacole modernă.

— Dacă în fiecare seară am avea 
spectacol, în fiecare seară sala ar ii 
plină — adaugă președintele.

în fiecare seară... Ce s-a întîmplat 
la Stoicănești ? Nimic neobișnuit și 
totuși s-au petrecut fapte nu lipsite 
de un anume senzațional.

La Stoicănești există aproximativ 
600 de artiști amatori și aproape o 
mie de sportivi ; echipa de fotbal 
„Recolta” ocupă locul II în campio
natul regiunii Argeș. Cultura, aria și 
sportul au stirnit la Stoicănești un 
interes greu de descris. întrecerea 
între brigăzile de producție, întrece
rea de pe cîmp, de la prașilă sau 
treieriș a început să se desfășoare 
în paralel cu o altă întrecere, în sala 
de spectacole, pe terenul de sport. 
Printre oamenii brigăzilor s-au des
coperit dansatori, actori, soliști și 
fiecare brigadă și-a format o echipă 
artistică. Programele căminului cul
tural din anii trecuți atestă această 
întrecere originală la care întregul 
sat asista cu legitimă curiozitate. De 
fapt, nu asista, oi participa. Marți: 
brigada artistică de agitație a bri

Combinatul de cauciuc 
produse petrochimice din 
impresionează chiar de 
Șoseaua care străbate combinatul de 
la un capăt la celălalt se strecoară 
pe sub un adevărat tunel de țevi și 
conducte. Ele fac legătura între in
stalațiile prelucrătoare care concură 
la fabricarea cauciucului, fenolului, 
acetonei și polistirenului. Lor li s-a 
adăugat, de curînd, și noua fabrică 
de stiren — cea mai tinără unitate 
a combinatului și prima de acest fel 
din (ara noastră. Instalațiile noii uni
tăți industriale au fost montate în 
aer liber. Singura construcție, și a- 
ceasta nu prea mare, este cea care 
adăpostește tabloul de comandă.

Totul pare simplu, dar procesul de 
producție care are loc în fabrică 
este destul de complex. Împreună 
cu inginerul Cornel Stan, șeful uni
tății, am trecut pe la cele două in
stalații. Prima, „S-1" — cum este 
denumită în limbajul curent al oa
menilor de aci — este instalația de 
dehidrogenare. Dintre utilajele prin
cipale care o compun am refinut 
doar reactorul de dehidrogenare și 
cuptorul de supraîncălzire. în rest, 
vase, decanfoare, pompe, schimbă
toare de căldură și alte 
pot fi întîlnite în orice 
industriei chimice. Aci 
tregul proces chimic de 
stirenului. Materia primă
zenul — pe care o furnizează, în pre
zent, rafinăria de la Brazi, iar în viitor 
și cea de la Onești, este supusă ope
rației de dehidrogenare, ob(inindu-se 
un amestec de hidrocarburi. Apoi, 
prin grupul de rezervoare trece la 
instalafia de rectificare, denumită și 
„S-2“, unde în coloane care lucrează 
sub vid se separă din acest amestec 
produsul finit — stirenul — un lichid 
volatil care constituie materia primă 
pentru fabrica de polistiren.

De remarcat că fabrica a fost 
proiectată aproape în întregime de 
specialiștii din cadrul IPROCHIM, iar 
o bună parte din utilaje poartă 
marca diferitelor uzine din fara 
noastră. Ceea ce caracterizează noua 
unitate este nivelul înalt de tehnici
tate al instalațiilor și al utilajelor, 
întregul proces tehnologic de fabri
cație este condus de la tabloul de 
comandă. Totul se face automatizat. 
Fabrica este deservită într-un schimb 
de 16 oameni, din care 7 sînt ope
ratori.

Fabrica de stiren dispune de un la
borator dotat cu aparatură modernă ; 
oameni bine pregătiți fac analize ale 
materiei prime și ale produsului finit, 
urmăresc ’calitatea pe fazele interme
diare de fabricație. In prezent, la 
fabrica de stiren au loc ultimele 
probe -tehnologice. Peste • cîteva zile 
va intra în funcțiune. Aci se vor 
produce anual 7 500 tone de stiren.

Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

*

lui. Soumialot a subliniat apoi că 
programul elaborat de către Consi
liul de eliberare națională a Con- 
goului urmărește să lichideze situa
ția catastrofală în care se găsește în 
prezent țara.

68 congresmeni americani
împotriva prescripției 
crimelor naziste

Un grup de 68 de membri ai 
Camerei Reprezentanților din S.U.A. a 
adresat o petiție membrilor parla
mentului vest-german, prin care cer 
să nu fie prescrisă urmărirea crimi
nalilor de război naziști. Petiția, a- 
dresată președintelui Bundestagului, 
Eugen Gerstenmaier, a fost dată pu
blicității la Washington de Ema
nuel Celler, președintele Comisiei ju
ridice a Camerei Reprezentanților.

găzii nr. 4 ; joi : formația de teatru a 
brigăzii de construcții; sîmbătă : 
echipa de dansuri a brigăzii nr. 3 și 
așa mai departe. Cam de două ori 
pe lună fiecare formație prezenta un 
spectacol în aplauzele suporterilor 
și ale... rivalilor, pretendenți la cel 
mai bun loc în acest clasament ar
tistic.

— Ne-am gîndit să descoperim la 
fiecare om aptitudinea, înclinația, 
talentul — spune tovarășul Stan Ghi- 
nescu, secretarul organizației de 
partid a cooperativei agricole.

— Altfel — adaugă el — dacă nu 
transformam munca politică și cultu- 
ral-educativă într-o acțiune de masă, 
însemna că rămîne vechiul țăran.

Vechiul țăran... Din monografia de 
azi a Stoicăneștilor aflu că 900 de 
copii ai satului sînt elevi de la clasa 
I și pînă într-a Xl-a. Printr-o coinci
dență numărul lor este aproape egal 
cu cel al elevilor mar vîrstnici, care 
urmează cursurile invățămîntului de 
partid și U.T.M., ale învățămîntului 
agrozootehnic. Așadar, din locuitorii 
comunei mai mult de o treime în
vață.

In ce privește activitatea cultural- 
artistică să vedem ce are de zis Ion 
Doicaru, șeful brigăzii a treia.

— Aș putea spune că am fost cti
torul echipei de dansuri. Cu cîțiva ani 
în urmă erau doar cîteva perechi. Ju
cam acompaniați de un fluier. Acum ? 
Acum avem aproape 50 de perechi,

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. Il-a)
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Mecanizarea lucrărilor pe șantierele de construcții

LA FIECARE UTILAJ
RANDAMENT MAXIM

Mecanizarea proceselor de lucru 
pe șantierele de construcții consti
tuie unul dintre factorii importanți 
pentru extinderea industrializării lu
crărilor și creșterea continuă a pro
ductivității muncii. în construcții 
există condiții ca productivitatea 
muncii să crească, în acest an, în- 
tr-un ritm mai accentuat decît în 
anii precedenți. Sporul de 7 la sută 
planificat reprezintă o sarcină mini
mală, care poate fi depășită. Pentru 
aceasta este necesar ca pe șantiere 
să se acorde o mai mare atenție me
canizării lucrărilor, să se asigure o 
folosire cu randament sporit a uti
lajelor pe șantiere.

în ultimii ani șantierele de con
strucții au fost înzestrate cu nu
meroase utilaje și mecanisme, fabri
cate în cea mai mare parte în țară, 
în comparație cu 1959, dotarea sec
torului de construcții cu mijloace 
mecanice a fost anul trecut mai 
mare la excavatoare de aproape 5 ori, 
la screpere de 4 ori, la automacarale 
de 5,5 ori. în afara utilajelor care 
se produc în mod curent, sînt în curs 
de asimilare excavatorul de 0,65 mc, 
echipamente pentru săpături, nive
lări. încărcări și descărcări destina
te tractorului de 65 CP, automaca
raua de 5 tone și altele.

O atenție deosebită s-a dat și se 
acordă în continuare mecanizării 
preparării betonului și creșterii ran
damentului betonierelor. La majo
ritatea întreprinderilor de construc
ții s-a atins la această operație gra
dul de mecanizare parțială prevăzut 
în planul șesenal. La București, de 
exemplu, a intrat recent în funcțiu
ne o centrală de betoane la care fa
zele de lucru, de la descărcarea ci
mentului și agregatelor pînă la li
vrarea betoanelor, sînt automatiza
te. Pentru prepararea unui metru 
cub de beton la o astfel de centrală

Silozul stației de betoane de pe șantieiul Balta Albâ din Capitală

După publicarea articolului „Oglinzile maturității", in „Scînteia" 
nr. 6474 din 18 decembrie 1964, la redacție au sosit mai multe 
scrisori, semnate de profesori din școli de cultură generală, în care 
aceștia îfi spun părerea asupra problemelor pregătirii elevilor 
pentru examenul ae maturitate și concursul de admitere în învă
țămîntul superior. Publicăm astăzi două dintre aceste scrisori.

ECOUR1- OGLINZILE MATURITĂȚII

Dirigintele de la

acestui examen este 
de pregătirea lui din 
sistematic și diferen- 
dreptate se consideră 

diriginte la clasa a

Am citit cu mult interes articolul 
„Oglinzile maturității" publicat în 
ziarul „Scînteia". Problemele dezbă
tute acolo ne preocupă și pe noi, 
profesorii din orașul Satu Mare.

Analiza rezultatelor examenului 
de maturitate, obținute de promoții
le de absolvenți din ultimii ani ai 
celor două școli medii din orașul 
nostru, demonstrează că susținerea 
cu succes a 
condiționată 
timp, în mod 
țiat. Pe bună 
că profesorul 
Xl-a are îndatorirea să se ocupe cu 
toată grija de modul cum se pregă
tește întreaga clasă, cît și fiecare 
elev în parte. Tocmai de aceea tema 
„Sarcinile dirigintelui în organizarea 
și controlul pregătirii elevilor pen
tru examenul de maturitate" a con
stituit subiectul referatului dezbătut, 
în decembrie, la cercul pedagogic al 
diriginților claselor a Xl-a și ai ul
timului an de studii de la școlile 
profesionale din oraș. Din refe
rat și din discuții s-a desprins 
o varietate de forme, metode și pro
cedee prin care diriginții îi stimu
lează pe elevi, direct și indirect, în 
pregătirea lor- temeinică.

La îmbunătățirile aduse regimului 
școlar pentru toate clasele, inclusiv 
pentru clasa a Xl-a, prin noul plan 
de învățămînt, diriginții noștri a- 
daugă o serie de măsuri organiza
torice : întocmirea judicioasă a o- 
rarului clasei, repartizarea cu grijă 
a elevilor la activitățile cultural- 
educative în așa fel ca aces
tea să nu le răpească din timpul 
destinat studiului, organizarea lec
țiilor de recapitulare și sinteză, re
comandări și îndrumări pentru folo
sirea cu chibzuință a timpului liber 
de către tineri etc. S-au organizat 

sînt necesare doar 0,20—0,25 ore- 
muncitor față de 2,5 ore cîte s-au 
consumat la alte centrale. Este vor
ba, deci, de o productivitate de a- 
proape zece ori mai mare.

Actualul grad de mecanizare com
plexă a preparării betoanelor poate 
fi mărit, după părerea mea, la ma
joritatea unităților de execuție. Fo
losirea pe scară mai largă a mijloa
celor pentru transportarea și des
cărcarea mecanică a cimentului, me
canizarea tuturor operațiilor în sta
ții centrale de betoane — mai ales 
a celor de încărcare a materialelor 
în benele betonierelor — extinderea 
transportării pneumatice a betoa
nelor cu ajutorul pompelor, la lo
cul de turnare, sînt numai cîteva 
dintre multiplele posibilități pe care 
le au sau și le pot crea organiza
țiile de construcții. Ce scot calculele 
în evidență ? Că la o valoare a lu
crărilor de un milion de lei, în con
strucțiile de locuințe, manopera se 
poate reduce cu aproape 1 000 de 
ore, ceea ce corespunde, dacă ne re
ferim la întregul sector, unei creș
teri a productivității muncii cu 1,6 
la sută.

