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PE CALEA RIDICĂRII ANGAJAMENTE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE 1965

NIVELULUI CALITATIV Inițiativă și muncă creatoare
AL PRODUSELOR

Industria orașului Cluj cuprinde 
puternice unități ale industriei con
structoare de mașini, industriei ușoa
re și alimentare, precum și ale in
dustriei locale. In ultimii ani majo
ritatea întreprinderilor au fost dez
voltate și modernizate, fiind dotate 
cu mașini și utilaje de înaltă pro
ductivitate. Producția globală indus
trială a orașului a fost anul trecut 
de 5,4 ori mai mare față de reali
zările din anul 1951. Datorită varie
tății și nivelului calitativ al produ
selor, marca unor întreprinderi clu
jene este azi cunoscută și apreciată 
în toată țara și chiar peste hotare. 
Uzinele „Unirea", „Tehnofrig" și 
„Carbochim", Fabrica de mobilă „Li
bertatea" și alte întreprinderi livrea
ză la export peste 60 de sortimente.

Obținerea unor produse care prin 
caracteristicile lor tehnico-funcțio- 
nale și economice, prin gradul de 
finisare și aspectul lor, să se ridice 
la nivelul celor mai bune realizări 
ale tehnicii, constituie preocuparea 
cea mai de seamă a organizațiilor 
de partid, a conducerilor întreprin
derilor și comitetelor sindicale. 
Călăuzindu-se după indicațiile date 
de partid, comitetul orășenesc al 
P.M.R. Cluj urmărește îndeaproape 
îndeplinirea acestor sarcini, stimu
lează orice inițiativă menită să 
ducă la creșterea indicilor calita
tivi ai produselor. Pe lingă anali
zele făcute în biroul orășenesc, stu
diile întreprinse de comisia econo
mică sau de alte colective, anul 
trecut, comitetul orășenesc de par
tid a dezbătut într-o plenară lăr
gită unele probleme ale activității 
de partid și economice care con
diționează direct calitatea produc
ției : cum se ocupă organizațiile 
de partid și conducerile întreprin
derilor de asimilarea de produse cu 
caracteristici superioare și moder
nizarea celor din fabricație de se
rie ; cum este folosită tehnica 
nouă cu care sînt dotate secțiile de 
fabricație; cum colaborează între
prinderile cu institutele de învăță- 
mînt superior și de cercetare etc.

Pe baza hotărîrii adoptate de ple
nară, au fost întreprinse o seamă de 
acțiuni care au dat rezultate bune. 
Ocupîndu-se de întărirea activității 
de concepție, biroul comitetului oră
șenesc de partid a cerut conducerilor 
întreprinderilor și organizațiilor de 
partid ca în serviciile de proiectări, 
tehnologice, metalurgice etc. să re
partizeze inginerii și tehnicienii cu 
o bună pregătire și experiență prac
tică, cu inițiativă, oameni care știu 
să privească în perspectivă. La uzi
na „Tehnofrig" peste 50 Ia sută din 
ingineri lucrează în prezent în ser
viciile de concepție. Ca urmare a 
faptului că în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid a fost primit 

' un însemnat număr de ingineri, teh- 
[ nicieni, specialiști, în serviciile de 

concepție au fost înființate organi
zații de bază sau grupe de partid ; 
acestea acționează cu mijloacele lor 
specifice în direcția promovării teh
nicii noi. La ședințele con
siliilor tehnico-științifice ale între
prinderilor participă acum și oameni 
de știință, cadre didactice de la In
stitutul politehnic și alți specialiști.

Datorită organizării temeinice a 
asimilărilor, pornind de la faza de 
proiectare și pînă la pregătirea teh
nologică și a fabricației, în unele în
treprinderi clujene s-au 
produse 
superioare, 
au fost 
mașini și 
tria textilă, 
automat de țesut mătase și mașina 
de filat bumbac cardat. Agregate
le frigorifice de 3 100 k cal pe oră 
și de 6 000 kcal pe oră, cuptorul de 
pîine de 20 tone în 24 ore, instala
ția pentru tratarea termică a vinu
lui etc. produse la uzina „Tehnofrig"

realizat 
cu caracteristici 
uzinele „Unirea" 

noi tipuri de

noi,
La

create
utilaje pentru indus- 

cum sînt războiul

se situează la un înalt nivel tehnic. 
Colectivul Fabricii de piele și 
țăminte „Cluj ana" a introdus 
bricație 87 de modele noi.

Ținînd seama că anul 
întreprinderilor noastre le 

asimilarea 
comitetului o- 
a atras a- 
de partid din

încăl- 
în fa-

acesta 
revin 

desarcini sporite în 
produse noi, biroul 
rășenesc de partid 
tenția organizațiilor 
întreprinderi și conducerilor tehnico- 
administrative 
tinuare măsuri pentru 
activității de 
lucru se impune 
mult cu cît în unele uzine calitatea 
unor proiecte și 
lor sînt încă sub 
tente. Comitetul 
tid și-a propus 
sînt folosiți tehnicienii și inginerii 
în întreprinderi și cum contribuie 
aceste cadre la acțiunile inițiate 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor.

Cu prilejul adunărilor de alegeri 
în organizațiile de partid și dezba
terii cifrelor de plan pe 1965, s-a 
subliniat că în toate întreprinderile 
sînt posibilități, rezerve interne 
care, puse în valoare, vor con
tribui la ridicarea indicilor de cali
tate ai produselor. S-au scos în evi
dență și unele deficiențe. De 
exemplu, la fabrica de porțelan, 
deși s-au obținut rezultate bune în 
crearea unor sortimente și decoruri 
noi. trecerea la realizarea în fabri
cație a modelelor și a decorurilor 
pentru porțelanul albit se face in
tr-un ritm lent. Din cauza lipsei de 
exigență a controlului de calitate, de 
la fabrica de piele și încălțăminte 
ca și de la cea de tricotaje mai 
pleacă uneori produse cu defecte.

în prezent, organizațiile de partid 
și conducerile întreprinderilor sînt 
ajutate să lichideze asemenea defi
ciențe, să valorifice din plin rezer
vele interne de care dispun. în fie
care fabrică, uzină, pe șantiere, apli
carea planurilor de măsuri tehni- 
co-organizatorice urmărește în mod 
deosebit organizarea mai bună a 
producției pe fluxul tehnologic, ex
tinderea metodelor 
cru, a experienței 
chipelor și secțiilor

Dat fiind că de 
fesională și de experiența practică 
a muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor depinde în mare măsură ca
litatea producției, organizațiile de 
partid au fost îndrumate să con
troleze îndeaproape cum se desfă
șoară cursurile de ridicare a cali
ficării și de specializare. Probleme
lor legate de aplicarea tehnologiei 
moderne, de calitatea producției li 
se va acorda în perioada următoare 
un rol preponderent în tematica 
cursurilor. Paralel cu acestea, o a- 
tenție sporită se va da în continua
re îmbunătățirii propagandei teh
nice, în așa fel ca oamenii de dife
rite profesii să cunoască tot ce apare 
nou și valoros în știință și tehnică.

Ne-am propus să extindem iniția
tiva unor întreprinderi ca „Tehno
frig" și „Carbochim" de a urmări în 
mod organizat comportarea produse
lor la beneficiari, prin metoda ches
tionarelor care însoțesc ^utilajele, 
consfătuiri periodice, prin deplasarea 
specialiștilor de aici în unitățile 
unde se folosesc produsele respec
tive. Biroul comitetului orășenesc de 
partid a hotărît, de asemenea, ca 
la începutul celui de-al II-lea tri
mestru să organizeze o dezbatere 
amplă, în cadrul unei plenare lărgi
te, a problemei calității producției. 
Fără îndoială că oamenii muncii din 
întreprinderile clujene, sub condu
cerea organizațiilor de partid, vor 
îndeplini sarcinile trasate.

Ing. loan CIORBA 
secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Cluj

să ia în con- 
întărirea 

concepție. Acest 
cu atît mai

durata întocmirii 
posibilitățile exis- 
orășenesc de par- 
să controleze cum

moderne de lu- 
muncitorilor, e- 
fruntașe.
pregătirea pro-

La standul de probe din hala de 
motoare Diesel a Uzinei de con
strucții de mașini Reșița se face 
proba celui de-al 210-lea motor pen
tru locomotivele Diesel electrice. In 
timp ce Andrei Traian, Ion Blidaru, 
Tănase Gheorghe verifică funcționa
rea utilajului, în moderna hală, do
tată cu mașini-unelte de înaltă teh
nicitate, mîini sigure pregătesc fa
bricația altor motoare.

Munca se desfășoară cu însufle
țire și la forjă, turnătorie, mecanică 
mijlocie și ușoară, sculărie. In ser
viciile de concepție, la planșete, 
specialiștii conturează viitoarele a- 
gregate cu înalți parametri funcțio
nali, reproiectează pe cele din 
bricația curentă, contribuie la 
țierea unor măsuri pentru 
tinderea tehnologiei avansate, 
scopul realizării de mașini și agre
gate la nivelul tehnicii actuale. Prin 
eforturile colective ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, numai la 
construcția motorului Diesel s-au a- 
dus peste 200 de îmbunătățiri con
structive și tehnologice. La turboge- 
neratorul de 6 000 kW s-au adoptat 
o serie de soluții noi : rotor genera
tor monobloc, reducerea înălțimii a- 
gregatului, reglarea debitului de 
abur prin ventile monoscaun sau 
cu ajutorul diafragmelor rotati
ve, sporindu-i-se randamentul 
funcționare. In același timp, 
redus manopera specifică

Hala de prelucrări mecanice de la Uzina de consirucții de mașini Reșița

în 
s-a 
cu 

2 000 de ore pe agregat. Concomi
tent cu îmbunătățirea parametrilor 
și a finisajului, atenția a fost în
dreptată și spre reducerea consu-

De exemplu, prin 
continuu a arbori- 
motoare se reali- 
calitativ superior 

de oțel aliat de 10

mului de metal, 
forjarea cu fibraj 
lor cotiți pentru 
zează un produs 
și o economie 
tone la fiecare motor.

Zilele acestea, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii uzinei au examinat, în 
cadrul unei însuflețite adunări, an
gajamentele luate de secțiile de fa
bricație cu prilejul dezbaterii sarci
nilor de plan, stabilind angajamen-

Să se depășească principalii 
indicatori de plan pe 1965 cu :
— 6 000 000 lei la producția 

globală ;
— 8 000 000 lei la producția- 

marfă ;
— 0,3 la sută la productivi

tatea muncii;
— 1 200 000 lei economii la 

prețul de cost ;
— 1 000 000 lei beneficii.
Din care pînă la 1
— 3 000 000 

globală;
— 4 000 000 

marfă ;

lei economii la pre
cost ;
lei beneficii.

lei

lei

la

la

Mai :
producția

producția-

ANGAJAMENTELE COLECTIVULUI UZINEI DE CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI REȘIȚA PREVĂD:

— 600 000 
țul de

— 500 000
Să dea peste prevederile pla
nului anual :
— 800 tone oțel lingou ;
— 8 570 kVA generatori elec

trici ;
— 2 000 kW motoare elec

trice ;
— 1 pod rulant;
— 1 compresor de aer de 

45 mc;
— 1 motor Diesel de 2 100 

cp;
— 110 tone piese turnate din 

fontă.

tul întregului colectiv. La siîrșitul a- 
dunării am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre constructorii de mașini 
țeni. lată ce ne-au declarat :

Panteș Alexandru, maistru la 
ția iorjă : „Prin angajamentele 
care le-a luat colectivul uzinei noas
tre vom contribui la munca ce o de
pune întregul nostru popor pentru a 
da viață mărețelor sarcini tra
sate de al IlI-lea Congres al 
partidului. In cadrul uzinei, secției 
forjă îi revin sarcini importante pe 
linia îmbunătățirii calității produse
lor și a creșterii productivității mun
cii. Vrem ca piesele executate de 
noi să aibă un profil cît mai apro
piat de cel finit pentru a gospodări 
cît mai rațional metalul. In colabo
rare cu alte colective, se forjează 
în matrițe biele, pistoane, capace de 
lagăr și alte piese de mare impor
tanță în construcția de mașini. In vii
tor vom forja în matrițe corpurile 
amortizoarelor de vibrații și corpul 
roții angrenajului 'principal al bo-

(Continuare în pag. III-a)
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ANGAJAMENTELE 

ALTOR COLECTIVE 
DE ÎNTREPRINDERI

reși-

sec-
pe

Mă 
C.F.R. 
cursă 
cu numărul 40. De pe bordul ei 
coborîră doi oameni : mecanicul 
și ajutorul său. Mecanicul : Valen
tin Corîțu. Ajutorul : Ștefan Staicu.