Deși gradul de înzestrare tehnică 
a șantierelor de locuințe a crescut 
mult, aceasta nu se resimte încă pe 
deplin în activitatea lor practică. 
Este vorba, în primul rînd, de faptul 
că la executarea unor procese de 
lucru, mai ales a celor de finisaj, se 
consumă un volum mare de muncă, 
care ar putea fi efectuat de utilaje, 
unelte și scule mecanice simple. în 
ultimii ani s-au asimilat diferite 
mijloace mecanice cum sînt: verine 
pentru executarea construcțiilor în 
cofraje glisante, lopata mecanică, 
macaraua de fereastră, pistoale de 
vopsit, mașini hidraulice pentru su
dat țevi, vibratoare, truse pentru 
instalatori și electricieni etc. Majo
ritatea acestor mecanisme sînt pro

clasa a Xl-a
unele ore educative în care s-au 
discutat teme ca : „Programarea 
rațională a studiului individual", 
„îmbinarea însușirii temeinice a 
lecției curente cu recapitularea ma
terialului studiat în anii anteriori". 
„Rolul consultațiilor și al meditații
lor organizate de școală".

în ce privește ajutorul suplimen
tar acordat elevilor (lecții de reca
pitulare, ore de consultații), este 
bine ca acesta să aibă un caracter 
diferențiat. Astfel, cunoscînd încă de 
la începutul anului școlar opțiunea 
elevilor pentru o anumită limbă 
străină, atenția profesorilor este 
concentrată diferențiat asupra ele
vilor care și-au ales limba străină 
respectivă. La secțiile cu limba de 
predare maghiară există o preocu
pare permanentă pentru însușirea 
temeinică a limbii romîne.

Organizația U.T.M. a ultimei cla
se, sprijinită de diriginte, prin for
mele de activitate proprii — adunări

Intre școală și facultate
Sînt cu totul de acord cu părerea 

că noi, profesorii din școala medie, 
avem răspunderea pregătirii exem
plare a elevilor pe toată durata șco
larizării și îndeosebi pentru exame
nul final, examenul de maturitate. 
Pe bună dreptate sîntem mîndri de 
elevii noștri care fac față cu succes 
concursului de admitere în învăță- 
mîntul superior și îndatoririlor din 
facultate. în același timp, sîntem 
însă. îngrijorați și ne preocupă cau
zele insucceselor unora dintre ei. 
Socotesc că nu e drept ca greu
tățile pe care aceștia le întîm- 
pină în noua lor activitate, mai ales 

duse în atelierele Ministerului In
dustriei Construcțiilor. După păre
rea noastră însă, din cauză că ate
lierele au o capacitate redusă, nu 
pot satisface decît necesitățile șan
tierelor aparținînd acestui minister. 
De aceea, socotim că ar trebui să fie 
examinată posibilitatea coordonării 
producției de utilaje mici, unelte 
mecanice și scule, precum și a or
ganizării fabricării lor în serie la 
unele uzine ale industriei construc
toare de mașini. în acest fel, utila
jele omologate ar putea fi fabricate 
într-un timp mai scurt și s-ar lărgi 
totodată posibilitățile pentru proiec
tarea și asimilarea altor mecanisme 
de care au nevoie șantierele.

Desigur, ridicarea nivelului de me
canizare a lucrărilor de construcții 
nu se asigură numai prin înzestra
rea șantierelor cu mașini și utilaje. 
Trebuie pus un accent sporit pe fo
losirea de către șantiere a mijloace
lor tehnice existente, pe aplicarea 
măsurilor care determină ridicarea 
productivității fiecărui utilaj.

Să privim „mai de-aproape“ pro
blema eficienței folosirii raționale a 
utilajelor asupra productivității mun
cii, comparîrid activitatea a două 
trusturi de construcții. Anul trecut, 
conducerea trustului regional de 
construcții Galați a luat un Șir de 
măsuri pentru organizarea mai bună 
a șantierelor și mecanizarea procese
lor de lucru cu volum mare de mun
că manuală. Folosirea utilajelor s-a 
făcut pe bază de grafic, iar pe șan
tierele mari de locuințe din Galați 
și Brăila s-a organizat lucrul în 2—3 
schimburi. Ce rezultate a dat aplica
rea acestor măsuri? în nouă luni, la 
excavatoare s-a realizat peste 77 la 
sută din productivitatea planificată 
pe întregul an, iar la betoniere — 
75 la sută. Creșterea randamentului 
utilajelor s-a oglindit în depășirea 
planului de producție și a sarcinii 
de creștere a productivității mun
cii. Neîndoielnic, asemenea rezulta
te puteau fi obținute și la Trustul 
regional de construcții Crișana. Aici, 
problema mecanizării lucrărilor nu 
a stat în centrul atenției conducerii 
acestui trust, iar pe șantiere nu 
s-au luat măsuri care să asigure fo
losirea intensivă a utilajelor. Așa 
stînd lucrurile, este lesne de înțe
les că indicii anuali de productivi
tate, la principalele utilaje, au ră
mas neîndepliniți. După cum se 
vede, experiență bună există, dar ea 
trebuie să fie cunoscută pe un plan 
mai larg pentru a putea fj preluată, 
fferfecționată’ și aplicată pe acele 
șantiere unde metodele tradiționale 
au început să devină o piedică în 
calea creșterii productivității mun
cii, a grăbirii ritmului de execuție.

Organizarea mai rațională a pro
ducției de scule pentru șantierele de 
construcții, repartizarea lor pe baza 
necesităților reale și buna folosire a 
utilajelor existente vor da construc
torilor posibilitatea să obțină, în a- 
cest an, rezultate și mai însemnate 
în creșterea productivității muncii, 
în darea la timp în folosință a tu
turor obiectivelor planificate.

Ing. M. WEINTRAUB 
din Comitetul de Stat 
pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare

tematice, organizarea de întîlniri, 
adunări generale pe an de studii 
etc. — militează pentru formarea 
unei opinii de masă a elevilor în 
sprijinul învățăturii, al pregătirii 
sistematice, perseverente și pentru 
dezvoltarea spiritului lor de răspun
dere față de îndeplinirea exemplară 
a îndatoririlor școlare. Nu de mult, 
la Școala medie nr. 2 a fost organi
zată o consfătuire cu elevii claselor 
a Xl-a. Analiza rezultatelor la în
vățătură a prilejuit discuții vii și 
luări de atitudine din partea elevi
lor.

Legătura cu părinții elevilor con
stituie o altă pîrghie importantă de 
stimulare a elevilor la învățătură. 
Folosind diferite mijloace — carne
tul de elev, vizitele în familie, cores
pondența cu părinții aflați în altă 
localitate, consfătuirile etc. — diri
gintele urmărește realizarea unității 
de vederi între școală și familie. 
Părinții sînt sfătuiți cum să contri
buie la buna pregătire a fiilor și 
fiicelor lor pentru examenul de ma
turitate și la orientarea acestora în 
alegerea drumului în viață.

Prin organizarea din timp, îndru
marea și controlul permanent al 
pregătirii elevilor din ultima clasă 
a școlii medii, se evită „asaltul" in- 
fructuos din preajma și din timpul 
examenului de maturitate.

Prof, lullu BUD
Școala medie nr. 2 din Satu Mare 

în primele luni de studenție, să fie 
puse numai pe seama insuficientei 
lor pregătiri din școala medie. In
tervin aici, după părerea mea, și 
unele condiții specifice desfășurării 
procesului de învățămînt în institu
țiile de învățămînt superior.

Articolul „Oglinzile maturității" 
apărut în „Scînteia", cît și alte arti
cole pe această temă apărute în 
presă, insistă mai ales asupra cerin
țelor pe care trebuie să le îndepli
nească școala medie, asupra modu
lui cum se reflectă nivelul de pre
gătire al elevilor asupra rezultatelor

Căminele studențești de pe lingă Universitatea din Iași Foto : Gh. Vințilă

Tur nu Măgurele azi
„Enciclopedia României", edita

tă în anul 1938, consemna că in
dustria orașului Turnu Măgurele 
cuprindea „o moară sistematică, 
o fabrică de cherestea și una de 
luminări și plute de candelă". Pe 
măsura acestei „industrii" era în
fățișarea și viața orașului: în 
centru cîteva străzi pavate, cu 
case arătoase de moșieri și negus
tori, spre margini ulițe cu noroaie, 
fără lumină.

Astăzi, Turnu Măgurele însem
nează și una din marile construcții 
ale socialismului — Combinatul 
de îngrășăminte chimice, care 
transformă orașul și viața oameni
lor lui. Combinatul va asigura can
tități însemnate de îngrășăminte 
agriculturii țării. La construcția lui 
lucrează în prezent peste 6 000 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Anul trecut ei au obținut un suc
ces de seamă : darea în funcțiune 
a fabricii de acid sulfuric.

Pornind din gara orașului spre 
centru, vezi, crescut ca din pămînt, 
un nou cartier în care s-au con
struit în ultimii ani blocuri cu 
peste 500 apartamente, un fru
mos complex de deservire al coo
perației meșteșugărești, o școală 
de 8 ani cu 16 săli de clasă etc. In 
centru s-au deschis două mari 
magazine alimentare cu autoser
vire, două magazine de confecții 
cu prezentare deschisă, o librărie 
cu autoservire. In ultimii patru 
ani, pe toate străzile orașului ca și 
în cartierele Odaia și Măgurele 
s-a extins rețeaua de alimentare 
cu apă potabilă și iluminatul pu
blic, pe străzile principale intro- 
ducîndu-se iluminatul fluorescent. 
S-au pietruit și asfaltat peste 
60 000 mp de străzi și trotuare.

La gospodărirea și înfrumuseța
rea orașului participă mase largi 
de cetățeni, în frunte cu depută
ții. Prin munca lor s-au realizat, 
numai în anul 1964, lucrări gospo
dărești în valoare de trei milioane 
lei. Comitetele de stradă din cir
cumscripțiile electorale nr. 17, 19, 
28, 33, 44 sînt fruntașe în acțiu
nile gospodărești.

In ultimul timp, în oraș au luat 
ființă două noi școli, una de pe- 
trol-chimie, cu aproape 300 de e- 
levi, și alta de șoferi care pregă
tește anual peste 1000 de condu
cători auto.

Pe lingă Casa de cultură, unde 
funcționează diferite cercuri frec
ventate de mulți tineri, s-a înfiin
țat un teatru popular pu stagiune 
permanentă ale cărui spectacole 
sînt urmărite cu interes de oame

obținute de studenții primului an al 
instituțiilor de învățămînt superior, 

în aceste articole se scoate în evi
dență — pe bună dreptate — că 
școala medie din țara noastră a fă
cut, în ultimii ani, progrese mari. 
Această afirmație se sprijină pe 
faptul de necontestat că la concursul 
de admitere din toamna trecută, la 
diferite facultăți s-au obținut rezul
tate bune și foarte bune. în 
al doilea rînd, se amintește că în 
școala medie mai dăinuie unele 
lipsuri care se resimt apoi, în mod 
negativ, în învățămîntul superior. 
De exemplu, s-a constatat că unii 
studenți care reușesc bine și foarte 
bine la concursul de admitere, după 
primul semestru de studii dau re
zultate slabe, ajungînd, în unele 
cazuri, chiar pînă la exmatriculare.

Desigur, nu se poate susține că în 
școala medie exigența în notare nu 
este uneori mai scăzută decît în 
facultăți; de asemenea, nu se poate 
nega că în învățămîntul mediu se 
mai practică uneori un învățămînt 
mecanic (mai ales în faza de pregă
tire pentru examenul de maturitate 
și concursul de admitere în facul
tăți) sau că n-ar mai exista și alte 
lipsuri. Totuși, în cazul studenților

Cum să ne pregătim pentru examenul de maturitate ? Discuția cu pro
fesoara contribuie la lămurirea multor probleme

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
nii muncii. De asemenea, în între
prinderi funcționează 12 formații 
artistice în care activează un mare 
număr de artiști amatori.

Llncă NAIDIN 
activist cultural

Educarea tinerelor 
muncitoare

Țesătoria de relon „Panduri" este 
o fabrică tinără. Noi sînt aici con
strucțiile și mașinile, materia pri
mă folosită și produsele realizate. 
In ceea ce privește muncitorii, 70 
la sută dintre ei sînt tineri între 
18-25 de ani. Dat fiind profilul în
treprinderii, la noi lucrează foarte 
multe fete.

In fiecare an, fabrica își mărește 
efectivul cu noi muncitoare, absol
vente ale școlii profesionale textile. 
In aceste condiții este lesne de în
țeles că ridicarea calificării profe
sionale și a nivelului cultural al 
tinerelor muncitoare, educarea lor 
constituie preocupări de cea mai 
mare însemnătate ale organizației 
de partid, ale comitetului sindica
tului 'și organizației U.T.M.

In această scrisoare aș vrea să 
arăt cîte ceva din munca educa
tivă desfășurată de comitetul 
U.T.M.

Noile muncitoare au fost repar
tizate pe lingă textilistele cu pre
gătire profesională temeinică și 
experiență în producție. Anul tre
cut, cînd o promoție nouă de ab
solvente ale școlii profesionale a 
venit în întreprindere, țesătoarea 
Silvia Sorescu, membră de par
tid, a luat pe lingă dinsa 3 ti
nere. Cu dragoste și răbdare ea 
le-a învățat să mînuiască mașini
le, să realizeze produse de cali
tate și să economisească firele de 
relon. Un ajutor de preț l-a dat ti
nerelor muncitoare și țbsătoafea 
Anica Simțea. Recent, în adunările 
grupelor sindicale au fost citate 
numele unor tinere muncitoare ca 
Antonina Șerbănescu, Mioara Filip, 
Maria Popa, Vasilica Bercaru, care 
au obținut rezultate bune în muncă.

Comitetul U.T.M. se ocupa cu 
multă atenție de organizarea ma
nifestărilor din cadrul „Joilor ti
neretului". Conferințele sînt de o- 
bicei scurte, iar temele cît mai 
interesante. La simpozionul „Cum 
să ne comportăm în societate" au 
luat parte la discuții foarte multe 
tinere. Ele au vorbit și despre 
purtarea unor tineri muncitori în 
afara fabricii, despre efectele ne
gative ale căsătoriilor pripite. A 
fost combătută și lipsa de aten
ție din partea unor părinți care, 

reușiți cu medii foarte bune, în
clin să cred că unele cauze 
ale insucceselor lor trebuie căutate 
nu numai în deficiențele amin
tite mai înainte, ci și în unele 
lipsuri care ar putea să existe în 
modul de desfășurare a procesului 
de învățămînt din facultate, în spe
cial pe semestrul I.

Unii dintre foștii mei elevi, 
astăzi studenți, cu care mă întîl— 
nesc îmi spun că întîmpină greu
tăți la învățătură. Cauze: lipsa 
lor de experiență în organizarea 
studiului, absența unor cursuri uni
tare, materialul bibliografic reco
mandat este prea împrăștiat prin 
diferite tomuri și culegeri etc. Fi
rește, eu nu încerc să găsesc soluții, 
dar mă întreb : nu cumva se sub- 
apreciază importanța etapei de tran
ziție, absolut necesară fostului elev 
pentru a se deprinde cu specificul 
noii sale forme de activitate ?

Iată numai cîteva probleme care 
cred că merită să fie studiate cu 
toată atenția de forurile de specia
litate.

Lucian MĂNESCU 
profesor emerit 
Școala medie „N. Bălcescu" 
din Rîmnicu Vîlcea

Foto : M. Cioo 

o dată cu intrarea fiilor lor în 
producție, nu se mai interesează 
cum muncesc, cum se poartă în 
fabrică și în societate.

Sînt și probleme de care ne-am 
ocupat mai puțin, dar pe care 
le-am înscris în planul pe 1965. 
De pildă vom organiza pe grupe 
U.T.M. prezentări de cărți, recen
zii, întîlniri cu scriitori. In cola
borare cu medicul întreprinderii 
vom angaja discuții pe teme de 
igienă și de protecție a muncii. 
Pentru tinerii iubitori de muzică 
se vor organiza întîlniri cu muzi
cologi și interpreți de muzică popu
lară și ușoară. Temele conferințe
lor le-am fixat în raport cu preo
cupările actuale ale colectivului și 
ale tineretului.

Ana BĂNICĂ
secretara comitetului U.T.M. 
de la țesătoria de relon 
,,Panduri“-București

Gospodărirea 
cartierului

în cartierul Tohanu Vechi, din 
orașul Zărnești, au fost date în fo
losință, începînd din anul 1950, mai 
multe blocuri. Cu timpul, ici-colo, 
au început să apară la locuințe 
unele stricăciuni. Cele mai mici au 
fost înlăturate de locatari. Repara
țiile mai mari însă trebuia să le 
facă I.L.L. Dar această întreprin
dere nu s-a interesat de starea 
imobilelor nici atunci cînd i-au fost 
semnalate deficiențele ivite. Din a- 
ceastă cauză, în cîteva blocuri sînt 
apartamente cu pereții crăpați și 
tavanele nereparate. Desigur că 
acum sînt necesare sume mai mari 
de bani pentru reparații decît cele 
care s-ar fi cheltuit dacă lucrările 
de întreținere ar fi fost efectuate 
la vreme. Socotim că sfatul popu

Invitafie la
(Urmare din pag. I-a)

împărțite în trei grupe, după genera
ții. La început oamenii nici nu înțe
legeau prea bine de ce trebuie să 
vină la repetiții. Jucau doar pe la 
petreceri sau nunți,’ din cînd în cînd. 
Acum vin la cămin la ora fixată, cu 
aceeași punctualitate cu care ies la 
muncă în zori.

La această discuție la parte și Bur- 
cea Stancu, șef de echipă în briga
da de construcții.

— Așa bătrîn cum sînt — spune 
Burcea Stancu, deși nu are decît 50 
de ani — vreau să joc într-o piesă 
de teatru pe scena asta pe care am 
făcut-o eu.

— Ce s-a întîmplat la Stoicănești? 
— l-am întrebat pe președintele Du
mitru Tudose.

— Nimic. Ce să se întîmple î
„Nimic* — și omul care îți răs

punde intră în prag de seară în 
noua sală să vadă un spectacol ve
nit în turneu ; „nimic* — și se așea
ză în fața televizorului să urmăreas
că emisiunea de „varietăți"; „ni-

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Romî- 

ne : Al 8-lea magnific — (spectacol pre
zentat de Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" — orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Opera de trei parale — (o- 
rele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor 1 — (o- 
rele 16 și orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru): Luna dezmoș
teniților — (orele 19,30), (sala Studio): 
Sonet pentru o păpușă — (orele 20). Tea
trul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Victoria): Carnaval la Tănase j- (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Spectacol 
de pantomimă și dans — (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : O carte despre frumusețe — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Retrospectiva
Georges Măliăs : Luceafărul (orele 19). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic : Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). 
Clntind In ploaie : Republica (Bd. Ma
gheru nr. 2), București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Excelsior (B-dul 1 Mal nr. 174), 
Grivița (Calea Griviței — Podul Basa- 
rab), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). 
O poveste nelnventată : Luceafărul (Bd. 
1848 nr. 6), Rahova (Calea Rahovel nr. 
118). Tinerii : Carpați (Bd. Magheru nr. 
29). Viață ușoară : Capitol (Bd. 6 Martie 
nr. 16), Feroviar (Calea Griviței nr. 80). 
Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, colt cu 
str. Lizeanu). Ah, Eva ! : Festival (Bd. 
6 Martie nr. 14). Bucegl (Bd. 1 Mai nr. 
57), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118). Eroi 
curajoși ca tigrii : victoria (Bd. 6 Mar
tie nr. 7). Soție pentru un australian — 
cinemascop: Central (Bd. 6 Martie nr. 
2), Munca (Șos. Mlhai Bravu nr. 221). 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Șeful: 
Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). Omul din 
fotografie : Union (Str. 13 Decembrie nr. 
5—7). Program pentru copii : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9 — rulează numai dimi
neața). Rebelul magnific : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9). Lumină de iulie — Fără 
moral : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 
18). La patru pași de infinit : Giuleștl 
(Calea Giuleștl nr. 56). Tomis (Calea Vă
cărești nr. 21). Un nou Ghilgameș : în
frățirea între popoare (Bd. Bucurestii- 
Noi), Volga (Șos. I. Plntilie nr. 61). 30 de 
ani de veselie : Cultural (Piața I. Plnti
lie nr. 2). Intîlnire cu spionul : Dacia 
(Calea Griviței nr. 137), Cotroceni (Sos. 
Cotrocenl nr. 9). Judecătorul de minori: 
Buzești (Str. Buzești nr. 9—11). Sedusă 
și abandonată : Crîngași (Șos. Crîngașl 
nr. 42). Doi în stepă : Unirea (Bd. 1 Mai 
nr. 143). Cu mîinile pe oraș : Flacăra 
(Calea Dudeștl nr. 22). Dragoste la zero

lar orășenesc ar trebui să urgente
ze măsurile pentru repararea imo
bilelor. De asemenea, ar fi bine să 
fim ajutați la amenajarea drumu
rilor dintre blocuri. Aci există 
grămezi de moloz, resturi de mate
riale, gropi neacoperite.

Un grup de locatari 
din orașul Zărnești

De ce întârzie 
reparatul utilajelor

Secției Cernele a întreprinderii 
de construcții și transport (I.T.C.) 
Craiova îi revine sarcina de a re
para operativ utilajele de cons
trucții. Cele trei echipe de munci
tori și-ar îndeplini bine sarcinile 
dacă mașinile cu care este înzestra
tă secția ar funcționa cum trebuie. 
Altfel stau însă lucrurile. Din cele 
6 strunguri existente în atelierul 
secției nu se poate lucra decît la 
trei; celelalte se odihnesc de mai 
multă vreme și nimeni nu se ocu
pă de repararea lor. Și raboteza 
este defectă. Din cauză că aceste 
mașini nu funcționează, în atelie
rul nostru stau prea mult timp 
imobilizate utilajele de pe șantie
rele de construcții aduse la noi 
pentru reparații. Ca să li se facă 
reparații care puteau fi terminate 
într-o zi, două screpere au stat 8 
zile. In atelierul secției sînt utilaje 
care-și așteaptă rîndul la reparat și 
cîte o lună sau chiar mai mult.

Conducerea întreprinderii ar 
trebui să analizeze această situa
ție și să ia măsuri ca toate mași
nile cu care e dotată secția noas
tră să fie puse la punct.

Un grup de muncitori de la sec
ția de utilaj transport — Cernele

Stoicănești
mic’ — și repetă mai departe piesa 
într-un act „Vecinii".

Dacă acesta e răspunsul înseam
nă că la Stoicănești dimensiunile 
socialismului au intrat în firescul lu
crurilor, sau mai bine spus, coti
dianul, faptele de fiecare zi răs- 
frîng sensurile unei noi istorii.

Acesta e lucrul care s-a întîmplat 
la Stoicănești, obișnuită comună de 
șes, fără peisaje pitorești, fără ur
mele vreunei cetăți faimoase. Ceea 
ce te invită, te atrage și te bucură 
aici este prezentul.