Am făcut cunoștință cu ei. Me
canicul mi-a vorbit apoi despre 
tovarășul său de „echipaj", pro
pus candidat în circumscripția 
113 pentru Sfatul popular orășe
nesc Crafova.

— Lucrez de doi ani împreună 
cu Ștefan Staicu și pot să spun că 
e un om de ispravă. Poftim, pri
viți ceasul de pe bord 1

L-am privit : kilometri parcurși 
— 361 000.

— Cum stați, deci, cu reparații
le ? — l-am întrebat.

— Nu s-au făcut — a răspuns 
mecanicul. E o dovadă că ajuto
rul de mecanic, în a cărui sarci
nă cade îndeosebi întreținerea lo
comotivei, și-a îndeplinit conști
incios datoria. Eu sînt bucuros că 
alături de mine lucrează un mun
citor destoinic ca Ștefan Staicu. 
Și ca tovarăș de muncă, și ca 
cetățean socotesc că e vrednic 
de votul nostru de la 7 martie.

Am poposit împreună cu Ște
fan Staicu în circumscripția unde 
a fost propus. Oriunde ne-am o- 
prit și am discutat cu cetățenii nl 
s-a spus: „Ștefan Staicu a fost 
prezent la cele mai multe acțiuni 
gospodărești întreprinse în cir
cumscripția noastră. Și, alături de 
el, totdeauna a fost prezentă și 
soția lui".

„Socotesc că Ștefan Staicu me
rită increderea acordată de a fi 
candidat pentru alegerile de la 7 
martie — ne-a spus Nicolae Io- 
nescu, pensionar C.F.R. La depou 
este un exemplu în muncă. In 
cartier îl cunoaștem ca un cetă
țean modest, inimos, săritor la ne
voie, interesat de treburile cetă
țenești, bun gospodar".

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteli"

aflam în halele depoului 
Craiova. Tocmai sosea din 
locomotiva Diesel electrică

„MEDICUL NOSTRUll

Nu e (ăran în comuna noastră 
care să nu-l cunoască pe doctorul 
Nagy Ferencz, medic la spitalul din 
localitate. Fiu de țăran din Sîntim- 
reu, sat care aparține comunei, doc
torul A'ogy, deși tînăr — are numai 
33 de ani — și-a câștigat intr-un 
scurt 
Cîți dintre 
făcut sănătatea datorită priceperii fi 
grifii pline de răspundere a medi
cului I Cînd află că cineva e greu 
bolnav, fie că știrea a venit ziua sau 
în puterea nopții, la orice distanță 
s-ar afla, face totul ca să ajungă cit 
mai repede la căpătîiul celui în su
ferință.

Noi dorim să ne reprezinte mai 
departe în sfatul popular comunal 
fiindcă este nu numai un me
dic bun, ci fi un cetățean care

răstimp prețuirea tuturor, 
noi nu ne-am re

Centru de cercetare 
tehnico - științifică 
pentru agricultură

deIn cadrul Institutului central 
cercetări agricole a luat ființă Cen
trul de documentare tehnico-știin- 
țifică pentru agricultură. Centrul își 
axează activitatea pe problemele ac
tuale și de perspectivă ale cercetă
rilor științifice și producției agrico
le. El asigură documentarea cadre
lor de conducere, cercetătorilor și 
specialiștilor din unitățile de pro
ducție în legătură cu literatura de 
specialitate din țară și de peste ho
tare și cu progresele realizate în 
știința și tehnica agricolă mondială.

Centrul organizează o bibliotecă a- 
gricolă centrală și coordonează ac
tivitatea bibliotecilor agricole, pre
cum și documentarea din unitățile 
de cercetare și producție. Laborato
rul de calcul electronic al centrului 
va asigura prelucrarea datelor ex
perimentale obținute de institutele 
de cercetări și stațiuni, iar cel de fo- 
tocinematografie va produce filme 
tehnico-științifice, filme și diafilme 
necesare propagandei agricole.

Intr-o «ecțle a Uzinei „Tehnofrig* Cluj

pune suflet în acțiunile obștești. 
Sarcinile ce 
țațe ca 
totdeauna
Nagy ține cu regularitate și confe
rințe, contribuie la răspîndirea cu
noștințelor științifice.

Tînăr intelectual, doctorul Nagy 
Ferencz nu-și precupețește puterea 
de muncă pentru binele obștesc.
Mihal CREȚU
Szalai FRANCISC
Aurel ABRUDAN
comuna Sălard, raionul Oradea

i-au
deputat fi 
la bun sfîr

fost încredin- 
, I le-a dus 
!îrșit. Doctorul

A TREIA OARA
Pentru a treia oară, cetățenii din 

circumscripția orășenească numărul 
20 Suceava au propus-o drept can
didată în alegerile pentru sfatul 
popular orășenesc pe tovarășa Oc
tavia Cîrstiuc, de pe strada Ilie 
Pintilie din Suceava. Iată ce ne-au 
relatat cîțiva alegători despre can
didata lor :

Șali Alois (pensionar) : „Străzile 
și trotuarele din circumscripția 
noastră sînt totdeauna curate, împo
dobite cu flori — exemplu și îndemn 
pentru cetățenii din circumscripțiile 
învecinate. Prin activitatea de depu
tată și prin exemplul ei personal, to
varășa Octavia Cîrstiuc a reușit să 
antreneze oamenii la diferite acțiuni 
de folos obștesc, economisindu-se 
numai anul trecut sfatului popular 
peste 66 000 lei. La îndemnul ei, un 
mare număr de cetățeni au participat 
prin muncă patriotică la construirea 
localului cu 16 săli de clasă pentru 
școala medie din circumscripția 
noastră. Vă dați seama de ce noi, 
cetățenii, îi vom acorda din nou vo
tul la 7 martie".

Elena Cernăucanu (gospodină) ; 
„Cine.nu știe că munca unei gospo
dine e destul de complicată, dacă 
vrga să aibă totdeauna casa pusă 
la punct și toți ai casei să fie bine 
îngrijiți. Noi, gospodinele din car
tier, apreciem 
Cîrstiuc : e 
și acasă și
ștească. De multe ori am văzut-o 
învățîndu-le pe gospodinele mai ti
nere cum să-și orînduiască treburile 
și, uneori, chiar ajutîndu-le. Este 
o femeie harnică și modestă. Iată 
unul dintre motivele pentru care 
susțin cu căldură candidatura Octa- 
viei Cîrstiuc".

Macarie Colomeschi (profesor de 
științe naturale) : „O cunosc pe to
varășa Octavia Cîrstiuc ca pe o 
cetățeană destoinică și un bun 
gospodar. Dar m-aș referi — 
pentru . că pot să i le apreciez 
îndeaproape — la calitățile sale 
deosebite de mamă, de educatoare. 
Atît tovarășa Cîrstiuc cit și soțul ei 
se ocupă îndeaproape de educarea 
copilului lor, care este în clasa a 
noua a școlii noastre. Fiul lor este 
un elev bun, silitor la învățătură. 
Mama este întotdeauna prezentă la 
acțiunile întreprinse de școală. Pen
tru meritele ei de activistă obșteas
că, de gospodină, de mamă vredni
că, înzestrată cu talent de pedagog, 
eu m-am bucurat că a fost propusă 
din nou candidată în alegeri".

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteli"

exemplul tovarășei 
o bună gospodină 
în activitatea ob-

E TOT „PROVIZORIU"

Kennedy , j-eu întrerupt miercuri la nu
mai citeva ore după ce au început, firi 
să se fi realizat vreun acord. Potrivit a- 
genjiei France Presse, o Înaltă persona
litate americană a declarat că eșecul 
temporar al lucrărilor se datoreșfe fn 
primul rînd divergentelor dintre Statele 
Unite și Comunitatea economică euro
peană. Nu a fost stabilită încă data vii
toarei reuniuni a Comitetului.

Saigon PREMIERUL

Potrivit ultimelor știri sosite din 
Saigon, generalul Khanh l-a numit 
„provizoriu" în funcția de prlm-mi- 
nistru pe Nguyen Xuan Oanh. Agen
ția France Presse relatează că noua 
lovitură de stat a pus capăt ficțiunii 
existenței unui guvern civil. Agenția 
adaugă că se pune sub semnul în
trebării menținerea la Saigon a am
basadorului S.U.A., Maxwell Taylor, 
deoarece neînțelegerile dintre Tay
lor și Khanh s-au accentuat în ulti
mele săptămîni.

încordare politică 
în Columbia

l

Tratativele agricole
G. A. T. T.: Impas

Lucrările Comitetului agricol al Acor
dului general pentru tarile și corner) 
(G.A.T.T.), desfășurate în cadrul „rundei

După cum transmit agențiile de 
presă, guvernul columbian trece 
printr-o criză ca urmare a demisiei 
ministrului de război, Ajberto Ruiz 
Novoa. La palatul prezidențial din 
Bogota au avut loc consultări înde
lungate între președintele Valencia și 
comandanții militari. Se presupune 
că se vor produce noi demisii din 
guvern. (Amănunte în pag. 4-a).

La adunarea cetățenească dîn circumscripția electorală nr. 1 Corbeasca, 
raionul Adjud, a fost propus candidat al F.D.P. pentru sfatul popular 
comunal profesorul Emanoil Nistor. Iată-1 stînd de vorbă cu alegătorii 

(Foto : Agerpres)

ACȚIUNI DE VACCINARE
A POPULAȚIEI

in prezent se desfășoară în întrea- 
a 

populației față de diferite boli. în 
anti- 
între 
1964, 
anti- 
tip I 

. în

ga țară acțiuni de imunizare

ianuarie a început vaccinarea 
poliomielitică a copiilor născuți : 
1 noiembrie 1963 — 1 noiembrie ' 
cărora li s-a administrat vaccin 
poliomielitic monovalent de 1 
(prin picături pe cale bucală), 
cursul lunii martie vaccinarea va fi 
completată cu administrarea mono- 
vaccinului de tip III, iar în aprilie, 
cu monovaccinul de tip II. Aceste 
vaccinuri au fost produse la Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino". în partea a 
doua a lunii februarie, copiii între 
1 și 7 ani care au fost vaccinați în 
anii anteriori vor fi revaccinați anti- 
poliomielitic. în întreaga țară con
tinuă acțiunea de vaccinare și re- 
vaccinare antitetanică a populației 
pînă la 60 de ani. Anul acesta vacci
narea s-a extins și la populația în 
vîrstă de peste 60 de ani. O dată cu 
administrarea dozei a doua (în ianua
rie) a luat sfîrșit și vaccinarea mixtă 
antigrlpală cu vaccin tip AsB,

INSTANTANEE

UN CACTUS OMAGIAL
In încăperea cu vitrină enormă, 

scăldată în neon albăstrui, e o 
explozie florală de toată frumu
sețea. Sub fiecare floare e tulpina 
ei, iar sub fiecare mănunchi de 
tulpini — ghiveciul lor. Un ghi
veci de lut ars, umplut cu cer
noziom și înfășurat într-o foaie 
obosită de staniol.

— Văd că nu vă plac ciclamele, 
observă pătrunzător responsabilul 
florăriei pe sub streașină căciulii 
brumării. In cazul acesta luați 
niște primule. Ia uitați-vă ce dră- 
gălașe-s !

— Sau o cinerarie... — mă sfă
tuiește ajutorul responsabilului, 
ocupat cu împletitul unor tran
dafiri de hîrtie pe o coroană fu
nerară.

Cu toată ciudățenia numelor, 
plantele n-ar fi neatrăgătoare, dar 
dacă nu vrei să duci în dar un 
ghiveci ? De ce atît de multe ghi
vece cu flori și atît de puține 
flori fără ghivece ?

— Mde! oftează și responsabi
lul, aveți dreptate, dar noi nu le

ținem decît așa. Încercați la „Co- 
dlea", poate să aibă oarecari ga
roafe libere.

Sint citeva, intr-adevăr, dar 
dată fiind starea de jumuleală în 
care se află, vînzătoarea, amabilă 
și afabilă, mă îndrumă stăruitoa
re către o pipenarie ; apoi către 
o zambilă, tot în ghiveci. Fără 
staniol. Cu mireasmă veritabilă.

— Dac-o îngrijiți insistent, e 
de părere fata, ține și o săptă
mână... De ce nu vă place, ce-i 
reproșați ?

— Zi și dumneata : să mă înfă
țișez cu ghiveciul pe peronul 
gării ?

— Ah, de gară-i vorba, aștep
tați pe cineva ! Păcat, nu-i sezo
nul ; știți: vara avem narcise, 
iriși, crini. Mai poftiți... Sau 
cercați chiar în gară.

O idee bună.
Chioșcul cilindric de sticlă 

Gara de Nord e plin de flori, 
oale de nenumărate forme stau 
înfipte pentru vecie primule, ci-

în-

din
în

neraril, ciclame, ba chiar și un 
Pithosporum.

— Nu vă uitați că n-are flori, 
surîde persoana care ocrotește 
grădina feroviară. Sub frunzuli
țele astea, odată pe an, apare o 
floricică albă foarte gingașă.

Nu se știe însă cînd va fi ter
menul erupției (sau dacă a fost). 
Pentru seara în cauză pare să fie 
exclus. îmi opresc privirile asu
pra unei plante țepene, cu ghim
pii semidisimulați în cele trei 
brațe mici ca ghearele unei pi
sici.

— Aloes — zice vînzătoarea
— Înțeleg, dar nu pot să apar 

în fața oaspetelui cu un ghiveci...
— „Trenul accelerat 404 din 

direcția Baia Mare sosește în sta
ție la linia a doua", anunță me
gafonul.

Nu mai e vreme de gîndire. 
Zbor pe peron. îmi îmbrățișez cu 
efuziune nevasta, îi iau geaman
tanul și-i înmînez în schimb, se
nin, cactusul fără ghiveci. L-am 
extras pur și simplu din oală și 
am aruncat restul.

...Bine am făcut 1 Bine. Rău e 
numai că a trebuit s-o fac. Oala 
n-avea nici o vină. Ea nici nu știe 
că floarea poate trăi și fără 
dînsa...

V. SILVESTRU
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Realizări însemnate
in înfăptuirea politicii partidului
Telegrame ale conferințelor de partid

Conferințe ale organizațiilor oră
șenești și raionale de partid continuă 
să adreseze Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, te
legrame în care se relatează succe
sele obținute de către oamenii mun
cii, sub conducerea organizațiilor de 
partid, în toate domeniile de activi
tate, în înfăptuirea sarcinilor trasate 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Conferința organizației orășenești 
de partid Reșița 
cerea partidului 
dările din oraș 
depășit sarcinile 
toți indicatorii, 
plan 32 500 t oțel, 
18 400 t laminate finite, motoare 
electrice, turbine hidraulice, cărbu
ne și 8 550 t minereu de fier. Au fost 
asimilate și puse în fabricație pro
duse de înaltă tehnicitate, printre

informează condu
că toate întreprin- 
și-au îndeplinit și 
de plan pe 1964 la 
Au fost date peste 

15 800 t fontă, 
finite,

care turbine cu aburi, motoare elec
trice de diferite mărimi; s-au produs 
noi mărci de oțeluri și profile lami
nate, s-au lansat în fabricație tur
bine cu aburi de 50 MW și motorul 
Diesel de 1 250 CP. In 1964 au fost 
date în folosință 678 apartamente.

Telegrama conferinței orășenești 
de partid Brăila menționează că 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderilor din oraș, în frunte 
cu comuniștii, au dat peste plan 
300 t oțel lichid, peste 3 000 t lami
nate, aproape 65 000 mp plăci aglo
merate, 1 790 t celuloză, 7 bacuri 
dormitoare și alte produse.

Munca avîntată a oamenilor mun
cii din întreprinderile orașului — se 
arată în telegrama conferinței oră
șenești de partid Călărași — a făcut 
ca planul pe 1964 să fie realizat în 
proporție de 107 la sută la produc
ția globală, iar la producția marfă în 
proporție de 102 la sută. Combinatul

de hîrtie și celuloză a început să 
producă primele cantități de hîrtie.

Delegații la conferința organiza
ției raionale de partid Bacău, în nu
mele comuniștilor și al tuturor oa
menilor muncii din raion, informează 
în telegrama trimisă că unitățile fo
restiere au realizat și au depășit pla
nul producției marfă și globale pe 
anul trecut. Prin creșterea indicelui 
de utilizare a masei lemnoase s-au 
dat peste plan 1 437 mc lemn de lu
cru, iar prin reducerea prețului de 
cost s-a realizat o economie 
1 164 000 lei. Au fost construite 56 
săli de clasă, iar învățămîntul de 8 
ani a fost generalizat.

Au mai trimis telegrame, în care 
sînt relatate succesele dobîndite de 
oamenii muncii, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, conferințele 
organizațiilor raionale de partid 
Bozovici, Huedin, Panciu, Bujor, 
Brăila, Marghita, Dej, Gilort, Lugoj, 
Timișoara, Arad, Sînnicolau Mare, 
precum și conferința organizației o- 
rășenești de partid Giurgiu.

Telegramele subliniază încrederea 
nețărmurită în politica partidului, 
hotărîrea fermă pe care conferințele 
de partid au exprimat-o, în numele 
comuniștilor, de a lupta neobosit 
pentru a obține noi succese în înfăp
tuirea politicii partidului.

de

MEMORIILE UNOR ARTIȘTI

STUDIUL
ECONOMIEI AGRARE
Tematica în pas cu viața Concluzii pentru

Experiența anilor trecuți ne-a a- 
rătat că studiul economiei agrare 
este deosebit de folositor celor ce 
muncesc în agricultură, eficiența 
lui rezultînd, printre altele, din fap
tul că oferă posibilități largi de în
sușire a problemelor general-teore- 
tice în strînsă legătură cu preocu
pările concrete ale comuniștilor din 
fiecare unitate agricolă socialistă. 
Comitetul raional de partid Negru 
Vodă a organizat cercuri cu profil 
economic acolo unde au existat con
dițiile necesare asigurării unui înalt 
nivel calitativ învățămîntului de 
partid (propagandiști cu o bună 
pregătire, cursanți care în anii pre
cedent și-au însușit cunoștințe de 
ț>ază în domeniul marxism-leninis- 
mului etc.). în prezent, în raion își 
desfășoară activitatea cercuri de stu
diere a economiei concrete în S.M.T., 
a economiei agrare în G.A.S., iar 
în cooperativele agricole de produc
ție funcționează un număr de cercuri 
de studiere a economiei și organiză
rii producției.

Justa orientare a studiului în a- 
eeste cercuri depinde în mod 
hotărîtor de tematica stabilită la 
începutul anului. Comitetul raional 
de partid a urmărit ca tematicile să 
reflecte multilateral politica parti
dului nostru la sate, problemele care 
fac obiectul preocupărilor partidu
lui și statului în perioada actuală. 
De un real sprijin în această pri
vință ne-au fost recomandările pri
mite din partea organelor superioa
re de partid. în același timp, con
sultarea unui mare număr de spe
cialiști, lectori, cursanți ne-a ajutat 
în stabilirea unor teme corespunză
toare specificului unităților în care 
s-au creat astfel de cercuri.

Ce se studiază în cercurile cu pro
fil economic din raionul nostru ? In 
primul rînd. unele teme de interes 
general referitoare la: programul 
complex inițiat de partid pentru dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii ; relațiile ce se statorni
cesc între S.M.T., cooperativele agri
cole de producție ; sarcinile organi
zațiilor de partid din unitățile res
pective.

Un alt grup de probleme cores
punde profilului și sistemului de or
ganizare a unităților socialiste din 
agricultură. Cursanțti cercurilor de 
economie concretă create în S.M.T. 
studiază politica partidului de 
industrializare socialistă a țării, dez
voltarea industriei de tractoare șl 
mașini agricole, căile reducerii pre
țului de cost și creșterii producti
vității muncii etc. La cercurile de 
economie agrară din G.A.S. se 
dezbat probleme privind creșterea

rolului gospodăriilor de stat în spo
rirea producției agricole, efectele 
economice pozitive ale concentrării 
producției în unități specializate. 
Cursanții cercurilor de studiere a 
economiei și organizării producției 
studiază probleme privitoare la în
tărirea economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de produc
ție, cointeresarea materială a țăra
nilor, conducerea treburilor obștești. 
Noi am indicat ca în dezbaterea a- 
cestor teme să se aibă în vedere 
problemele care s-au ridicat în șe
dința plenară din decembrie 1964 a 
Consiliului Superior al Agriculturii.

Interesul pe care-1 manifestă 
cursanții pentru aceste forme de în- 
vățămînt se explică și prin faptul 
că aci ei studiază un număr însem
nat de teme izvorîte nemijlocit din 
preocupările particulare fiecărei u- 
nitfiți. Iată cîteva exemple. La sta
țiunea de mașini și tractoare „Inde
pendența" în timpul campaniilor a- 
gricole consumul de combustibil și 
lubrefianți era prea mare. în func
ție de aceasta s-a programat la 
cercul de economie concretă o lec
ție și un seminar despre folosirea 
rațională a combustibililor și lubre- 
fianților. La fel s-a procedat și la 
cercul de economie concretă de la 
S.M.T. Chirnogeni in ce privește ca
litatea reparațiilor.

în cooperativele agricole de pro
ducție Straja și Pecineaga, mult te
ren arabil era irosit pentru drumuri 
de acces și perdele de protecție. Aici 
s-a introdus, în programul cercu
rilor de studiere a economiei și or
ganizării producției agricole, tema 
„Folosirea chibzuită a pămîntului în 
cooperativele agricole de producție 
șl mărirea suprafeței agricole".

Noi nu considerăm programele 
stabilite la începutul anului ca fixe, 
de nemodificat. Vom introduce teme 
noi, înlocuind pe altele, ori de cîte 
ori cerințele concrete ale vieții vor 
impune aceasta.

O tematică bine întocmită poate 
fi de ajutor numai în măsura în 
care la realizarea ei sînt atrase 
cadre competente, capabile să im
prime învățămîntului un conținut 
bogat, interesant. De aceea, comite
tul raional de partid dă o atenție 
deosebită pregătirii lectorilor și con
ducătorilor de seminarii. Membrii 
comitetului raional fac .expuneri, 
participă la seminarii, dau sprijin 
organizațiilor de partid în vederea 
ridicării continue a nivelului calita
tiv și a eficacității învățămîntului.

Gheorghe FIL!$AN 
prlm-secretar al Comitetului 
raional de partid Negru Vodă

activitatea
practică

Conduc seminariile cercului de 
economie concretă de la S.M.T. To- 
praisar. Principala mea preocupare 
în legătură cu această activitate 
este de a-i ajuta pe cursanți să-și 
însușească conținutul documentelor 
de partid, să desprindă concluzii 
pentru activitatea practică.

De curînd a avut loc dezbaterea 
la tema despre industrializarea so
cialistă a țării noastre. Am orien
tat discuțiile spre două probleme și 
anume: politica partidului de indus
trializare socialistă a țării și dez
voltarea industriei de tractoare și 
mașini agricole în anii puterii popu
lare. Mulți participant au vorbit 
despre importanța industrializării 
socialiste, ca singura cale pentru 
progresul întregii economii, pentru 
valorificarea superioară a resurse
lor naturale ale țării și ridicarea 
nivelului de trai al maselor munci
toare. despre trăsăturile principale ale 
industrializării în țara noastră. 
Alții s-au referit la rolul industriei, 
în general, și al celei constructoare 
de mașini agricole, în special, în în
zestrarea tehnică a agriculturii.

Cînd a venit vorba despre 
stațiunile de mașini și tractoa
re, am cerut cursanților să se 
refere și la sarcinile unității noas
tre, în primul rînd la obligația de 
a folosi din plin, cu maximum de 
randament, tractoarele și mașinile 
ce ne sînt încredințate. Discuția a 
devenit și mai vie cînd un cursant, 
prezentînd graficul angajamentelor 
luate de brigăzi, a făcut analiza 
realizărilor acestora. A reieșit că u- 
nele tractoare au avut o perioadă 
mare de staționare, că unii meca
nizatori nu au manifestat suficientă 
grijă pentru reducerea consumului 
de ulei pe tractor. S-au comparat 
economiile obținute de tractoriștii 
fruntași cu ale celor rămași în 
urmă, făcîndu-se totodată un calcul 
al producției pierdute.

Pentru seminariile următoare 
mi-am propus să pregătesc din timp, 
împreună cu cursanții, unele ana
lize și calcule economice privind 
activitatea în stațiunea noastră.

Ing. Petre MIREA
propagandist, S.M.T. Topralsar

invățămînt de partid

sau agroz ootehnic?

La cooperativa agricolă de pro
ducție din Negru Vodă există un 
cerc de economie și organizare 
producției, anul II, format din bri
gadieri, șefi de echipă etc. Pînă 
acum au fost predate toate lecțiile 
prevăzute în program. Frecvența este 
de 90 la sută. Dacă asiști însă la lec
ții, constați că unele dintre ele abor
dează problemele într-un mod în
gust, insistă asupra laturii pur teh
nice a producției, în detrimentul lă
muririi unor probleme politice, eco
nomice. Expunînd fără a fi pregătit 
din timp lecția „Organizarea și retri
buirea muncii în cultura legumelor, 
viței de vie și a pomilor", propagan
dista se justifica astfel : „predau lec
ții și la învățămîntul agrozootehnic 
și cunosc foarte bine aceste pro
bleme".