P. S. La Stoicănești, în noua 
sală de festivități construită re
cent, președintele cooperativei 
agricole de producție. Eroul Muncii 
Socialiste Dumitru Tudose, a fost 
propus pentru a treia oară consecu
tiv pe lista candidaților pentru ale
gerile de deputați în Marea Adu
nare Națională. Semn de înaltă pre
țuire, întrucît ceea ce s-a întîmplat 
la Stoicănești se leagă, într-un fel 
sau altul, și de munca neobosită a 
acestui om.

grade : Vltan (Calea Dudeștl nr. 97). 
Calabuch : Miorița (Calea Moșilor nr. 
127). Sălbaticii de pe rîul morții — cine
mascop: Popular (Str. Mătăsari nr. 31). 
Diavolul deșertului : Arta (Calea Călă
rași nr. 153), Cosmos (Șos. Pantellmon 
nr. 89), Ferentari (Calea Ferentari nr. 
86). Haine aproape noi — cinemascop: 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). Co
misarul Maigret se înfurie : Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84). Roșu și negru 
(ambele serii): Floreasca (Str. J. s. Bach 
nr. 2).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 - Pentru școlari: 
Chimistul amator. 19.40 - Filmul artistic 
rominesc „Politică cu... delicatese". 20.00 
— Transmisiune de la Fabrica de con
fecții șl tricotaje „București". 20.30 — 
Joc șl cîntec sucevean. 21.30 — Telesport. 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă, cu cerul acoperit, exceptînd po
dișul Transilvaniei, unde a fost varia
bil. Au căzut precipitații locale sui" 
formă de burniță, ploaie, lapoviță și 
ninsoare în cea mai mare parte a țării, 
fiind mal frecvente insă în Banat șl 
Oltenia. Vîntul a suflat slab cu inten
sificări în Muntenia șl Dobrogea din 
sectorul nord-est. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse între 
7 grade la Ocna Șugatag și minus 4 
grade la Cotnari. Local s-a semnalat 
ceață, iar Izolat polei. In București : 
Vremea s-a menținut umedă cu cerul 
acoperit. Temporar s-a semnalat bur
niță. Vîntul a suflat potrivit cu Inten
sificări din sectorul nord-estlc. Tempe
ratura maximă a fost de un grad. 
Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 23 ianuarie. In țară : vreme umedă, 
cu cerul variabil, temporar acoperit. 
Vor cădea precipitații locale, mai ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare, vînt 
potrivit din sectorul estic, cu unele in
tensificări pînă la tare în cimpia Dună
rii și estul țării. Temperatura în scă
dere. mal ales în nord-estul țării. Mini
mele vor fi cuprinse între zero și minus 
10 grade, izolat mai coborîte, iar maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade. 
Izolat se va semnala ceață. In Bucu
rești : Vremea continuă să rămină ume
dă, cu cerul variabil, temporar acoperit. 
Vor cădea ninsori slabe. Vînt potrivit 
din sectorul estic. Temperatura în scă
dere ușoară.
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„CUPA CAMPIONILOR

EUROPENI" LA VOLEI

ECHIPELE BUCUREȘTENE
RAPID (masculin) 
și DINAMO (feminin)
AU DEBUTAT CU SUCCES

Ieri seară la Istanbul, reprezen
tantele noastre în „Cupa campioni
lor europeni" la volei, formațiile 
Rapid (masculin) și Dinamo (femi
nin) au susținut primele jocuri în 
compania echipelor similare ale clu
bului Galatasaray, campioane ale 
Turciei.

Partida feminină, disputată în 
deschidere, s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 în favoarea voleibalistelor 
noastre. Ele au practicat un joc 
spectaculos, fiind întrebuințate toa
te componentele lotului. Echipa 
gazdă a opus o rezistență mai mare 
doar în ultimul set, cînd a realizat 
10 puncte, pe celelalte cedîndu-le la 
5 și, respectiv, 0.

★

continuare a avut loc între- 
formațiilor masculine. Jucăto-

în
cerea
rii romîni și-au întrecut adversarii 
cu 3—0 după o dispută vie și de bun 
nivel tehnic. Gazdele au avut o 
comportare frumoasă, mai ales în 
primele două seturi, pe care le-au 
pierdut la mare luptă (13—15, 
11—15). După ce au fost conduși cu 
2—0, ei nu au mai putut ține piept 
rapidiștilor, care și-au adjudecat ul
timul set cu 15—4.

Returul ambelor întîlniri va avea 
loc Ia București, la 7 februarie.

TURNEUL DE ȘAH DE LA BEVERWIJK

Alexandra Nicolau

ÎNTRECEREA BASCHETBALIȘTILOR

In cuplajul masculin de 
desfășurat ieri în Capitală 
tîlnit mai întîi lidera clasamentului 
(Dinamo București) cu ultima cla
sată (Farul Constanța) și apoi două 
echipe de valori apropiate : Rapid 
și Steagul roșu Brașov. Dinamoviștii 
n-au avut, practic, nici un fel de 
emoții, cîștigînd fără dificultate, 
după cum arată și scorul : 90—38
(46—17). A doua partidă (dinamică, 
cu faze palpitante) a plăcut și da
torită modificării spectaculoase a 
scorului. Baschetbaliștii brașoveni 
au reușit să egaleze 
cundă (72—72) și, în 
cîștigat cu 82—80.

Prezent în tribunele 
ca, maestrul emerit 
Andrei Folbert ne-a spus următoa
rele : „M-a surprins jocul slab al 
constănțenilor. Consider că echipa, 
lipsită de omogenitate și cu jucă
tori scunzi, nu are destule șanse să 
rămînă în prima serie. Prin jocul 
practicat în ultima vreme, dinamo
viștii se anunță pretendenți serioși 
la titlu. Mi-a plăcut mai mult par
tida dintre Rapid și Steagul roșu. 
Ambele formații au făcut o adevă
rată risipă de energie, 
meroase faze frumoase 
părările mi s-au părut 
Rapidiștii puteau cîștiga, 
bit ritmul în final, 
probabil învingători siguri. Steagul 
roșu are meritul că a luptat pînă la 
ultimul fluier. A jucat însă aproape 
tot timpul numai cu formația de 
bază, din lipsă de rezerve. Este greu

baschet 
s-au în-

în ultima se- 
prelungiri, au

sălii Floreas- 
al sportului

creînd nu- 
în atac. A- 
însă slabe, 
dar au slă- 

considerîndu-se

Primul cros al anului DIN COLțUL TRIBUNEI

loc
La încheierea 

turneului interna
țional feminin de 
șah de la Bever- 
wijk (Olanda), re
prezentanta țării 
noastre, Alexan
dra Nicolau, a o- 
cupat primul loc 
în clasament cu 
7,5 p. din 11 po
sibile (6 victorii,

8 remize și 2 înfrîngeri). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, în ordine, Katia 
lovanovici (Iugoslavia) și Vreeken (O- 
landa) cu 7 p. fiecare, R. lovanovici 
(Iugoslavia) și Litmanovicz (Polonia) cu 
cite 6,5 p., Ivanova (Bulgaria), Timmer 
(Olanda) și Konarkovska (Polonia) cu 
cîte 5,5 p. etc.

In runda a 10-a Nicolau a remizai 
cu olandeza Timmer. Același rezultat 
a fost consemnat în partidele lvanova- 
Vreeken și R. Iovanovici-Bruce. Ultima 
rundă a adus multe surprize: A. Ni
colau a pierdut la R. lovanovici, Ko
narkovska a cîștigat la K. lovanovici, 
iar Litmanovicz a dispus de Heemskerk.

Salt în scarâ spre balon. Fazâ din 
meciul Rapid-Stoagul roșu Brașov

de presupus că echipa brașoveană 
va avea și în viitor succese, dacă 
pentru titulari nu vor exista înlo
cuitori".

Iată 
țară : 
68—82,
București 
C.S.M.S. Iași 88—44.

rezultatele 
Știința Tg.

Dinamo 
105—73,

meciurilor din 
Mureș-Steaua 

Oradea-Știința 
Știința Cluj-

Un atac al voleibalistelor de la C.S.M. Sibiu în întîlnirea cu Știința 
București

A

In campionatul de volei
Meciul-derbi al programului de volei 

feminin din Capitală, Rapid-C. P. Bucu
rești, a avut abia în final o desfășurare 
pe măsura posibilităților acestor forma
ții. După ce fiecare echipă a cîșfigaf 
cite un set, egalitatea a alternat de o 
parte și de alta a fileului, ținînd încor
dată atenția celor două grupuri de su
porteri. Cu un atac mai eficace și sigu
ranță în blocaje, rapidistele au cîșfigaf 
destul de greu încă două seturi, termi- 
nînd învingătoare cu 3—1. Echipa C.S.M. 
Sibiu a luptat mult pentru a obține vic
toria în întîlnirea cu Știința București. 
Scor final : 3—1 pentru C.S.M. Sibiu.

O comportare bună au avut jucătoa
rele de la Metalul București. Ele au ob-

ținut victoria tot cu 
Constanța, cu care, 
ieri, se afla la egalitate de puncte. A 
fost o victorie pe deplin meritată, dar 
și un semn de întrebare pentru jucătoa
rele constănfene, de la care se aștepta 
o evoluție pe măsura comportării lor 
bune de la începutul campionatului.

Întîi nirea masculină Steaua-Dinamo Bi
hor a revenit primei formații cu 3—( 
Alte rezultate : masculin : 
sul 3—0, Constructorul
București 1—3, Petrolul Ploiești-Tracto- 
rul Brașov 0—3, Știința Cluj-Minerul
Baia Mare 3—0 ; feminin : C.S.M. Cluj- 
Progresul București 2—3, Știința Cluj- 
Partizanui roșu Brașov 3—1.

3—1 în fafa Farului 
înaintea etapei de

■0.
Farul-Progre- 

Brăila-Dinamo

DIN SPORTUL INTERNATIONAL
FOTBAL

PORTUGALIA-TURCIA 5—1
Primul meci din grupa a 4-a a 

preliminariilor campionatului mon
dial de fotbal s-a disputat ieri la 
Lisabona între echipele Portugaliei 
și Turciei. Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 5—1 (2—1). Golurile învin
gătorilor au fost înscrise de Coluna 
(min. 16), Eusebio (min. 21), Graca 
(min. 52), Eusebio (min. 76 și 77). 
Pentru echipa turcă a marcat un4 
tînăr debutant, Fevzi, în min. 33. 
Meciul s-a desfășurat în fața a circa 
40 000 de spectatori. Returul are loc 
la 18 aprilie la Istanbul.

• In orașul Kingston (Jamaica) echipa 
de fotbal a Jamaicăi a învins cu 2—0 
(1—0) echipa Antilelor Olandeze, în- 
tr-un meci contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial.

• Turneul internațional de fotbal de 
Ia Rio de Janeiro, organizat cu prilejul 
celui de-al patrulea centenar al orașu
lui, a fost cîștigat de echipa locală 
Vasco da Gama. In ultima întîlnire noc
turnă, Vasco da Gama a învins cu 4—1 
pe Flamengo.

Italienii Ruatti și Lorenzo s-au clasat 
pe locul doi cu 5'14”57/100, iar cana
dienii Emery și Young au ocupat locul 
trei cu 5’14”59/100.
SURPRIZE LA TENIS DE MASA

Numeroase surprize au fost înregis
trate în prima zi a concursului interna
țional de tenis de masă de la Moscova. 
Echipa masculină a U.R.S.S. a învins 
cu 5—2 echipa Suediei, campioană eu
ropeană la Malmo. Novikov a obținut 
trei victorii. El i-a învins cu același 
scor (2—1) pe Berhardt, pe campionul 
european Johansson și pe fostul cam
pion al Europei, Hans Alser.