Este bine că cercul e condus 
de un inginer agronom, tov. Maria 
Cîrjan, care are o pregătire cores
punzătoare de cultură generală și 
de specialitate. Ar trebui însă ca 
propagandista să fie ajutată să vadă 
deosebirea între predarea lecțiilor în 
învățămîntul economic de partid — 
care înarmează cu cunoașterea po
liticii economice a partidului, a căi
lor de înfăptuire a ei — și învă
țămîntul agrozootehnic, care trans
mite cunoștințe cu privire la modul 
de a lucra pămîntul, de a îngriji 
animalele etc,

a

Faptul că nu a fost clar înțeleasă 
delimitarea între obiectul învăță- 
mîntul agrozootehnic și al economiei 
agrare se vădește și în modul cum 
este întocmită bibliografia. Cursan- 
ților li se recomandă să studieze în 
mai mică măsură documente de 
partid și de stat; în schimb abundă 
lucrările tehnice de specialitate. Une
le lucrări indicate în bibliografie se 
află numai la biblioteca raională din 
comună. După cum au arătat 
mai rnulți cursanți, există posibilita
tea de a se amenaja un punct 
de consultații dotat cu cărți, re
viste, ziare, materiale documentare 
și intuitive.

Tovarășul Grigore Motoi, briga
dier legumicol, care studiază în acest 
cerc, arăta că cursanții ar dori să 
primească mai multe consultații, că 
ei ar fi bucuroși dacă, atît în ex
puneri cît și în seminarii, li s-ar 
prezenta planșe și grafice care să 
ilustreze o anumită problemă, să-i 
ajute la fixarea ideilor principale.

Ar fi bine ca organizația de par
tid, pe baza analizei activității aces
tui cerc, să-i acorde sprijinul nece
sar pentru ca învățămîntul de par
tid să se desfășoare la nivelul ce
rințelor actuale.

V. MIHAI 
Șt. DINICA

Volumele de memorii aie unor 
sonalități din lumea teatrului sau a 
zicii se bucură de interesul viu și cons
tant al unui public larg de cititori. Ele 
satisfac cerințele celor atrași de litera
tura de evocare, ale celor care apreciază 
savoarea, căldura și nu arareori poezia 
unor amintiri în stare să reconstituie 
în detalii perioade mai vechi sau mai 
noi din viața noastră culturală. Pe de 
altă parte scrierile de acest gen nu se 
adresează numai amatorilor de pagini 
memorialistice ; deși nu se pot substi
tui monografiilor cu caracter științific, 
ele au totuși o certă valoare documen
tară. Cărțile de memorii sînt izvoare 
de informare pentru istoria teatrului 
sau a muzicii, utile în cunoașterea unei 
epoci, ajutînd la oglindirea contrastului 
între trecut și prezent. Experiența în
delungată, munca și strădania unor in
terpreți de a contribui la edificiul co
lectiv al artei constituie totodată o lec
ție pentru tinerele generații.

Editura muzicală a Uniunii Compo
zitorilor a publicat recent trei volume 
de memorii : „Amintiri din cariera mea 
lirică" de Florica Cristoforeanu, „Am 
slujit cîntecul" de Elena Zamora, „La 
pupitrul operei" de Jean Bobescu.

In paginile cărții „Amintiri din ca
riera mea lirică" de Florica Cristofo
reanu cititorul găsește povestea unei 
vieți închinate în întregime cîntecului, 
istoria unei voci și a unui talent drama
tic care au cucerit publicul din două 
continente și aprecierile unor celebri
tăți muzicale. O notă aparte, o savoare 
specială a acestor memorii provin din 
faptul că în ele se întretaie pasaje de 
viață personală cu impresii din specta
cole, amintiri din copilărie cu relatări

pei- 
mu-

despre man interpreți ca Duse, Gigli, 
Leonard, George Folescu, analiza com
petentă a unor roluri, mărturii despre 
studiul neîntrerupt pentru perfecționa
rea măiestriei cu aprecieri și considera
ții , personale asupra unor opere. 
Personalitatea artistică a Floricăi Cristo- 
foreanu a fost dublată de calități 
cetățenești. Găsindu-se în Italia în 
timpul venirii la putere a lui Musso
lini, cînd mulți artiști erau constrînși să 
se înscrie în partidul fascist, compa- 
triota noastiă a refuzat să facă acest 
lucru, cu toate riscurile care decurgeau 
dintr-o asemenea atitudine. Și-a purtat 
toată viața cu mîndrie și simț patrio
tic, pe toate meridianele pe care a cîn- 
tat, cetățenia romînă. De altminteri își 
începe memoriile cu aceste cuvinte iz
vorîte dintr-o mare dragoste de țară : 
„Mă gîndesc la poporul meu atît de 
talentat, care în trecut a fost ținut de 
clasele stăpînitoare în mizerie și igno
ranță. Cîte talente nu s-ar fi putut a- 
firma dacă el ar fi avut acces la cul
tură și dacă i s-ar fi asigurat un trai 
mai bun". Gîndurile Floricăi Cristofo- 
reanu se împlinesc astăzi, cînd soli ai 
artei muzicale romînești, din ce în ce 
mai numeroși, duc peste hotare mărtu
rii ale talentului poporului romîn. 
în ultimele capitole ale volumului, 
Florica Cristoforeanu face prețioase re
comandări tehnice elevilor și tinerilor 
interpreți cu privire la arta învățării 
cititului, cultivarea vocii, relația dintre 
rolul cîntat și rolul jucat.

Jean Bobescu, unul din animatorii 
teatrului liric romînesc, își deapănă a- 
mintirile în cartea intitulată : „La pu
pitrul operei". El evocă perioada de în
ceput a teatrului liric de la noi,

munca eroică și dăruirea deplină a cîn- 
tăreților pentru a depăși stadiul ama
torismului și improvizației. Cartea redă 
etapele carierei sale de dirijor al spec
tacolelor de Operă la Iași, Cluj, Bucu
rești, precum și în afara hotarelor țării.

în paginile cărții lui Jean Bobescu 
sînt prezente o seamă de figuri de mu
zicieni, unii, dascăli de la care a învă
țat meșteșugul muzical, alții, colegi cu 
care și-a împărțit emoțiile și bucuriile 
faptelor de artă — Leonard, Grigore 
Gabrielescu, Aca de Barbu, Traian Gro- 
zăvescu, precum și George Enescu, ală
turi de care autorul, ca tînăr dirijor, a 
avut cinstea să conducă unele concerte. 
Jean Bobescu își încheie memoriile 
exprimîndu-și încrederea că tinerii mu
zicieni din patria noastră vor dezvolta 
neîntrerupt tradițiile artei lirice la noi.

„Am slujit cîntecul", cartea de amin
tiri a Elenei Zamora, comunică, la mo
dul anecdotic, al povestirii agreabile, 
unele întîmplări de haz, altele amare, 
din acele faimoase turnee efectuate în 
condiții materiale vitrege, în care nu
mai dragostea nemărginită cu care-i în
conjurau spectatorii îi determina pe ac
tori să uite greul și să pornească mai 
departe. Actriță și cîntăreață de mul
tiple resurse, Elena Zamora a jucat în 
comedie, vodevil, revistă, operetă, operă, 
cunoscînd mari succese atît în țară cît 
și în străinătate. Cîntăreața a in
clus în repertoriul ei și o serie de piese 
din folclorul muzical romînesc, fiind 
astfel mesagera, în fața publicului din 
alte țări, a cîntecului nostru popular și 
a costumului național romînesc.

Mihai FLOREA

„Muzeul Brukenthal" se intitulează 
albumul tipărit de Editura Meridiane, 
consacrat prezentării galeriei de artă 
plastică a cunoscutului muzeu din 
Sibiu. Albumul, însoțit de un text sem
nat de Teodor lonescu, cuprinde peste 
200 de reproduceri alb-negru și color.

Aceeași editură a publicat albumul 
„Arta fotografică în Romînia" în care 
sînt reunite peste 100 de fotografii ar
tistice. Textul este tradus și în lim
bile engleză, franceză, rusă, germană.

PATRU

Colecția „Liliput", amintind de pro
porțiile lumii imaginate de Swift, 
ne-a obișnuit cu ediții atrăgătoare.

După casete In care erau reuniți 
Eminescu, Arghezi, Alecsandri, Ma- 
cedonski, Topîrceanu și alții, Editu
ra pentru literatură a adunat 
în această colecție patru nume de 
poeți ruși, dintre cei mai populari : 
Pușkin, Lermontov, Esenin, Maiakov- 
ski, stele de mărimea întîia pe 
bolta liricii europene.

Pentru întîia oară acești 
apar la noi în ediție bilingvă. Ideea 
e cu deosebire lăudabilă pentru că 
poezia pierde, după cum se știe, 
trecînd dintr-o limbă într-alta în 
orice caz, cunoscătorul ambelor 
limbi va putea confrunta de astă 
dată originalele cu arta de inter
pretare a unor cunoscuți tălmăcitori 
ai noștri O asemenea confruntare 
dă deosebite satisfacții în cazul 
multor piese din cele patru volu
mașe Ele adăpostesc creații cunos
cute de multă vreme. Iată cuvîntul 
lui Pușkin adresat decembriștilor în- 
frînți și surghiuniți, încurajarea și 
speranța, care e și a poetului : 
„Iubiri, prietenii profunde / Vor tre
ce porți cu lacăt greu, / Așa cum 
pin’ la voi pătrunde / In ocnă, liber, 
glasul meu. / Cădea-vor lanțuri, 
temniți crunte. / Și frații vor veni 
spre voi / Cu libertatea scumpă-n 
frunte / Să. vă dea spada inapoi!“

Cît de putfernic răspunde parcă a- 
cestor versuri lira delicată și mîn- 
dră a lui Lermontov. Din exilul cau
cazian poetul se adresează norilor : 
„Nu, voi v-ați săturat de sterpe-ogoa- 
re. / Nu știți ce-i pasiunea și chinul 
ei nebun; / Și, veșnic reci și liberi, 
fără țară / Nu-i nimeni să vă poată 
trimite în surghiun"/.

Din atmosfera sumbră a Rusiei ța
riste poezia se smulge o dată 
revoluția socialistă. Smulgere

poeți

ITALO CALVINO ÎN ROMÎNEȘTE

P O E Ț I

finitivă, victorioasă, cîntată bărbăteș- 
te de uriașul Maiakovski, înțeleasă 
mai puțin, poate, dar reflectată cu 
aceeași mare artă de Esenin. Neui
tate rămîn, și proaspete, versurile a- 
cestui „flăcău din Reazan" lăudînd 
întinsul stepelor natale.

Desigur, evoluția poetică a lui E- 
senin nu poate fi definită în cîteva 
rînduri. Profilul lui ne apare însă 
mai limpede recitind poemele sale 
prin care se apropia de viața nouă 
a cărei construcție începuse în ju
rul Iui : „Toboșarul ceresc", „Balada 
celor 26" etc.

O prezență masivă în cadrul liricii 
ruse și contemporane în general o 
constituie opera lui Vladimir Maia
kovski. Un poet comunist, care a lup
tat din tinerețe pentru triumful ideilor 
revoluției. Imaginea cea mai frec
ventă pe care o avem despre el este 
aceea a unui tribun înflăcărat ; 
contemporanii săi îl chemau pre
tutindeni doritori să-1 asculte, în
flăcărați de geniul său poetic. 
Definiția dată poeziei de către 
Maiakovski, poeziei militante, așa 
cum o înțelegea el, ni se pare și 
azi una din cele mai patetice 
și mai exacte ■ „Extragere de ra
dium, / poezia e muncă. / Un an te 
muncești, / un gram extrăgînd. / Mi
nereuri verbale, / mii de tone, / 
se-aruncă / pentru-un cuvînt. / Dar- 
cum ard, ce puternic zboară-nainte / 
peste vorbele brute / necuvîntă- 
toare / pe mii de ani, / aceste cu
vinte, / milioane de inimi / punînd 
in mișcare !"...

Poezia rusă 
reprezentată în 
lă ediție prin
gurează la loc de cinste în litera
tura lumii. Editorii merită laude 
pentru grija arătată în alcătufrea 
casetei, pentru ținuta modernă a 
cărților.

și sovietică este 
această origina- 

patru nume ce fi

larnfi pe Valea Bistriței Foto : Gh. Vințili

viață (orele 19,30), (s 
sahia nr. 76 A) : Fii 
(orele —
(sala
19,30). (sală Studio) : 
(orele 20). Teatrul

Iile CONSTANTIN

In vitrinele
® Acad. D. Panaitescu-Perpes- 

sicius semnează volumul „ALTE 
MENȚIUNI DE ISTORIOGRA
FIE LITERARA ȘI FOLCLOR" 
(II) (Editura pentru literatură) ; 
sînt reunite studii și articole scri
se între anii 1958—1962 despre 
scriitori romîni clasici și contem
porani.

TEATRE : sala Palatului R. P. Romîne: 
Mușcata din fereastră (spectacol prezen
tat de Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Ciu
lești — orele 19,30). Teatrul de Operă șl 
Balet al R. P. Romîne : Tosca (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă ; Su
net de artist (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale" (sala Comedia) ; 
Eminescu (orele 19,30), (sala Studio) : 
Moartea unui artist (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Rinocerii (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe de 

._ .- 'sala Studio, str. Al.
--- ------------. li cuminte, Crlstofor 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 

Magheru) ; Act Venetian (orele 
-___ • . casa cu două intrări

Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Gîulești : Gaițele (orele 19,30). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Vulpile (orele
19.30) . Teatrul pentru copil (Str. Eremla
crlgorescu nr. 24) : .... . .
9.30) . Teatrul regional
ștefan cel Mare nr. . _______ ___
iarnă (orele 20). Teatrul evreiesc de stat: 
Pofta vine... rtzlnd (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică": Băiatul șl vlntul (orele 16), 
Micul prinț (orele 19,30). Teatrul satlric- 
muzieal ,,C. Tănase" (sala Victoria) : 
Aventurile unei umbrele (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59): O carte despre frumusețe (orele 
20). Circul de stat ; Circus București 
(orele 20).

Harap Alb (orele 
București (Șos. 

34) : Poveste de

CINEMATOGRAFE : Retrospectiva
Georges Milies : Luceafărul (orele 19). 
Titanic vals : Republica (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). Can-Can — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Cîntînd în ploaie : 
București (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Gri-

Se poate remarca în proza italia
nă a ultimilor ani o evidentă apro
piere de realitatea socială a Itali
ei contemporane. Creînd această li
teratură pătrunsă de un puternic fi
lon ds umanitate, mulți dintre scri
itorii italieni dezvoltă o tematică le
gată de problemele acute ale vie
ții reale. Au tăcut glasurile epigo
nilor crocianismului, care cîntau e- 
vadările în jocul mirific exclusiv al 
imaginilor. Unul dintre cei mai in- 
teresanți scriitori care s-au relevat 
în Italia după război este Italo Cal
vino. O masivă parte a operei lui 
este prezentată acum cititorilor ro
mîni prin studiul introductiv și tra
ducerea Despinei Mladoveanu, în 
cadrul volumului apărut la Editura 
pentru literatură universală, sub titlul 
„Cavalerul inexistent".

Primele povestiri ăle lui Italo Cal
vino, pătrunse de optimism și în
credere în torțele transformatoare 
ale omului, au apărut imediat după 
război în faimoasa revistă a lui Elio 
Vittorini, „II Politecnico”. Dar lucra
rea literară care l-a consacrat a 
fost romanul „Cărarea cuiburilor de 
păianjeni". Publicat în 1946, cînd 
scriitorul avea numai douăzeci și 
trei de ani, romanul este inspirat 
din grandioasa iernatică a Rezisten
ței, capitol principal al istoriei și 
literaturii italiene a ultimilor două
zeci de ani. Excepționala carte a 
lui Calvino, tradusă imediat în mai 
multe limbi, izbutește să reconstituie 
cu măiestrie toată asprimea zilelor 
de luptă ale partizanatului italian.

După publicarea acestui prim ro
man Calvino își îndreaptă atenția 
către „povestirea filozofică", scriind 
trilogia „Vicontele trunchiat", „Ba
ronul cățărător" și „Cavalerul inexis
tent". Alegorismul acestor roma
ne îi servește autorului să trans
mită idei filozofice interesante, să 
denunțe robotizarea, despersonali
zarea, alienarea care amenință a- 
numite categorii umane în capita
lism, să demaște aspectele opresiu
nii, misticismul etc. Scriitorul dă do
vadă de optimism istoric în ceea ce 
privește evoluția umanității, viitorul 
ei. Uneori el susține și idei discuta
bile, ca aceea a solitudinii creatoa
re, dar totdeauna cu vervă.

în 
ele 
de 
ro-

Paralel cu activitatea sa literară 
de „umorist grav", de tipul ilumi
nistului Voltaire, Italo Calvino a mai 
scris o serie de ample nuvele, 
realitate scurte romane. Dintre 
„Furnica argentineană", „Norul 
smog" (cuprinse în traducerea
mînească) se impun. îndeosebi 
„Norul de smog" prezintă o specială 
importanță pentru literatura contem
porană italiană, atacînd tematica 
nouă a marilor orașe moderne, sur
prinse în toate aspectele lor con
tradictorii. Există la protagoniști 
conștiința trăirii unei vieți sufocante, 
dorința spargerii norului de smog, 
a evadării către lumină.

Alte aproape trei sute de pagini 
ale traducerii prezintă creațiile în 
domeniul prozei scurte ale lui Ita
lo Calvino. Aceste povestiri, cum le 
numește însuși autorul, s-au bucu
rat în Italia de o primire excepțio
nală. Italo Calvino oglindește în 
marea lor majoritate, de multe ori 
cu amărăciune, viața societății con
temporane italiene. El folosește o 
metodă artistică originală, modalita
tea de a sublinia realitățile 
într-un joc grotesc, cu o tendință 
marcată de a înfățișa caricatural în
deosebi tragicul existenței cotidie
ne. Există un fond vast de sensibili
tate, de amărăciune în toate poves
tirile, dar autorul lor preferă un ton 
ironic, obiectivizat, detașat în apa
rență de destinele eroilor descriși. 
Uneori un văl liric înfășoară și ace
le pagini de mare puritate care 
relevă viața oamenilor simpli, iubi
rea pentru natură, pentru realitățile 
vieții fără artificiozitate. Ne-ar fi 
plăcut ca autoarea traducerii să fi 
ales mai multe povestiri care înfă
țișează realist aspecte din lupta 
partizanilor italieni, pagini vii, ero
ice, directe din marele capitol al 
Rezistenței. Trebuie să-i fim recu
noscători, însă, atît ei pentru deose
bita realizare a unei traduceri vii, 
colorate, care transmite echivalent 
toate sensurile originalului, cît si 
Editurii pentru 
care prezintă 
unul dintre cei 
europeni.

literatură universală 
cititorilor romîni pe 
mai originali scriitori

Alexandru BĂLĂCI

librăriilor
• Volume de versuri apărute 

în Editura pentru literatură : Ion 
Barbu — 
grijită 
Rosetti 
consky 
Teodor
RELUI".

„OCHEAN" (ediție în- 
și cuvînt înainte de Al. 
și Liviu Călin), A. E. Ba- 
— „FIUL RISIPITOR", 
Balș — „POARTA SOA-

• Două noi romane : „MOȘTE
NIREA" de Ștefan Luca (Editu
ra tineretului), „SAPTAMlNA 
NETERMINATA" de Petre Săl- 
cudeanu (Editura pentru litera
tură).

• în eolecția „In jurul lumii" 
(Editura tineretului) : loan Gri- 
gorescu — „ZIGZAG PE MAPA
MOND".

vița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Flamura 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). O poveste 
nelnventată ; Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 20,45), Rahova (16; 18,15: 20,30). 
Tinerii : Carpați (10; 12; 14; 16). Viața 
ușoara : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21), Feroviar (9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (10; 12: 14: 16; 18; 20). Ah,
Kva 1 : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Bucegl (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Aurora (9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,45; 
21). Eroi curajoși ca tigrii : Victoria (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Soție pentru un 
australian — cinemascop : Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Munca (14; 16; 
18,15; 20,30), Modern (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). Șeful : Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.30; 20,45). Omul din fotografie : 
Union (15; 17; 19; 21). Program pentru 
copil : Doina (orele 10 dimineața). Rebe
lul magnific : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Lumlnji de Iulie — Fără
moral : Timpuri Noi (10—15 tn conti
nuare; 17; 19; 21). La patru pași de infi
nit : Giuleștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15), Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) . Un nou Ghilgameș ; înfrățirea în
tre popoare (13,15; 15,30; 17,45; 20), Volga 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 
20). 30 de ani de veselie : Cultural (15; 17; 
19; 21). Intllnlre cu spionul : Dacia (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Cotrocenl (14; 
16,15; 18,30; 20,45), Viitorul (15,30; 18;
20.30) . Umbrelele din Cherbourg : Cotro
cenl (orele 11). Judecătorul de minori : 
Buzeștl (14,15; 16,30; 18,45; 21). Sedusă și 
abandonata : Crîngașl (15,30; 18; 20,30). 
Doi în stepă : Unirea (16; 18,15; 20,30). 
Cu mîlnile pe oraș : Flacăra (14; 16,15; 
18,30; 20,45). Dragoste la zero grade : VI- 
tan (15; 17; 19; 21). Calabuch : Miorița 
(10; 12,15; 15,45; 18,15; 20,45). Sălbaticii de 
pe rîul morțli — cinemascop ; Popular 
(15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 —. Univer
sitatea tehnică la televiziune : Elemente 
de comutație statică, de ing. Ion Fel. î, 
de la Institutul de proiectări de aparauij 
electrotehnic șl instalații de automari- 
zare. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru copil : Ilustrate din țar i. 
19,45 — Documentarul „Temelii de oțel". 
20,00 — Săptămîna, 21,00 — Din viața ani
malelor (XXV) : Asistența medicala. 
21,30 — Steluțe de zăpadă — emîstune de 
muzică ușoară. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
len în țară : in sudul șl estul țării 

vremea s-a menținut umedă, cu cerul 
acoperit. A nins izolat. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit predomlnind din 
sectorul sud-estlc. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între minus 4 
grade la Rădăuți șl Suceava și 8 grade 
la Oravlța. In Bucureștt : Vremea a fost 
în general umedă cu cerul acoperit. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sud-est. Temperatura maximă a aerului 
— minus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 Ianuarie și 1 februarie. In țară : Vre
mea se menține umedă, cu cerul varia
bil mal mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă de ninsoare. 
Vînt potrivit cu intensificări trecătoare, 
predomlnind din sectorul estic. Tempe
ratura ușor variabilă. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 șl minus 12 grade 
iar maximele intre minus 5 și plus 5 
grade. Local ceață. In București: Vreme 
umedă, cu cerul variabil mal mult, a- 
coperit. Vor cădea ninsori temporare. 
Vînt potrivit din sectorul estic. Tempe
ratura ușor variabilă. Izolat ceață.
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ANGAJAMENTE IN ÎNTRECEREA
SOCIALISTA PE 1965

Ședința plenară a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă .

făgăraș Hotărîrea colectivului 
de la combinatul chimic

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Combinatul chimic din Făgă
raș, însuflețiți de dorința de a do- 
bîndi noi și însemnate succese In îm
bunătățirea calității produselor, în 
îndeplinirea exemplară a planului la 
toți indicatorii, au scos la iveală, cu 
prilejul dezbaterii sarcinilor de plan, 
noi rezerve interne. Colectivul com
binatului și-a luat următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă 
pe 1965 :

— din totalul producției de fe
nol, 55 Ia sută să fie de calitate 
extra, față de 50 la sută cit pre
vede planul de calitate ;

— să asigure producția de fe
nol pentru export, a bachelitei și 
a produselor intermediare la ni
velul exigențelor beneficiarilor.

Să realizeze peste plan :
— 2 000 000 lei la producția 

globală ;
— 1000 000 lei la producția 

marfă ;
— 1 500 tone azotat de amoniu;
— 100 tone fenol;
— 50 tone produse intermedia

re pentru industria coloranților ;

— 1 000 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 1 000 000 lei beneficii.
Din care pînă la 1 Mai:

— 700 000 lei la producția 
globală ;

în sala de marmură a Casei 
Scînteii din Capitală a început joi 
dimineața ședința plenară a Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, în care se discută activitatea 
desfășurată de comitet în anul 1964 
și sarcinile acestuia pentru anul 
1965, precum și elaborarea planului 
tematic de perspectivă al editurilor. 
La lucrările plenarei participă, pe 
lîngă membrii comitetului, condu
cători ai uniunilor de creație, re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, conducători ai unor in

stituții de cultură din subordonarea 
comitetului, oameni de artă și știin
ță, directori, colaboratori și lucră
tori din edituri.