Echipa U.R.S.S. a dispus cu 5—2 și 
de echipa Angliei, din care au făcut 
parte Neale, Simons și Barnes.

Alte rezultate : masculin : R. P. Un
gară (Berczik, Pignitzki, Harcear)- 
U.R.S.S. (tineret) 5—0 ; feminin : An
glia I—U.R.S.S. (tineret) 3—1. Eleva 
Rita Pogosova, în vîrstă de 16 ani, a 
reușit să o întreacă cu 21—15 ; 21—19 
pe Merry Shanon.

PROCENT „NORMAL" I
Știți cîte accidente au fost înregis

trate la meciurile de fotbal jucate de 
echipele olandeze în anul 1964 ? 10 824 
(soldate, printre altele, cu 8 morți, 5 
fracturi de craniu, 747 de picioare frac
turate...). Citînd aceste date, publicate 
de Federația de fotbal din Olanda, 
agenția de presă vest-germană D.P.A. 
precizează că, după părerea forului 
sportiv amintit, procentul de accidente 
'ar fi „normal" în raport cu numărul 
meciurilor disputate. Oricum, statistica 
la care ne referim oglindește convin
gător „avantajele" jocului dur, al lip
sei de sportivitate. Ar fi greșit însă 
dacă s-ar afirma că nimeni n-a tras în
vățăminte din această statistică : pentru 
anul în curs — anunță agenția D.P.A. 
— societățile olandeze de asigurări au 
majorat substanțial primele de asigu
rare

„Tineretului" din Capitală a 
dimineafă tradiționalul cros 

In pofida

C.C.E. LA BASCHET FEMININ
La Riga, într-un meci retur pentru 

sferturile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet (feminin), 
echipa Daugava Riga a învins cu sco
rul de 96—26 (38—12) echipa Maccabi 
Țel Aviv. învingătoare și în primul 
Joc, baschetbalistele din Riga s-au 
(calificat pentru semifinale.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE BOB

Pe pîrtia de gheață a stațiunii elve
țiene de sporturi de iarnă Saint Moritz 
au continuat duminică campionatele 
mondiale de bob. în proba echipajelor 
de două locuri, titlul a fost cucerit de 
Nash și Dixon (Anglia), care au reali
zat în cele 4 manșe timpul total de 
5’11”3O/1OO. Acesta este cel mai bun 
rezultat din lume din actualul sezon.

Cu prilejul celei de-a IlI-a Spartachiade unionale tehnice, pe hipodro
mul central din Moscova au avut Ioc curse de automobile pe zăpadă. 

In fotografie : pe primii metri după darea atartulul

Stadionul 
găzduit ieri 
pentru „Cupa 16 Februarie", 
timpului rece, la această competifie și-au 
dat întîlnire aproape 200 de atleji și 
atlete, reprezentînd cluburi și asociafii 
sportive bucureștene. Mai întîi s-au des
fășurat probele de junioare (categ. I și 
II). Victoriile au revenit tinerelor atlete 
Doina Bîrsan (Dinamo) și, respectiv, Flo- 
rica Grigorescu (S.S.E. II). Proba de ju
niori categoria a Il-a (la startul căreia s-au 
prezentat 56 de concurenji) a prilejuit o 
dispută atractivă. Primul a trecut linia 
de sosire M. Romanescu („Viitorul"). La 
juniori categ. I, victoria a revenit lui 
M. Chiju („Metalul"). Desfășurată pe 
distanța de 4 000 m, proba de seniori a 
fost cîștigată de Dumitru Buiac, repre
zentant al clubului sportiv „Steaua" ; la 
senioare prima s-a clasat Zamfira An
tonescu („Metalul”).

Pe pîrtiile de schi 
din Poian a Brașo v

Sezonul de schi a continuat sîm- 
bătă și duminică la Poiana Brașov 
cu desfășurarea competiției dotate 
cu „Cupa Tractorul". Proba de 15 
km a revenit lui Gh. Cincu, în 
53’41” 09/10. La senioare, de-a lungul 
a 5 km, a terminat victorioasă Mar
cela Leampă, cronometrată în 23’13”. 
Celelalte rezultate: 10 km: Moise 
Stoian 38’31” ; 5 km (juniori) : Gh. 
Dihoi 19’39” ; 3 km (junioare) : Ro- 
dica Cimpoia 14’31” ; sărituri de la 
trambulină seniori : I. Eros 231,9 
puncte (55,5 m și 50 m) ; juniori: 
V. Tamaș 225,35 puncte.

★
Competiția de biatlon, pentru cupa 

federației de schi, a fost cîștigată 
de N. Bărbășescu în lh 28’18”, urmat 
de C. Carabela lh 28’33” și Gh. Bă- 
descu lh 29’18”. Favoritul principal
al probei, Gh. Vilmoș, s-a clasat pe 
locul 5, în lh 37’09”.

PRONOSPORT 
Concursul nr. 4 din 24 ianuarie

Portugalia—Turcia (5—1) 1
Bologna—Atalanta (1-1) X
Cagliari—Roma (1—0) 1
Catania—Milan (1—1) X
Foggia—Fiorentina (0—0) X
Internazionaie—Varese (0—0) X
Juventus—Messina (1—0) 1
Lazio—Genoa (1-1) X
Mantova—Torino (1—2) 2
Sampdoria—Lanerossi (0—3) 2
Bari—Napoli (2—1) 1
Catanzaro—Spal (0—0) X

TENIS
DE IARNA

După atletism, o altă disciplină 
pe care ne obișnuisem s-o urmărim 
exclusiv în aer liber tinde să renunțe 
la tradiționala perioadă de hiber
nare. Este vorba, de altfel, de unul 
dintre așa-zisele „sporturi albe“ — 
numai că în loc de schiuri și patine 
avem de-a face cu mingii, rachete 
și... o singură plasă.

Terenul de zgură se află insta
lat — destul de confortabil, în urma 
recentelor îmbunătățiri — sub bolta 
metalică a sălii clubului Steaua. 
Lămpile cu vapori de mercur 
creează o ambianță de după-amiază 
însorită; din cînd în cînd, vuietul 
instalației de încălzire ne amintește, 
totuși, că afară suflă un vînt ghețos, 

: mirosind a zăpadă. Ceea ce nu-i 
împiedică pe tenismenii noștri frun
tași să-și dispute cu înflăcărare pri
mele locuri în clasamentul Cupei de 
iarnă. Popovici și Dron obțin victo
rii aplaudate asupra lui Kerekeș și, 
respectiv, Niculescu. Urmează o 
confruntare între doi protagoniști ai 
turneului: C. Năstase și G. Bosch. 
Temperamentul dinamic al celui 
dintîi contrastează vădit cu calmul 
imperturbabil al adversarului. Deși 
cunoscuți ca jucători de regularitate, 
ambii aruncă în luptă toate resur
sele, alternînd loviturile lungi cu 
pasele liftate, cu stopuri și atacuri 
la fileu. Bineînțeles, această dispută 
acerbă are darul să entuziasmeze 
asistența. Iată, deci, că și pe teren 
acoperit se pot realiza partide spec
taculoase, de un bun nivel tehnic.

Ce-i drept, se mai întîmplă une
ori ca vreo minge înaltă să se 
izbească de arcadele bolții, se mai 
ivesc controverse pe tema „a fost 
sau nu lovitură în teren", dar toate 
astea pălesc în fața unui smeci în
drăzneț, sau a unui retur fulgerător, 
dintr-o poziție dificilă.

Și cînd te gîndești că în copilă
ria noastră simpla idee a unei com
petiții de tenis de cîmp în luna 
ianuarie ar fi fost considerată drept... 
o copilărie i Mai știi, poate vom a- 
junge să auzim de niște derbiuri 
fotbalistice disputate în miezul ier
nii, într-o vastă arenă cu cer de 
cristal și gazon din fibre sintetice...

Dan DEȘLIU

In adunări ale oamenilor muncii 
sînt propuși, în continuare, candidați 
ai Frontului Democrației Populare 
pentru alegerile de deputați în 
rea Adunare Națională care 
avea loc la 7 martie.

In regiunea ARGEȘ au fost ; 
puși : Petre Duminică, secretar 
Comitetului regional al P.M.R., 
circumscripția electorală nr. 3 Dră- 
ganu ; Gheorghe Ciutacu, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al 
circumscripția 
lea Mare.

In regiunea 
puși: Cezar Belciu, tehnician la în
treprinderea forestieră Comănești, 
în circumscripția electorală nr. 14 
Moinești ; ing. Gheorghe Caramfil, 
directorul Uzinei de fire și fibre 
sintetice — Săvihești, în circum
scripția electorală nr. 18 Girov ; 
Gherghina Pică, directorul fabricii 
de zahăr-Roman, în circumscripția 
electorală nr. 27 Secueni.

In regiunea BANAT au fost pro
puși : Nicolae Dogaru, Erou al Mun
cii Socialiste, director al G.A.S.-Giar- 
mata, în circumscripția electorală 
nr. 31 Giarmata; Petru Munteanu, 
miner la Trustul minier-Banatul, în 
circumscripția electorală nr. 14 A- 
nina; Constantin Anderca, secretar 
al Comitetului regional al P.M.R., 
președintele Consiliului agricol re
gional, în circumscripția elec
torală nr. 13 Pecica; Nicolae Magda, 
prim-secretar al Comitetului raional 
Caransebeș al P.M.R., în circum
scripția electorală nr. 15 Caransebeș.

In regiunea BUCUREȘTI au fost 
propuși : Victor Giurescu, învățător 
emerit, în circumscripția electorală 
nr. 17 Lupșanu; Gheorghe Bejgu, 
sondor șef, în circumscripția electo
rală nr. 39 Cartojani; Ion Drăghici, 
președintele cooperativei agricole de 
producție-Putineiu, în circumscrip
ția electorală nr. 13 Stănești; Vasile 
Marin, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal, în circumscripția electorală nr. 
40 Olteni; Vasile Udrescu, prim-se
cretar al Comitetului raional Urzi- 
ceni al P.M.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 37 Grădiștea ; Elena 
Stoica, șefă de echipă la cooperativa 
agricolă de producție Crevedia, în 
circumscripția electorală nr. 24 Co
cioc.

In regiunea CLUJ, au fost pro
puși : Aurelia Dănilă, vicepreședintă 
a Comitetului regional al femeilor, în 
circumscripția electorală nr. 16 Re- 
teag; Ion Iliescu, șef adjunct de sec
ție la C.C. al P.M.R., în circumscrip
ția electorală nr. 22 Huedin; Andrei 
Bartha, președintele cooperativei a- 
gricole de producție — Uriu, în cir-

Ma-
vor

pro- 
al 
în

raionului Slatina, în 
electorală nr. 20 Va-

BACĂU au fost pro-

Aspect de la întrecerile tenismenilor pe terenul acoperit Steaua

cumscripția electorală nr. 13 Be-> 
clean.

In regiunea CRIȘANA au fost 
propuși: Liviu Moldovan, prim-se
cretar al Comitetului regional al 
U.T.M., în circumscripția electorală 
nr. 9 Nușfalău; loan Ciucu, inginer 
miner la Exploatarea-Voivozi, în cir
cumscripția electorală nr. 7 Derna.

In regiunea DOBROGEA a fost 
propus: ing. Barbu Popescu, secretar 
al Comitetului regional al P.M.R., pre
ședintele Consiliujui agricol regio
nal, în circumscripția electorală nr. 
5 Nicolae Bălcescu.