în prima zi a lucrărilor, tovarășa 
Constanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a prezentat o informare cu 
privire la activitatea comitetului 
pe anul 1964 și la sarcinile acestuia 
pentru anul în curs. în după- 
amiaza aceleiași zile au început 
discuțiile pe marginea informării. 
Lucrările ședinței plenare continuă.

(Agerpres)

acțiuni
MADRID 28 (Agerpres). — în ul

timele zile, agențiile de presă sem
nalează noi acțiuni revendicative în 
Spania. Oamenii muncii cer acor
darea de libertăți sindicale și îm
bunătățirea salariilor. Aceste acțiuni 
au și un caracter politic. Re
cent, revista franceză „France Nou- 
velle" s-a ocupat într-un articol de

— 300 000 
marfă ;

lei la producția

— 500 tone azotat de amoniu ;
— 30 tone fenol;
— 15 tone produse intermedia

re pentru industria coloranților ;
— 300 000 lei economii la pre

țul de cost;
— 300 000 lei beneficii.

Toate depășirile planului de pro
ducție se vor realiza pe seama creș
terii productivității muncii.

Pentru asigurarea îndeplinirii an
gajamentelor s-a adoptat un plan 
de măsuri tehnlco-organlzatorice 
care cuprinde : îmbunătățirea siste
mului de răcire a azotatului de a- 
moniu în turnurile de granulare ; 
îmbunătățirea răcirii gazului din cir
cuitul de sinteză a amoniacului, re
organizarea fluxului tehnologic la 
produsele din aminoplast și bache- 
lită etc.

BACAU Ritm intens de execuție 
pe șantiere

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Trustului regional de construcții- 
Bacău și-au cîștigat un binemeri
tat prestigiu prin executarea obiec
tivelor industriale și social-culturale 
la un nivel calitativ superior și îna
inte de termen.

Apreciind că dotarea tehnică a 
șantierelor și experiența dobîndită 
de constructori pot fi mai bine va
lorificate in cadrul întrecerii socia
liste, colectivul trustului și-a luat 
următoarele angajamente pentru 
anul 1965 :

— pe baza scurtării duratei de 
execuție, să dea în folosință îna
inte de termenele contractuale 
următoarele obiective din plan :

— în medie cu 20 zile lucrările 
de locuințe ;

— cu 3 luni și jumătate Casa 
de cultură a sindicatelor-Bacău ;

— cu 15 zile școlile de 16 cla
se de la Piatra Neamț și Bacău ;

— cu 3 luni S.M.T. Filipești;
— să realizeze planul anual de 

producție cu 5 zile înainte de ter
men ;

— să îmbunătățească substan
țial calitatea structurilor de re
zistență și a finisajelor, să ridice 
gradul de confort al locuințelor 
și obiectivelor social-culturale, 
astfel încît la recepție să obțină 
numai calificativele de „bine1* și 
„foarte bine" ;

•— să sporească productivitatea 
muncii cu 0,5 la sută peste sarci
na planificată ;

— să realizeze 500 000 Iei eco
nomii peste plan la prețul de 
cost ;

— să reducă consumurile spe
cifice față de normele de deviz 
prin eliminarea risipei și gospo
dărirea mai bună a materialelor, 
astfel:

— la ciment cu 3 Ia sută ;
— la cherestea cu 2 la sută ;
— la oțel beton cu 1 la sută ;
— la cărămizi cu 2 la sută.

Pînă la 1 Mai :
— să dea în folosință 12? a- 

partamente prin scurtarea ter
menului de execuție cu două 
luni;

— să realizeze 100 000 lei eco
nomii peste plan la prețul de 
cost.

Pentru realizarea acestor angaja
mente, potrivit măsurilor tehnico- 
organizatorice stabilite, toți indica
torii din planul tehnic vor fi de
pășiți, în medie, cu 5 la sută. Se va 
extinde folosirea unor materiale de 
finisaj care măresc rezistența și îm
bunătățesc aspectul lucrărilor, spo
rind confortul locuințelor. Se va 
lărgi aplicarea metodelor industriale 
în construcția de locuințe, vor fi in
troduse aparate de zugrăvit și vop
sit, dozatoare gravimetrice de ciment 
și agregate, dispozitive pentru trans
portul pneumatic al cimentului și 
alte mijloace de mică mecanizare. 
La construcția de locuințe se va ex
tinde prefabricarea instalațiilor sa
nitare și de încălzire centrală.

Inițiativă și muncă creatoare
1 (Urmare din pag. I-a)

ghiurilor de la locomotivele Diesel- 
electrice".

Ion Fila Damaschin, strungar, sec
ția de motoare Diesel : „Pînâ nu de
mult eboșarea arborilor cotiți se e- 
xecuta prin procedee care cereau 
eforturi mari și multâ atenție. Acum, 
această operație se face pe o ma
șină cu comandă program al cărei 
randament este de 5 ori mai 
mare. în plus, calitatea produse
lor este mult superioară. Tot cu aju
torul unor mașini de înaltă precizie 
se fac lucrări de rectificare a roților 
dințate, filetarea șuruburilor și altele, 
în prezent se află în execuție diferite 
dispozitive de găurire și alezate care 
vor fi combinate în agregate multi- 
broșe. Acestea se vor folosi la prelu
crarea unor piese de serie, preconi- 
zîndu-se o creștere a productivității 
muncii cu 70 pînă la 80 la sută".

Ing. Mircea Popa, șeful secției tur
nătorie de oțel șl oțelărie specială : 
„La noi în secție s-au făcut pași

însemnați pe calea introducerii teh
nicii noi, a metodelor avansate de lu
cru. S-a extins turnarea în cochile, în 
forme metalice, în modele ușor fu- 
zibile, vacuumarea oțelului și altele, 
în prezent se fac pregătiri pen
tru aplicarea turnării în forme cu 
modele fuzibile la piese mai mari, 
cum sînt rotorii pompelor pentru 
produsele petroliere calde. La tur
nătoria de oțel este în curs' de 
organizare linia tehnologică de for
mare mecanizată a pieselor pen
tru motorul și boghiurile locomotivei 
Diesel electrice ; intrarea ei în func
țiune va avea ca efect realizarea u- 
nor piese de calitate superioară, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost".

Toți cei cu care am stat de vorbă 
și-au exprimat încrederea că mun: 
cind cu elan, sub conducerea orga
nizației de partid, vor da viață an
gajamentelor luate.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scânteii"

INFORMA Ț î I
PRIMIRI LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI
Joi, 28 ianuarie, Gogu Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, a primit în 
audiență protocolară de prezentare 
pe Jean Louis Pons, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Franței la București, și pe Niccolo 
Moscato, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Italiei la Bucu
rești.
PLECAREA TOV. MIHAI SUDER 

ÎN INDIA
Joi la amiază, Mihai Suder, mi

nistrul economiei forestiere, a ple
cat în India unde va întreprinde o 
vizită de cîteva zile la invitația gu
vernului indian. Pe aeroportul Bă- 
neasa au fost prezenți Janos Faze- 
kaș, ministrul industriei alimentare, 
Nicolae Giosan, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agricul
turii, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale. A fost de față 
K.R.F. Khilnani, ambasadorul In
diei la București.

COCTEIL OFERIT 
DE AMBASADORUL SUEDIEI
Ambasadorul Suediei la București, 

Olof Gustav Bjurstrom, a oferit joi 
după-amiază un cocteil în cinstea 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Rădoi, care va 
pleca în curînd în Suedia, într-o vi
zită oficială, la invitația guvernului 
suedez. Au luat parte Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior, Sergiu 
Bulgakoff, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Vasile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alte persoane 
oficiale.

LA AMBASADA 
R. S. F. IUGOSLAVIA

Cu ocazia deschiderii în Capitală 
a expoziției de pictură și gravură a- 
parținînd pictorului iugoslav Mareji 
Pregelj, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în R. P. Romînă, Arso Milato- 
vici, a oferit ieri un cocteil în saloa
nele ambasadei.

(Agerpres)

Protocol comercial intre 
Polonia și țările Beneluxului

HAGA 28 (Agerpres). — Agenția 
P.A.P anunță că la Haga a fost sem
nat un protocol la acordul pe ter
men lung semnat în 1963, privind 
schimbul de mărfuri între Polonia 
și țările Beneluxului pe 1965. Proto
colul prevede o creștere a schimbu
lui reciproc de mărfuri cu peste 20 
la sută în comparație cu 1964.

în timpul convorbirilor au fost dis
cutate, de asemenea, probleme în le
gătură cu încheierea unui acord pe 
termen lung pe anii 1966—1969, pre
cum și posibilitățile lărgimii formelor 
de schimburi comerciale.

muncitorești
lupta oamenilor muncii din Spania. 
Autorul articolului a urmărit dru
mul parcurs de aceste lupte încă 
din 1962, remareînd progresele 
acțiunilor muncitorești în această 
țară. în articol se remarcă faptul 
că aceste acțiuni revendicative se 
caracterizează prin amploare, tena
citate și adesea prin durata lor.

Acord economic 
între R. D. Germană 
și Olanda

HAGA 28 (Agerpres). — între or
ganizațiile comerțului exterior ale 
Republicii Democrate Germane și 
Olandei a fost semnat, pe baza acor
dului comercial din 1958, un proto
col comercial pe anul 1965. Volumul 
comerțului dintre cele două țări va 
crește cu 35 la sută în comparație cu 
anul 1964 și se va cifra ia suma de 
220 milioane guldeni.

Lucrările
Skupștinei Federale »

BELGRAD 28 (Agerpres). —. 
Skupștina Federală a adoptat planul' 
de dezvoltare a economiei Iugct-U 
slaviei pe anul 1965. Potrivit cifre
lor de plan, în acest an se prevede, 
o creștere a producției industriale cu1 
aproximativ 11 la sută față de 1964. 
Planul prevede, de asemenea, crește
rea producției agricole cu 3 la sută 
față de anul precedent, subliniin- * 
du-se că producția agricolă trebuie ., 
să satisfacă cerințele crescînde ale i 
populației și să asigure necesitățile ; 
de export. în ceea ce privește pro- x 
ductivitatea muncii, se prevede o . 
creștere de aproximativ 7 la sută, 
iar veniturile reale ale salariaților 
urmează să sporească cu 9 la sută, 
în plan se prevede sporirea sumelor 
alocate pentru construcția de lo
cuințe și pentru alte nevoi mate- . 
riale și culturale ale oamenilor 
muncii.

In expunerea prezentata în SkujH^ 
ștină pe marginea proiectului de 
plan s-a subliniat că țelurile prlrG'" 
cipale ale politicii economice în” 
acest an sînt perfecționarea și sta
bilizarea sistemului economic. în 
acest scop s-au preconizat o serie 
de măsuri.

MINISTRUL FINANȚELOR Șl AFACERILOR ECONOMICE
AL FRANȚEI VA FACE 0

între 5 și 9 februarie va face o 
vizită în țara noastră ministrul fi
nanțelor și afacerilor economice al 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
care va semna cu acest prilej acor-

VIZITĂ IN JARA NOASTRĂ
dul comercial romîno-francez pe 
termen lung parafat în decembrie 
1964 la Paris. Oaspetele francez va 
fi însoțit de consilieri și experți.

(Agerpres)

40 de ani de activitate scenică
Joi seara în sala Palatului R. P. 

Romîne a avut loc un spectacol con
sacrat împlinirii a 40 de ani de ac
tivitate scenică a artistului poporu
lui Grigore Vasiliu-Birlic. Specta
torii au făcut o caldă manifestare 
de prețuire și simpatie sărbătoritu
lui, care a interpretat cu acest pri
lej unul din cele 13 personaje cara- 
gelești jucate de-a lungul anilor : 
Efimița din „Conu Leonida față cu 
reacțiunea" (regia Sică Alexan- 
drescu) și rolul Des Rillettes din co

media lui Courteline „O seară plă
cută". Alături' de Grigore Vasiliu- 
Birlic, în spectacolul jubiliar au mai 
apărut artiștii poporului Petre Ște- 
fănescu-Goangă și Alexandru Giu- 
garu, cîntăreții Viorica Cortez- 
Guguianu, Ludovic Spiess, Lucia 
Bercescu, Aida Abagief, balerinii 
Irinel Liciu și Gabriel Popescu, ac
torii Matei Alexandru, Draga Ol- 
teanu, Valeria Nanci-Birlic. Acom
paniamentul la pian a fost susținut 
de Titina Penescu. A prezentat Flo
rin Piersic. (Agerpres)

A 600-A ANIVERSARE 
A UNIVERSITĂȚII VIENEZE

însemnări din R. S. Cehoslovacă

DE LA MOST LA LIBEREC

A apărut revista „LUPTA
Acest număr al revistei se des

chide cu editorialul : Toate forțele 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1965. în continuare, revista 
publică articolele : Sfaturile popu
lare și atragerea maselor la condu
cerea treburilor publice de GHEOR
GHE STOICA, Organizația de par
tid în viața școlii de IOAN BEU, 
Marxismul și cercetarea istorică de 
acad. prof. ANDREI OȚETEA, Rai- 
cu Ionescu-Rion — figură luminoasă 
de militant și propagandist marxist 
de D. HUREZEANU, A. DEAC.

Rubrica „Critică și bibliografie" 
cuprinde articolele : Cu privire la 
„Egalizarea nivelurilor economice 
ale țărilor membre ale C.A.E.R." de 
DANA VOINEA, NICOLAE BELLI, 
Știința și producția de A. HALA- 
NAY, începuturile filozofiei mar
xiste în Romînia de C. MOCANU, 
I. SÎRZEA.

La rubrica „Din presa partidelor

DE CLASĂ" -11965
comuniste și muncitorești" este în
serat articolul Democrația și Africa 
de P. TLALE.

Rubrica „Fișier bibliografic" cu
prinde materialele : Lucrări despre 
istoria mișcării muncitorești inter
naționale de TRAIAN CARACIUC, 
O contribuție la istoria gindirii eco
nomice din Grecia antică de OLGA 
CONSTANTINESCU, Legea instruc
ției publice din 1864 de I. GH. 
STANCIU, Idei înaintate despre pe
dagogie de ION CERGHIT.

Revista mai publică, la rubrica 
„Pe urmele materialelor publicate", 
scrisori primite de la : Uzina de 
pompe din București; Facultatea de 
matematică-mecanică a Universită
ții „Al. I. Cuza" din Iași ; dr. Alex. 
Popa, șeful sectorului de economie 
de la Institutul de cercetări zooteh
nice din București; prof. Livia Do- 
brotă-Niculiu.

Cel mai important eveniment cul
tural al Austriei în acest an va fi 
aniversarea a 600 de ani de la în
temeierea Universității din Viena. 
Cu acest prilej, Academia de 
arte plastice din Viena a pre
văzut deschiderea unei expo
ziții. Vor -fi publicate în mai 
multe Volume studii asupra istoriei 
Universității vieneze. Sărbătorirea a 
600 de ani de la întemeierea Univer
sității va începe în seara zilei de 9 
mai prin defilarea cu torțe a studen
ților. A doua zi va avea loc deschi
derea propriu-zisă a festivităților la 
care vor participa cîteva mii de in
vitați din Austria și din străinătate.

PENTRU SALVAREA TURNULUI 
DIN PISA

Miercuri, o comisie de geologi a 
început la Pisa studierea porțiunii de 
teren pe care a fost construit acum 
800 de ani celebrul turn din acest o- 
raș. Joi și vineri, o comisie alcătuită 
din 18 experți numiți de către mi
nistrul italian al lucrărilor publice, 
întrunită la Pisa, va discuta 
rezultatele studiului întreprins de 
geologi, pentru a hotărî ce mă
suri urmează să fie luate pentru sal
varea turnului de la o eventuală pră
bușire. După cum se știe, turnul din 
Pisa s-a înclinat pînă în prezent cu 
mai mult de 16 picioare (aproxima
tiv 5 metri) față de axa pe verticală.

„PROIECTUL MOHOLE"
Fundația științifică națională din 

S.U.A. a anunțat miercuri că a fost 
aleasă o regiune oceanică din apro
pierea insulelor Hawai în care s-a 
hotărât să se facă încercarea de a se 
fora fundul oceanului la o adîncime 
de 6 mile pentru a se obține date 
privitoare la originea Pămîntului, 
structura mineralogică și cauzele cu
tremurelor. Lucrările, care fac parte 
din așa-numitul „proiect Mohole", 
vor începe, cel mai devreme, în anul 
1968. Potrivit declarației direc
torului fundației științifice națio
nale, Leland Haworth, hotărîrea cu 
privire la regiunea unde urmează 
să se facă săpăturile poate să fie 
modificată în viitor, dacă noi infor
mații ar arăta că un alt loc ar co
respunde mai bine obiectivelor ști
ințifice pe care le urmărește „pro
iectul Mohole".

UN „CAMPION MONDIAL"

Sten Cederhoek, în vîrstă de 52 
de ani, și-a păstrat titlul de „cam
pion mondial". în cursul unui ospăț 
pantagruelic el a reușit să înghită 
peste 60 de feluri de mîncare, cîn- 
tărind în total 4,55 kg. Adversarul 
său, Ake Eriksson, în vîrstă de 33 
de ani, de profesie ziarist, a fost bă
tut cu 7 grame. Meciul a avut loc 
într-un restaurant din Goteborg 
(Suedia) și a durat două ore.

Corespondența din Paris

Alergările în aer liber fac parte și din pregătirea înotătorilor. Iată un 
grup de înotătoare de la Școala sportivă nr. 2 București (deținătoare a 
mai multor recorduri republicane de junioare) în timpul unui cros pe 

aleile din apropierea bazinului Floreasca

Intîlniri internaționale
HANDBAL. Formația masculină 

Dinamo București susține astăzi la 
Gotehorg (Suedia) primul joc din sfer
turile de finală ale Cupei campionilor 
europeni cu echipa Redhergsliâ I. K. 
Din lotul handbaliștilor noștri fac parte 
Redl, Bogolea, lvănescu, Hnat, Moser, 
Fiica, Ionescu, Bădulescu, M. Costache 
I, M. Costache II, Coman și Popescu.

TENIS. Astăzi la Cluj, echipa mas
culină de tenis de masă C.S.M. Cluj 
întîlnește în cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei campionilor europeni (ediția 
a IV-a) pe campioana R. F. Germane, 
Tusa Diisseldorf. Antrenorul formației 
clujene, F. Paneth, va alcătui echipa 
din următorul lot de jucători: Giur- 
giucă, Negulescu, Rethi, Cohîrzan, Bo- 
dea și Sentivani. C.S.M. Cluj este de
ținătoarea trofeului ediției precedente.

■fc
Campionul țării noastre la tenis de 

cîmp, Ion Țiriac, a plecat joi la Hel
sinki. El a fost invitat să participe la 
campionatul de. tenis pe teren acoperit 
al Finlandei, competiție care reunește

ale sportivilor noștri
jucători fruntași din mai multe țări eu
ropene.

HOCHEI. Sîmhătă de la ora 19, la 
patinoarul artificial „23 August" clin 
Capitală se va desfășura întîlnirea in
ternațională de hochei pe gheață Di
namo București-Selecționata orașului 
Sofia. Duminică, de la ora 18, pe ace
lași patinoar, oaspeții vor întîlni for
mația duhului Steaua.

S-a încheiat „Cupa de iarnă" 
la tenis de cîmp

Competiția de tenis „Cupa de iarnă", 
desfășurată timp de o săptămînă în sala 
Steaua din Capitală, s-a încheiat aseară 
cu finala probei de simplu masculin. 
După o dispută interesantă de 5 seturi, 
juniorul llie Năstase (Steaua) l-a învins 
cu 6—8, 6—2, 5—7, 6—0, 6—4 pe
G. Bosch (Progresul). în finala de dublu 
băieți, dinamoviștii Dron și Kerekeș au 
întrecut cu 7—5, 6—1 perechea Țe- 
reanu, Niculescu (Steaua).

Aici se află o sălbatică apă de 
munte, care spumegă peste stîncile 
și prin deiileurile din Krusne Hory— 
Flaje, iar roca muntelui este tare ca 
metalul cel mai dur. Cînd a început 
munca tuneliștilor, în iarna lui 1952, 
pentru dislocarea unui singur metru 
cub de piatră au fost necesare trei 
kilograme de materiale explozive. 
Dar în vale, la Most, la Teplice, 
Litvinov și Bilina oamenii și mașini
le aveau nevoie de apă. Minerii 
s-au luat la trîntă cu muntele și au 
silit torentele rîuiui Flaje să-și 
schimbe cursul. O galerie lungă de 
peste 5 km săpată în rărunchii mun
telui l-a îndreptat spre lacul de acu
mulare construit la 750 m deasupra 
nivelului mării, de unde apa este di
rijată în șesul Boemiei nordice. Aici, 
la Most, la Duchcov și la Bilina se 
extrag 2/3 din producția de lignit a 
R. S. Cehoslovace. Uzine de mașini 
și metalurgice se întîlnesc pînă la 
noul oraș de la Litvinov.

în apropiere de Usti Nad Labem — 
centru al industriei chimice și al in
dustriei metalurgice din nord, — pe 
culmea unei stînci care-și oglindește 
contururile în apele Elbei, se află 
ruinele unui castel care, zice-se, ar 
fi inspirat „Tannhăuser"-ul lui 
Wagner. Locul se numește Strekov — 
stînca spaimei. La Strekov și la Klisi, 
în apropiere, se înalță astăzi blocu
rile de locuințe ale muncitorilor de 
la Uzinele chimice din Usti.

Fumul coșurilor aruncă uneori va
luri de neguri peste bătrînul Usti, 
dar nu departe, la Bor, meșterii sti
clei translucide continuă o tradiție 
de patru secole ; din mîinile lor 
vrednice ies vase de cristal de trans
parența lacurilor alpine. Le găsești 
în multe case ale metalurgiștilor, 
minerilor, textiliștilor și țăranilor

cooperativiști din valea Elbei, a 
Ohrei sau a Nisei. întocmai ca și 
poemele din cristal și sticlă ale meș- ' 
terilor de la Zelezny Brod sau biju-.. 
teriile de veche faimă ale celor de • 
la Jablonec care pentru acest an 
pregătesc o mare expoziție interna
țională.

Cu un veac în urmă, Liberec se* 
confunda cu numele stăpînului său., 
absolut — baronul Liebig. De aioi.r 
pînă la pantele muntelui Jested, Jan 
Liebig hotăra asupra vieții și morții" 
oamenilor ce-1 slujeau. Grevele erau - 
reprimate de jandarmii lui Liebig,'’ 
iar condițiile de muncă din fabri
cile textile și filaturile sale aminteau 
vremurile evului mediu. „Textilana" 
de azi seamănă însă mai curînd cu 
un laborator. Iar în parcul palatului' 
familiei Liebig, la poalele Jestedului, 
se zbenguie qjteva sute de copii al 
muncitorilor de la fabricile tex
tile. Liberecului i se spunea, mai de 
mult, „Manchesterul Boemiei". In 
orașul tîrgurilor de toamnă se află’ 
o dezvoltată industrie mecanică și 
alimentară.

Merită să zăbovești puțin și în an
ticul Louny, nu departe de colină 
Rip — vatra patriei întemeiate de 
„strămoșul Cech". Iar dincolo de 
Louny și de Zatec se întinde cîmpia 
generoasă din valea Elbei.

...Locuri binecuvîntate de natură : 
munți bogați în minereuri și ape ter
male, coline domoale, terenuri ferti
le. Le-au cîntat frumusețile poeți ca 
Macha și Olbrachf. Le-au stăpîn’ț 
castelele și palatele lui Wallenstein? 
ale baronului Liebig. Noii poeți, aȚ 
vremurilor noi, își încearcă lirele 
pentru a le cînta înflorirea.

Horia LIMAN

Uzinele chimice din Kralupy

Deși mai e mult 
pînă la vacanță...

Deși pînă la zilele calde, însorite, de 
vară mai este mult, agențiile de turism 
primesc numeroase cereri și trebuie să 
aibă în rezervă un mare stoc de pliante 
și scrisori tip pentru a răspunde la soli
citările privitoare la lunile vacanței. La 
rîndul ei, presa franceză își redeschide 
rubrica „Vacanță”, așa cum face în a- 
ceastă săptămînă cunoscuta revistă „Ex
press". Intr-un articol documentat, re
vista se ocupă de posibilitățile ce se 
oferă turistului care ar dori să-și pe
treacă concediul in Romînia. „O agenție 
de turism pariziană — scrie revista — 
specializată în concedii la Mamaia, speră 
să dubleze anul acesta numărul turiștilor 
francezi care vor merge să se destindă 
pe această plajă".