In regiunea GALAȚI au fost pro
puși : Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al C.C. al P.M.R., șef de secție 
la C.C. al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 10 Tudor Vladimirescu; 
Fătu Șocariceanu, președintele coo
perativei agricole de producție —■ 
Ianca, în circumscripția electorală 
nr. 26 Făurei; Tudose Vasiliu, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., în circum
scripția electorală nr. 5 Brăila Est; 
Gheorghe Neculau, director al Com
binatului de celuloză și hîrtie-Brăila, 
în circumscripția electorală nr. 24 
Cuza Vodă; Constantin Mihalache, 
brigadier la cooperativa agricolă de 
producție Scorțaru Vechi, în circum
scripția electorală nr. 23 Traian.

In regiunea IAȘI au fost propuși : 
general de armată Iacob Teclu, pre
ședintele Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifascist, 
în circumscripția electorală nr. 26 
Lespezi; Frăsina Doru, membră în 
cooperativa agricolă de producție 
Duda, în circumscripția electorală 
nr. 12 Ghermănești; Justin Moises- 
cu, mitropolitul Moldovei și Sucevei, 
în circumscripția electorală nr. 22 
Hîrlău.

In regiunea PLOIEȘTI au fost 
propuși: C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, vicepreședinte al Asociației ju
riștilor din R. P. Romînă, în cir
cumscripția electorală nr. 12 Smeeni; 
prof. univ. Stanciu Stoian, în cir
cumscripția electorală nr. 24 Vălenii 
de Munte; Constantin Motoroiu, 
prim-secretar al Comitetului raional 
Tîrgoviște al P.M.R., în circumscrip
ția electorală nr. 32 Bucșani.

In regiunea SUCEAVA au fost 
propuși : Eleonora Moșneagu, vice
președintă a Comitetului regional at 
femeilor, în circumscripția electorală 
nr. 24 Cristești; Gheorghe Pungă, 
președintele cooperativei agricole de 
producție Forăști, în circumscripția 
electorală nr. 10 Dolhasca; loan Si- 
miniceanu, profesor, activist al Co
mitetului regional al P.M.R., în cir
cumscripția electorală nr. 18 Dara
bani.

(Agerpres)

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

I
Marele și Micul Kingan, îm

preună cu lanțul Șan-Alin alcătuiesc 
un majestuos contur muntos în 
mijlocul căruia, ca un culoar des
chis spre Marea Galbenă, se întinde 
cîmpia de nord-est a Chinei. In a- 
ceastă uriașă depresiune este așe
zată și provincia Liao nin. Natura 
a înzestrat solul și subsolul ei cu 
importante bogății, iar munca a- 
siduă, însuflețită a poporului 
chinez a transformat-o în anii pu
terii populare într-un puternic cen
tru al industriei. Din circa 26 milioa
ne de locuitori ai provinciei, 10 mi
lioane sînt concentrați în orașele 
Șenian, Anșan, Fușun și altele, fie
care fiind un important centru in
dustrial.

Metamorfoza unui oraș
Șenianul, capitala provinciei, a 

constituit etapa de început a călăto
riei pe care a întreprins-o pe întin
sul teritoriu al Chinei grupul nos
tru de ziariști, invitat de ziarul „Jen- 
minjibao".

Este un oraș mare și modern. In 
ultimii 15 ani populația lui aproape 
s-a dublat, apropiindu-se de trei 
milioane de oameni. însoțiți de co
legii noștri, ziariști chinezi, străba
tem orașul în lung și-n lat. întins 
pe 173 km pătrați, el este axat pe 
bulevarde largi ce se înmănunchea
ză, în cîteva puncte ale orașului, în 
piețe circulare, străjuite de clădiri 
monumentale.

In Șenian, noul pătrunde cu vigoa
re pretutindeni, înlăturînd treptat a- 
tributele vechiului oraș. Bulevardele 
largi sînt un element nou, apărut în 
ultimii ani, în locul fostelor aglome
rări de cocioabe și străduțe contor
sionate, atît de caracteristice înainte 
orașelor vechii Chine. Linii de trolei
buz împînzesc orașul de la o mar
gine la alta.

Străbătînd una din magistrale, în
soțitorul ne povestește că doar cu 
10 ani în urmă aci era marginea o- 
rașului. In stînga se întindea atunci 
un cîmp de bălării, iar la dreapta 
începea periferia populată cu căsu
țe de lut, întunecoase și scunde. A- 
cum, de o parte și de alta se ridică 
sute de blocuri, cu fațade din care

Duminică după amiază s-a îna
poiat în Capitală, după vizita făcută 
în Iran, Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior, însoțit de Nicolae 
Ionescu, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, pre
cum și de un grup de specialiști. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost 
prezenți Dumitru Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului Exte
rior și Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei și funcționari supe
riori din M.A.E.

Premieră la Opera 
romînă de stat din Cluj

(Agerpres)

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Pe 
scena Operei romîne de stat din 
Cluj a fost prezentată premie
ra operei „Samson și Dalila" de 
Saint-Saens. Rolurile titulare au 
fost interpretate cu succes de Teo
dor Carabiberi și Ecaterina Vîlco- 
vici, artistă emerită. In alte roluri 
au cîntat Vasile Bărbieru, Ion ler-i 
coșan, Ion Udrescu și alții. Regra 
spectacolului aparține lui Ilie Balea, 
laureat al Premiului de Stat, iar 
conducerea muzicală lui Eugen La- 
zăr, artist emerit, laureat al Premiu
lui de Stat.

cai, s-a transformat într-o unitate 
importantă a industriei constructoare 
de mașini.

ȘENIAN
ferestrele sclipesc la belșugul de lu
mină.

Au apărut șl alte cartiere noi în 
Șenian. Caracteristic este cartierul 
Nanfu, pe care l-am vizitat în timp 
ce ne îndreptam spre parcul Pei Lin. 
Cu un deceniu în urmă aici se întin
dea o baltă bîntuită de țînțari. In 
locul ei a răsărit ca din pămînt un 
adevărat orășel cu zeci de clădiri 
impunătoare, în culori pastelate, cu 
un stil arhitectonic care îmbină ar
monios trăsăturile specifice ale ar
hitecturii tradiționale chineze cu ele
mentele moderne. Nanfu este un 
orășel al culturii, rezervat institute
lor de învățămînt superior, studen
ților și numerosului corp didactic. 
Șenianul a devenit un important 
centru cultural. In 16 institute de 
învățămînt superior învață peste 
23 de mii de studenți. Ni s-a spus 
că în fruntea lăcașurilor de cultură 
se află Institutul politehnic care a 
pregătit pînă acum 10 mii de ingi
neri.

Oricît de variate ar fi impresiile 
pe care le oferă vizitatorului Șenia
nul, un element este predominant — 
imaginea forței industriale. Străbă
tînd . orașul, treci de-a lungul și
ragurilor de uzine și fabrici care, 
una lingă alta, creează impre
sia că străzile ar fi doar alei 
într-o imensă curte interioară de 
uzină. întreprinderile constructoare 
de mașini-unelte, de aparate elec
tronice, chimice etc. concentrate aici 
alcătuiesc una din cele mai puter
nice baze ale economiei Chinei în 
plin avînt. Centru al industriei car
bonifere și siderurgice, provincia 
Liao nin este o „inimă de oțel' a 
economiei chineze. De aici pleacă 
în toate colțurile țării cantități im
portante de laminate, țevi, metale 
neferoase, mașini-unelte, utilaje 
pentru industria minieră — toate 
atît de necesare construcției socia
lismului.

O oglindă a economiei
Expoziția economică din Șenian 

este o oglindă concludentă a dez
voltării industriale a orașului și pro
vinciei. Aici te convingi o dată mai 
mult că poporul chinez, ale cărui

talent, hărnicie și iscusință s-au ma
nifestat de-a lungul mileniilor în 
neasemuite opere de artă, ra și în 
descoperiri științifice care au îmbo
gățit cultura mondială, știe să dez
volte cu pricepere și îndemînare ra
murile cele mai moderne ale teh
nicii.

Șenianul produce mașini de înal
tă precizie și o gamă largă de pro
duse ale industriei grele. Directorul 
expoziției ne spune că în prezent în 
provincie se realizează peste 6 000 
de tipuri de laminate, față de 240 
de tipuri în 1949. Sortimentul țevilor 
fără sudură se ridică la peste 1 000. 
Oțelurile aliate inoxidabile satisfac 
nu numai necesitățile economiei 
R. P. Chineze, dar merg în cantități 
însemnate și la export.

Sala rezervată industriei construc
toare de mașini ilustrează eforturile 
depuse pentru înzestrarea econo
miei cu mașini și utilaje moderne 
de înaltă tehnicitate. Privirile ni se 
opresc asupra strungului automat cu 
7 axe ce poate prelucra piese cu di- 
terite configurații. Automat, strungul 
execută 18 operații, fără intervenția 
muncitorului.

Pe baza valorificării bogățiilor 
provinciei s-a dezvoltat, în acești ani, 
o puternică industrie chimică care 
produce îngrășăminte minerale, ier- 
bicide, medicamente, mase plastice, 
vopsele, cauciuc sintetic.

Ceea ce expoziția exprimă con
centrat am văzut într-un mod desfă
șurat vizitînd unele obiective indus
triale din provincie. Caracteristică 
pentru procesul de industrializare 
ce se desfășoară în China este u- 
zina de mașini-unelte grele din Șe
nian. Colectivul său de aproape 
9 000 de oameni produce mari a- 
gregate pentru laminoare, axe pen
tru turbine de cîte 100 000 kW, 
prese hidraulice, raboteze grele și 
mașini de rectificat cu pile. Una din 
secțiile uzinei era împînzită cu sche
le. O macara ridica spre vîrf ulti
mele piese pentru presa de 4 000 
de tone destinată industriei de cami
oane și automobile. Alături se mon
ta o presă orizontală pentru lami
noare, alta pentru industria lemnu
lui. Vechea fabrică, devenită în 
timpul gomindaniștilor grajd pentru

Prin magazine
In duminica pe care am petrecut-o 

la Șenian am cunoscut și o altă la-
tură a vieții orașului. încă de dimi
neață, pe străzi și bulevarde se re
vărsase o mulțime imensă. Copiii — 
pîlcuri, pilcuri, — se zbenguiau pe 
trotuare. In fața cinematografelbj, 
grupuri de sute de oameni căutau 
să-și procure bilete. Cinematogra
fele se bucură de mare popularitate. 
Printre filmele care au avut un suc
ces deosebit, gazdele au menționat 
și filmul „Tudor", tradus în limba 
chineză la Studioul din Cianciun.

In aprecierile lor asupra acestui 
film ca, în genere, asupra realiză
rilor economiei și culturii noastre, 
noi am simțit la Șenian, ca și in 
cursul întregii noastre călătorii, sen
timentele de prietenie pe care le nu
tresc oamenii Chinei populare față 
de poporul și țara noastră. Aflind că 
venim din Romînia oamenii ne zîm- 
beau cu căldură, ne făceau semne 
de salut, aplaudau, ne urau tradi
ționalul „țaighen" (la revedere). .

Mii de oameni intrau și ieșeau din 
magazine. Cu unul din șuvoaie a-rn 
pătruns în principalul magazin uni
versal al orașului. Cutreierînd raioa
nele sale, te impresionează varieta
tea și calitatea mărfurilor : haine 
căptușite cu blană, aparate de ra
dio, magnetofoane, tranzistori, pro
duse de sticlărie, rafturi cu pînze- 
turi și stofe în diferite sortimente și 
culori, mașini de cusut, obiecte de 
artă lucrate în fildeș sau lemn, în 
jad sau din porțelan. Alături de 
aglomeratul sector al produselor 
sportive se aflau aliniate 4 șiruri 
lungi de biciclete, iar oamenii își aș
teptau rîndul pentru a le cumpăra.

Aceeași forfotă, aceeași aprovi
zionare abundentă am întîlnit-o în 
magazinele alimentare ca și în .pie
țele orașului — cu uimitoarea varie
tate de produse specifice artei culi
nare chineze.

...Seara, străzile sclipesc de lu
mini, care se îngemănează cu pa
lele stacojii, profilate pe cer, de 
coșurile întreprinderilor industriale. 
Același cer roșietic, același aer în
cărcat cu particule de cărbune, a-< 
ceeași atmosferă de muncă creatoa1 
re, entuziastă le vom regăsi la An
șan și Fușun, următoarele etape 
ale călătoriei făcute în marea 
Chină populară.

Alexandru ClMPEANU
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19JE PESTE HOTARE
După încetarea din viață 
a lui Winston Churchill

LONDRA (prin telefon). — In legătură 
cu încetarea din viafă a cunoscutului om 
de stat britanic Winston Churchill, un co
municat al primului ministru a anunțai 
că regina Angliei va cere convocarea 
celor două camere ale parlamentului 
pentru a hotărî organizarea de funeralii 
naționale. (Pînă în prezent au fost orga
nizate funeralii naționale numai pentru 
doi elfi oameni de stat englezi : 
ducele de Wellington, invingătorul 
lui Napoleon, și primul ministru li
beral William Gladstone). Comuni
catul adaugă că funeraliile lui W. 
Churchill vor avea loc sîmbăta viitoare. 
Miercuri, corpul lui Winston Churchill va 
fi depus în holul de la Westminster.

Din diferite capitale occidentale au 
sosit mesaje de condoleanțe din partea 
unor șefi de state și guverne, printre 
care din partea președintelui Johnson și a 
generalului de Gaulle. Ieri seară, în ca
drul unei emisiuni omagiale la posturile 
de radio și televiziune britanice, au luai 
cuvîntul primul ministru Harold Wilson, 
precum și Alec Douglas Home, șeful 
opozifiei conservatoare, Jo Grimond, șeful 
Partidului liberal, și Harold Macmillan, 
fost prim-ministru conservator.

Llvlu RODESCU
★

Winston Churchill s-a născut la 
30 noiembrie 1874 la Blenheim. In 
1 900 obține pentru prima oară man
datul de deputat în Camera Comu
nelor din partea partidului conser
vator. în lunga sa carieră politică, 
Churchill a deținut numeroase func
ții de stat. în 1908 devine ministru 
al comerțului, iar în 1911 lord al 
Amiralității. în anii 1918—1921, pe
rioada intervenției împotriva tine
rei Republici Sovietice, W. Churchill 
a ocupat funcția de ministru de 
război al Angliei.

în anii premergători celui de-al 
doilea război mondial, Churchill, o- 
punîndu-se politicii propriului său 
partid, a denunțat pericolul hitlerist 
și a condamnat înțelegerile de la 
Miinchen. în 1940 devine prim-mi
nistru al Marii Britanii, funcție pe 
care o deține pînă la victoria în a- 
legerile din 1945 a partidului labu
rist. în această calitate a jucat un 
rol important în mobilizarea resur
selor Angliei în război și în crearea 
coaliției antihitleriste. în 1951, o dată 
cu revenirea la putere a partidului 
conservator, Winston Churchill de
vine din nou prim-ministru al An
gliei. în 1955 demisionează din acea
stă funcție. La 27 iulie 1964, Chur
chill asistă pentru ultima oară la 
dezbaterile din Camera Comunelor, 
al cărei membru a fost timp de 60 
de ani, retrăgîndu-se după aceea din 
viața politică.

Churchill este autorul a numeroase 
lucrări istorice și politice.

Austria: REZOLVAREA 
DIFERENDULUI „OEROP"

VIENA 24 (Agerpres). — Ca ur
mare a unui compromis intervenit 
sîmbătă între partidele populist și 
socialist din Austria, societatea de 
distribuire a produselor petroliere 
„OEROP" a fost în cea mai mare 
parte naționalizată și afiliată socie
tății austriece de administrare a 
uleiurilor minerale — „OEMV". In 
ultimul timp, s-a iscat un diferend, 
deoarece populiștii refuzau naționa
lizarea acesteia și voiau să o treacă 
în sectorul particular.

Discuții în problema 
bazelor militare străine

IMAGINI DIN VIATA INTERNAȚIONALĂ

Una dintre problemele care preocupă 
opinia publică din Libia este lichidarea 
bazelor militare străine de pe terito
riul fării. In primăvara anului trecut, 
guvernul Libiei a început tratative cu 
Anglia și S.U.A. în vederea revizuirii a- 
cordurilor încheiate cu cele două fări în 
1953 și respectiv în 1954. (Primul expiră 
în 1973 iar al doilea în 1971). Discufiile 
purtate n-au dus însă la nici un rezultat 
concret, deoarece, așa cum remarca la 
timpul respectiv presa străină, cele două 
puteri nu par dispuse să renunfe la 
pozifiile ocupate. Baza americană de la 
Wheelus este cea mai mare bază a S.U.A. 
în afara fărilor N.A.T.O. Aici staționează 
circa 14 000 de persoane. Efectivele bri
tanice se cifrau acum cîteva luni la apro
ximativ 1 300 de oameni.

Anul 1965 a găsit așadar deschisă pro
blema bazelor militare străine în Libia. Un 
purtător de cuvînt al Departamentului de 
Stat a declarat recent că nici o hotărîre 
nu a fost luată încă în ce privește modi
ficarea statutului bazei Wheelus. El a pre
cizat că discufiile începute la cererea gu
vernului libian au fost întrerupte vara tre
cută datorită „complexității problemei". 
Larg comentată este și pozifia Angliei. Un 
purtător de cuvînt al Ministerului de Ex

înăsprirea concurenței interoccidentale 

in industria de automobile
LONDRA 24 (Agerpres). — Co- 

mentînd recentul acord intervenit 
între S.U.A. și Canada cu privire 
la suprimarea taxelor vamale la 
automobile, corespondentul pentru 
probleme economice din Londra al 
agenției France Presse relatează că 
Marea Britanie intenționează să a- 
dreseze un protest vehement atît 
Canadei cît și S.U.A., întrucît a- 
ceastă măsură lovește în interesele 
constructorilor de automobile brita
nici care dispun de importante de- 
bușee de desfacere pe piața celor 
două țări.

Potrivit agenției France Presse, 
constructorii britanici au și dat in
strucțiuni concesionărilor lor din 
Canada să protesteze pe lîngă gu
vernul din Ottawa. Totodată, ei au 
cerut Ministerului Comerțului să 
facă, de asemenea, demersuri pe

întrevederea Rapacki—Moro
ROMA 24 (Agerpres). — La 23 ia

nuarie la Roma a sosit ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
Adam Rapacki, care se află în drum 
spre Iran, unde va face o vizită ofi
cială. In aceeași zi, el a fost primit 
de Giuseppe Saragat, președintele 
Republicii Italia. A. Rapacki a făcut 
o vizită primului ministru și mi
nistrului afacerilor externe, Aldo 
Moro, cu care a avut o convorbire 
consacrată discutării problemelor 
internaționale importante, care in
teresează cele două țări, precum și 
problemelor legate de dezvoltarea 
continuă a relațiilor reciproce. 

terne britanic a declarat recent că 
negocierile anglo-libiene continuă in 
prezent în cadrul unui comitet care 
se întrunește periodic la Tripoli. Re
zultatele discufiilor purtate aici nu 
sînt cunoscute. Unii observatori îți ex
primă părerea că tratativele de la Tri
poli nu vor pune pe de-a întregul capăt 
prezentei militare britanice în Libia. Se 
așteaptă — subliniază agenfia „France 
Presse” — ca Anglia să-și păstreze 
unele posturi de tranzit pentru avioanele 
forfelor sale aeriene, precum și, even
tual, dreptul de survol deasupra te
ritoriului libian. Păreri similare exprimă 
și ziarul englez „Guardian". „Regele 
Idriss — scrie acesta — se teme în mod 
evident că o unitate militară mecanizată 
va rămîne la Tobruk și că se va permite 
forfelor aeriene britanice să se bucure 
mai departe de avantajele aeroportului 
de la El Adem, care se află la 15 mile 
la sud de Tobruk".

Aceste fapte trezesc pe bună dreptate 
neliniștea poporului libian care cere nu 
simpla reducere a efectivelor trupelor 
străine, ci înlăturarea totală și definitivă 
a bazelor de pe teritoriul fării.

N. L.

lîngă guvernele canadian și ame
rican. Din surse oficiale se arată că 
ministerul respectiv a început ime
diat consultări cu guvernele în 
cauză. De rezultatul acestor demer
suri depinde dacă se vor hotărî con- 
tramăsuri. In aceleași cercuri s-a 
apreciat că acordul dintre S.U.A. și 
Canada ar fi incompatibil cu regu
lamentele G.A.T.T. (Acordul gene
ral pentru tarife și comerț). în con
tinuare, se subliniază că, suprimînd 
taxele vamale asupra automobilelor 
importate din Canada fără să ex
tindă această concesie și asupra au
tomobilelor provenind din alte țări, 
S.U.A. acționează în mod discrimi
natoriu, violînd clauza națiunii ce
lei mai favorizate.

Constructorii de automobile bri
tanici riscă să fie serios lezați pe de 
o parte prin intensificarea concuren
ței străine pe piața canadiană, dato
rită pierderii tarifului lor prefe
rențial, iar pe de altă parte, pe pia
ța S.U.A., căci nu numai firmele 
canadiene vor putea să exporte pro
dusele lor fără taxe vamale pe 
piața americană, ci și filialele ca
nadiene ale firmelor vest-europene 
ca „Renault", „Peugeot" și „Volvo".

Evident, conchide agenția France 
Presse, firmele britanice ar putea 
remedia această dificultate, deschi- 
zîndu-și filiale în Canada, dar pen
tru acest lucru este nevoie de in
vestiții suplimentare imense, care ar 
contribui însă la înrăutățirea balan
ței de plăți a Angliei și așa destul 
de deficitară.

Castelul Rambouillet de lingă 
Paris, unde au avut loc, la în
ceputul săptămînli trecute, con
vorbiri între președintele de 

Gaulle și cancelarul Erhard

In urma arestării a zece persoa
ne învinuite de a ti provocat tul
burări cu ocazia vizitei prințesei 
Margareta în Irlanda, în lata tri
bunalului din orașul irlandez 
Mountmellik a avut loc o demon
strație. In fotografie : demon
stranții răstoarnă o mașină a 

politiei

Primul ministru iranian Hassan All Mansur (stînga) a fost grav rănit în 
timpul unul atentat săvirșit la 21 ianuarie de studentul Mohammed

Bokharai (dreapta)

Tineri budiști demonstrează prin blocarea circulației pe o stradă din 
Saigon. După cum relatează ziarul „New York Times", din care repro
ducem iotograila de mai sus, între demonstranți și soldatil sud-vletna- 

mezi au avut loc apoi ciocniri soldate cu mai mulți răniți

H. Wilson despre rezultatul 
alegerilor parțiale de la Leyton

LONDRA 24 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu publicat de ziarul 
„Sunday Express'1, primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wilson, a 
declarat că guvernul laburist in
tenționează să continue aplicarea 
programului său in ciuda înfrînge- 
rii în alegeri a ministrului de ex
terne, Patrik Gordon Walker, și a 
reducerii majorității parlamentare 
laburiste. Fără să respingă în între
gime eventualitatea unor noi ale
geri apropiate, premierul englez a 
spus : „Personal, cred că vom pu
tea continua doi sau trei ani, îna
inte de a ne supune verdictului ale
gătorilor. Orice s-ar întîmpla — a 
continuat el — noile alegeri se vor 
traduce printr-o victorie laburistă, 
cu o majoritate substanțial sporită". 
Wilson a admis că rezultatele ale
gerilor parțiale de la Leyton, unde 

Walker a fost învins, au fost „de
zamăgitoare" și a pus eșecul pe 
seama unor cauze locale și tempo
rare.

Făcînd un bilanț al primelor 100 
de zile de guvernare, primul mi
nistru a subliniat că în această pe
rioadă guvernul a reușit să obțină 
ca Marea Britanie „să înceapă din 
nou să conteze" în lume, să-și în
tărească rolul în calitate de ele
ment motor al Commonwealthului, 
să elaboreze o concepție nouă în 
domeniul apărării și să pună ba
zele unei reforme a industriei aero
nautice. „Aceste 100 de zile au fost 
pozitive — a declarat el. Cred că 
următoarele 100 de zile vor aduce 
rezultate și mai bune, deși liberta
tea noastră de acțiune este limitată 
din cauza situației economice pe 
care am moștenit-o".

SCURTE ȘTIRI

Împotriva prescripției crimelor de război
Problema „prescripției' crimelor 

naziste este tot mai discutată pe mă
sură ce se apropie data de 9 mai. 
După cum se știe, spre siîrșitul anu
lui trecut, guvernul vest-german a 
anunțat că termenul de prescripție a 
acestor crime, săvîrșite înainte de 9 
mai 1945, nu poate fi prelungit. A- 
ceasta ar însemna că din mai 1965, 
nici un nou dosar nu va putea fi 
deschis, acțiunea publică urmînd a 
fi stinsă, iar condamnările pronun
țate în lipsă din 1945 și încă neexe- 
cutate vor fi prescrise pe măsură ce 
vor atinge termenul de prescripție.

Această intenție a stîrnit numeroa
se proteste atît în R.F.G. cît și în 
lumea întreagă. Mulți juriști din 
diferite țări au luat poziție în pagi
nile presei, remareînd că un șir de 
documente internaționale (printre 
care acordul de la Potsdam, statutul 
Tribunalului de la Niirnberg, decizii 
ale Consiliului de control din Ger
mania, ca și rezoluții ale Națiunilor 
Unite) au subliniat caracterul de 
drept comun și totodată internațional 
al crimelor săvîrșite de naziști. După 
cum a arătat în ziarul „Le Monde” 
președintele asociației magistraților 
din Rezistenta franceză, Maurice 
Rolland, dreptul internațional nu cu
noaște noțiunea de „prescripție", 
care „în nici un caz nu poate fi 
aplicată unor atentate împotriva în
tregii omeniri".

în urmă cu o săptămînă, ministrul 
federal al justiției, Ewald Bucher, s-a 
pronunțat din nou, la Augsburg, 
pentru aplicarea „prescripției". După 
cum a declarat el. Republica Fede
rală ar fi singura competentă în a- 
ceastă privință și „de aceea nu mă 
voi lăsa indus în eroare de mani
festații". Ministrul Bucher făcea a- 
luzie la recentele demonstrații de 
protest împotriva prescripției -țâre 

au avut loc la 14 ianuarie în fața 
consulatelor R. F. Germane din Wa
shington, New York, Boston, Phila
delphia, Houston și Los Angeles. 
Demonstrații similare au avut loc și 
în Izrael. Declarația ministrului a 
fost pusă în legătură cu faptul că 
în luna martie parlamentul vest-ger- 
man urmează să se ocupe din nou 
de această problemă. Ziarul vest- 
german „Neue Rhein Zeitung", refe- 
rindu-se la Indignarea care se ma
nifestă în lumea întreagă față 
de încercarea de a se înceta ur
mărirea penală a criminalilor de 
război, a calificat declarația lui 
Bucher drept „lipsită de tact". La 
rîndul său," ziarul „Die Welt' a scris, 
într-un articol de fond, că Bonnul 
trebuie să privească cu seriozitate 
criticile ce i se aduc și să nu le res
pingă pe motivul că ar fi „un ames
tec" în treburile interne. De aseme
nea, avocatul american A. Marris, 
care a lucrat în cadrul Tribunalului 
internațional de la Niirnberg pentru 
judecarea principalilor criminali de 
război, a declarat că, după pă
rerea sa, termenul de 20 de ani pre
văzut pentru urmărirea și judeca
rea criminalilor de război ar trebui 
socotit cu începere din 1955 — cînd 
R.F.G. a obținut suveranitatea — ast
fel îneît scurgerea celor 20 de ani 
prevăzuți de autoritățile vest-germa- 
ne ar urma să ia sfîrșit în 1975.

In aceste condiții, ministrul federal 
al justiției a trebuit să atenueze 
sensul declarației sale. Vorbind în 
seara zilei de 19 ianuarie la postul 
de radio Colonia, E. Bucher a spus 
că va supune parlamentului, la în
ceputul lunii martie, propuneri cu 
privire la posibilitatea de a urmări 
pe criminalii naziști și după terme
nul de „prescripție". Potrivit agenției 
Associated Press, ministrul a adău

gat că guvernul ar avea nevoie de 
„ajutorul străinătății' pentru a pre
găti aceste propuneri.

La ce se referă această invitație 
de „ajutor", nu se știe exact. Cert 
este însă faptul că o opinie publică 
foarte largă din „străinătate" și-a 
făcut cunoscut punctul său de ve
dere, manifestîndu-și protestul față 
de apropiata stingere a urmăririi 
criminalilor de război naziști.

Este de reținut și următorul fapt : 
ministrul a vorbit la radio marți 
seara. Dar, în cursul aceleiași zile, 
deputatul creștin-democrat Ernst 
Benda a depus în Bundestag un 
proiect de lege privind prelungirea 
urmăririi criminalilor de război na
ziști pînă în 1975. Cu toate că Ben
da nu dispune de sprijinul partidu
lui său, după cum a transmis din 
Bonn agenția Reuter, inițiativa lui a 
fost sprijinită de alți 50 de deputați 
membri ai U.C.D., care au depus o 
moțiune în același sens ; numai a- 
ripa bavareză a U.C.D./U.C.S., con
dusă de fostul ministru de război 
Strauss, a respins moțiunea.

De curînd, o agenție de presă re
lata un incident întîmplat în
tr-un oraș italian, unde un trecă
tor a observat pe stradă o figură 
care i s-a părut cunoscută. El a în
ceput să strige : „E bestia din Bu
chenwald". Cel în cauză a fost prins 
și identificat ca un fost adjunct al 
comandantului faimosului lagăr hit
lerist de exterminare din Buchen
wald. Cîți asemenea indivizi nu vor 
putea ieși din ascunzișurile lor și 
nu se vor putea plimba nestinghe
riți, dacă s-ar aplica „prescripția" 
crimelor naziste ?

Emil MIRONESCU

RIO DE JANEIRO. Fostul pre
ședinte al Braziliei — Juscelino Ku
bitschek, ale cărui drepturi politice 
au fost anulate de actualul regim pe 
o perioadă de 10 ani, se va înapoia 
în luna mai în Brazilia. Această in
formație a fost făoută reprezentanți
lor presei de fiica lui Kubitschek, 
care l-a vizitat recent la Paris. Liderii 
Partidului social-democrat au hotărit 
să se întrunească pentru a discuta a- 
supra posibilităților de înapoiere în 
țară a lui Kubitschek.

CAIRO. Sub președinția secretaru
lui general al Ligii arabe, Hassuna, 
la Cairo a avut loc o ședință a co
mitetului pentru problemele regiuni
lor din sudul Peninsulei Arabice. Din 
comitet fac parte reprezentanți ai Ira
kului, Arabiei Saudite, Kuweitului, Ye
menului și R.A.U. S-a adoptat o hotă- 
rîre cu privire la convocarea în fe
bruarie a unei consfătuiri la care să 
participe reprezentanți ai tuturor or
ganizațiilor naționale din această re
giune și care să elaboreze măsuri în 
vederea unirii mișcării de eliberare 
națională din sudul Peninsulei Ara
bice.

KHARTUM. Postul de radio Om- 
durman a anunțat că guvernul suda
nez a adoptat o hotărîre prin care o 
serie de ofițeri de diferite grade, în
lăturați anterior de fostul regim al lui 
Abboud, sînt repuși în funcțiile lor.

HANOI. In ultimele două săptă- 
mîni, anunță Agenția Vietnameză de 
Informații, numai în provincia Ben Ce 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud au nimicit peste 200 soldați ai 
trupelor guvernamentale sud-vietna- 
meze. In această perioadă, aproape 
100 de soldați ai trupelor sud-vietna- 
meze au trecut de partea patrioților.

CARACAS. Un grup de 22 de mi
litari din armata venezueleană s-a 
predat trupelor de partizani de pe 
frontul „Libertador", care operează în 
statele Portuguesa și Barinas și au 
cerut să fie încorporați în forțele ar
mate de eliberare națională.

VARȘOVIA. Pe locul fostului lagăr 
de concentrare de la Brzezinka (R. P. 
Polonă) a fost găsit îngropat în pă- 
mînt un jurnal de zi aparținînd unui 
fost deținut al acestui lagăr. în jur
nal sînt descrise atrocitățile hitleriști- 
lor din lagăr, precum și pregătirea de- 
ținuților pentru o răscoală armată.

TUNIS. La Tunis s-a anunțat ofi
cial că președintele Tunisiei, Habib 
Burghiba, va face cu începere de la 
16 februarie o călătorie de aproxima

Un avion-cisternă s-a prăbușit asupra unui cartier al orașului american 
Wichita. In fotografie : pompierii încearcă să localizeze incendiul 

provocat

tiv două luni, în cursul căreia va vi
zita R.A.U. și alte țări arabe, Turcia, 
Grecia și Iugoslavia.

VIENTIANE. Pe aeroportul mili
tai din Vientiane s-a produs explozia 
în lanț a unor bombe grele, care au 
provocat distrugerea totală a zece 
avioane de bombardament aflate la 
sol. Explozia a avut loc după ce o 
mitralieră defectă de pe bordul unui 
avion s-a descărcat, gloanțele lovind 
în bombele aflate pe un alt avion 
din fața acestuia.

NEW YORK. Justiția federală a 
dat dispoziții sîmbătă ca populația de 
culoare din localitatea Selma (Ala
bama) să fie înscrisă pe listele elec
torale. Cu cîteva zile în urmă poliția 
locală arestase 218 persoane — în 

majoritate cetățeni de culoare — pen
tru că au refuzat să intre în birourile 
de înscriere pe listele de alegători pe 
o altă ușă decît populația albă.

LONDRA. O expediție britanică a 
descoperit în pustiul Sahara un drum 
lung de aproape 1 000 kilometri, fo
losit de romani în antichitate. Acest 
drum, cunoscut anticilor sub denumi
rea de Limes Tripolitanus, începe din 
localitatea Gabes în Tunisia centrală 
și se sfîrșește la Leptis Magna, unul 
din. cele mai mari orașe antice de pe 
litoralul african.

NEW YORK. Laboratoarele seis- 
mologice ale Universității din Barke- 
ley (California) au înregistrat sîmbă
tă un cutremur puternic situat „unde
va în Pacific" care a atins gradul 
7,5 pe scara Richter. Șocul a fost atît 
de violent îneît a blocat seismografe
le, împiedicînd în felul acesta posibi
litatea de a se cunoaște unde a fost 
localizat cutremurul. Cutremurul a 
fost înregistrat și de seismografele 
laboratoarelor din Honolulu care l-au 
situat în regiunea insulei Halm Hera 
de la est de Borneo.

DAMASC. Inti -un comunicat pu
blicat la Damasc de către generalul 
Amine El Hafez, președintele Consi
liului prezidențial, șef al guvernului 
sirian și guvernator militar, se arată 
că autoritățile siriene au dejucat „in
tenția unor elemente reacționare și ca
pitaliste", de a provoca la Souks Ha- 
midieh declanșarea unei greve și a 
unor dezordini îndreptate împotriva 
„legii care decretează naționalizarea". 
Persoanele (al căror număr nu a fost 
precizat) —- se spune în comunicat — 
au fost arestate de către autorități.
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