Pentru a afla mai multe amănunte, am 
făcut o vizită la agenția O.N.T.-Carpați, 
situată în plin centrul Parisului, la cîțiva 
pași de operă, în cartierul tuturor birou

rilor de turism. Cînd pășești pragul a- 
genției, decorația, obiectele din jur, co
voarele — totul îți dau impresia că 
ești acasă la noi. Regăsești parcă Bucu- 
reștiul și Mamaia, Poiana și Delta Du
nării. Și, într-adevăr, numeroși sînt cei 
care vin să se intereseze despre posibi
litățile de a merge în vacanță în țara 
noastră. Ei pun tot felul de întrebări — 
de la formalitățile de călătorie la amănun
te privind bucătăria romînească. Un tînăr 
vrea să afle dacă nu se organizează în 
mod special călătorii de nuntă, iar un 
grup de profesori pune întrebări despre 
arta din Romînia.

Agenția primește zilnic zeci și zeci 
de scrisori, unele din afara Fran
ței, ba chiar de foarte departe. De pildă, 
au cerut informații despre posibilitățile 
de a vizita Romînia Cornelius Sie 
Bunkong din Mendo-City — Indonezia, 
Robert Velaine, funcționar la Banca Afri

cii occidentale din Dakar (Senegal), Gh. *” 
Guirad din Ismir — Turcia etc. In ce-- 
privește Franța, scrisorile sosesc din toata w- 
colțurile țării și ar fi greu de stabilit o„t 
listă a profesiilor pe care le reprezintă-^ 
autorii lor deîndată ce se adresează bi
roului O.N.T. din Paris ; și dr. F. Lacroix,,„ 
primar la Aglet în Pirineii de Jos, și profr*r> 
univ. Jean Marie Valentin de la Nancyix„ 
și chirurgul Jacob Le Couster din La«r 
Fouef-Morhiban, și institutorul Charles - 
Cordier, și elevii școlii din Beaumont — 
les Valences din departamentul Drâme sau o 
asociația culturală „Defonfaines" din nor—- 
dul Franței cu 1 500 de membri, care„_ 
după cum arată secretarul ei, „se prener 
ocupă de vizitarea a cît mai multe țări 
pentru a-și îmbogăți cunoștințele".

In timp ce răsfoiam scrisorile lor, poșta---r 
șui a mai adus un teanc voluminos, lan- 
proprietarul hotelului-restaurant de peste. „ 
drum de agenție, care a fost anul trecut- 
în vacanță în țara noastră („pentru că o . 
uriașă fotografie a Mamaiei nu-mi dădeai 
pace" — îmi spune el) mă asigură că — 
mulfi compatrioți ai săi vor face la fel... 
Am aflat că, în orice caz, fiecare client al.» 
hotelului lui primește o dată cu nota urr 
prospect al O.N.T.

S-a simțit atît de bine la Mamaia...
Tudor VORNICU

Paris, ianuarie
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Adunarea Generală 
și-a aminat lucrările 
pînă luni

NEW YORK 28 (Agerpres). — Fo
losind di-eptul de replică, la ședința 
din după-amiaza zilei de 27 ianua
rie a Adunării Generale a O.N.U. au 
luat cuvîntul reprezentanții Alge
riei, Marocului, Indiei, Pakistanului 
și Ciprului, care s-au referit la unele 
probleme ridicate în cursul dezba
terilor generale.

In cuvîntarea sa, ministrul aface
rilor externe al Algeriei, Bouteflika, 
referindu-se la unele probleme pri
vind relațiile între țările africane 
și-a exprimat convingerea că pro
blemele africane pot fi rezolvate cu 
succes în cadrul Organizației Unită
ții Africane.

în numele guvernului său, minis
trul afacerilor externe al Marocu
lui, Benhima, și-a exprimat, de ase
menea, încrederea în soluționarea 
problemelor africane prin interme
diul O.U.A.
- Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Spyros Kyprianu a declarat 
că guvernul Ciprului este gata să 
accepte „o prezență permanentă a 
Organizației Națiunilor Unite în Ci
pru și garanții internaționale pri
vind drepturile tuturor locuitorilor 
insulei". El a spus că guvernul său 
dorește ca populația turcă să rămînă 
în Cipru ca parte cu drepturi egale 
a populației insulei.

La sfîrșitul ședinței, președintele 
adunării, Alex Quaison Sackey a a- 
nunțat amînarea lucrărilor pină 
luni, 1 februarie, în vederea conti
nuării consultărilor între delegații 
pentru a reveni la procedura obiș
nuită de vot.

COMENTARIUL ZILEI

CARUSELUL
Cortina a căzut. S-a mai încheiat o 

rotafie a caruselului guvernamental sud- 
vietnamez. Actori de tristă faimă pără
sesc scena politică saigoneză pentru a 
ceda locul... predecesorilor mai mult sau 
mai puțin travestiți.

Nici o surpriză. Înlăturarea cabinetu
lui condus de Tran Van Huong și prelu
area puterii de către Consiliul forțelor 
armate care și-a asumat sarcina „sta
bilizării situației din țară" anunțată la 
radio în dimineața zilei de miercuri a 
fost primită cu indiferență la Sai
gon. Revenirea militarilor la putere 
se produsese de fapt încă în decembrie 
o dată cu răsturnarea înaltului Consiliu 
Național, iar acțiunea de miercuri, după 
cum arată agenția France Presse, ,,a pus 
capăt ficțiunii existenței unui guvern ci
vil" și a avjt menirea ,,să oficializeze 
rolul care, după părerea lui Khanh, tre
buia să revină armatei".

Puternicele demonstrații antiguverna
mentale din zilele precedente Ijaseră 
proporții îngrijorătoare pentru autorități. 
„Situația a atins încordarea maximă" — 
transmitea cu două zile înainte agen
ția Associated Press, referindu-se la 
ciocnirile sîngeroase din orașul Hue. In
tervenția armatei era considerată în 
cercurile politice ca iminentă.

Dacă în evenimentele din decembrie 
comandantul suprem al forțelor armate, 
generalul Khanh, a avut un rol obscur, 
de data aceasta el s-a plasat în prim 
plan emițind ordine și acordînd inter
viuri. Ieri dimineață, Khanh, l-a numit 
provizoriu pe Nguyen Xuan Oanh în 
funcția de prim-ministru. Acesta a deținut 
funcția de vicepremier în guvernul Hu
ong și face parte din categoria „tehni
cienilor" (și-a făcut studiile economice 
în S.U.A.).

Ținînd sceptrul puterii, Khanh oferă 
cu „generozitate" postul de prim-minis
tru unui civil. Pare a fi o concesie for
mulei preferate la Washington, care mi
zează pe un guvern ,,civil". De aceea 
preluarea puterii din nou de către un 
grup de militari este privită, după cum 
transmite din Washington France Presse, 
ca oglindind „eșecul eforturilor susți
nute ale Statelor Unite... în Vietnamul 
de sud". Agenția citată adaugă că pre-

LA SAIGON
CONTINUĂ

luarea puterii de către Khanh pune sub 
semn de intrebare problema menține
rii la Saigon a ambasadorului Maxwell 
Taylor. Este știut că animozităfile dintre 
cei doi generali au luat proporții în ul
tima vreme. Khanh a ținut să mimeze 
ieri în cadrul unei conferințe de presă 
o anumită independentă, exprimîndu-și 
speranfa că „Statele Unite vor accepta 
orice acțiune" a militarilor de la Saigon.

In cercurile politice americane nu se 
ascunde amărăciunea fafă de cascada 
loviturilor de stat și a schimbărilor de 
guverne de la Saigon Care reflectă im
pasul fot mai evident al politicii Statelor 
Unite in Vietnamul de sud. Pînă și un 
sprijinitor zelos al propunerii riscante 
de extindere a războiului din Vietnamul 
de sud, cum este fostul vicepreședinte 
Richard Nixon, declara acum cîteva 
zile: „Sîntem pe cale să pierdem răz
boiul din Vietnam. Vom fi alungafi de 
aici în decurs de cîteva luni și cu sigu
ranță în decurs de un an”.

Actuala formulă impusă prin lovitura 
de forjă a militarilor nu diminuează cu 
nimic atmosfera de instabilitate politică 
de la Saigon, instabilitate determinată 
de politica antipopulară și antinațională 
de reprimare a forjelor patriotice: Acu
zația de „incapacitate” în lupta împo
triva forjelor patriotice adusă fostului 
premier nu lasă nici o îndoială asupra 
programului noilor guvernanți. Ei nu-și 
ascund inferjia de a continua încercările 
de înăbușire a aspirațiilor legitime ale 
poporului din Vietnamul de sud, dornic 
de libertate. Războiul fără perspectivă 
dus împotriva forjelor patriotice este un 
război împotriva majorității populației 
care năzuiește să fie lăsată să-și orîndu- 
iască viaja, așa cum dorește, respectîn- 
du-i-se dreptul 
gură viitorul.

sacru de a-și hotărî sin-

Dumitru ȚINU

S. U. A.

Tensiune politică în Columbia
BOGOTA 28 (Agerpres). — Minis

trul de război al Columbiei, Alberto 
Ruiz Novoa, a demisionat pe neaștep
tate după o întrevedere cu președin
tele republicii, Leon Valencia. în lo
cul lui a fost numit imediat generalul 
Gabriel Reveiz Pizarro, lăsînd liber 
postul de comandant general al for
țelor armate columbiene pe care l-a 
ocupat generalul Fajardo Pinzon. 
Oficial nu s-a dat nici o explicație 
în legătură cu această schimbare, 
dar surse apropiate cercurilor gu
vernamentale au declarat că aceasta 
indică o criză a guvernului Valen
cia și că se vor produce noi demisii.

Potrivit agenției France Presse, o 
mare agitație a domnit miercuri 
seara la palatul prezidențial unde 
au sosit membrii civili ai guvernu-

d e război
unde președintele republicii,lui și _ .

Valencia, s-a întreținut mai mult de 
două ore cu toți comandanții dife
ritelor corpuri armate prezenți în 
capitală.

în legătură cu situația creată, ge
neralul Mariano Ospina Navia, co
mandantul forțelor aeriene colum
biene, a declarat că „forțele aeriene 
columbiene vor continua să sprijine 
guvernul". Potrivit unor surse infor
mate, trupele din capitala Columbiei 
ar fi consemnate în cazărmi.

Referindu-se la noile măsuri, ob
servatorii reamintesc că într-un dis
curs radiotelevizat pronunțat marți, 
președintele Valencia acuzase, fără 
să-i numească, pe unii înalți func
ționari ai guvernului de „necinste 
și trădare".

Declarații făcute de liderii forțelor patriotice
Agențiile de presă au consemnat 

în cursul zilei de ieri o serie de noi 
aspecte în problema congoleză. 
După repetate amînări primul mi
nistru congolez, Moise Chombe, a 
sosit în sfîrșit la Bruxelles unde va 
avea convorbiri cu oficialitățile bel
giene în 
dosarul 
întrucît 
pentru a 
W. Churchill, negocieri amănunțite 
urmează să aibă loc după reîntoar
cerea sa la Bruxelles în cursul săp- 
tămînii viitoare.

Tot ieri, după cum a transmis 
agenția Ghana, șeful guvernului re
voluționar congolez, Cristophe Gbe-

problemele referitoare la 
financiar belgo-congolez. 
astăzi el pleacă la Londra, 
lua parte la funeraliile lui

Mesajul prezidențial
în problemele economice

DESCHIDEREA CELEI DE

SESIUNI A C. A. E. R
PRAGA 28 (Agerpres). 

mineața s-a deschis la 
de-a XlX-a sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. La lu
crările ei participă delegațiile gu
vernamentale ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S.

— Joi di- 
Praga cea

*

PRAGA 28. 
gerpres, transmite : 
ra 
șui Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru supleant 
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care va 
participa la cea de-a 19-a sesiune a 
C.A.E.R. și la a 16-a ședință a Co
mitetului executiv C.A.E.R. La so
sire, tovarășul Alexandru Bîrlădeanu 
a fost întîmpinat de ing. Otakar Si- 
munek, vicepreședinte al guvernului

Corespondentul A- 
Miercuri sea- 

a sosit la Praga tovară-

al Biroului Poli-

A XIX-A

R. D. Germane, R. P.
P. Polone, R. P. Ro-

Cehoslovace, 
Mongole, R. 
mine, R. P. Ungare, U.R.S.S.

La lucrările sesiunii participă o 
delegație a R.S.F. Iugoslavia. In ca
litate de observatori iau parte k de
legațiile R.P.D. Coreene și Cubei.

*

și reprezentant 
Cehoslovace la 
prim-vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, dr. Antonin 
Gregor, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, N. V. Fadeev, 
secretar al C.A.E.R., funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
Exterior și M.A.E. A fost prezent 
Gheorghe Nițescu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romine la Praga.

permanent al R. S. 
C.A.E.R., D. Dvorak,

Italia. Demonstrație la Palermo In favoarea unor mâsurl care sâ ducâ 
la dezvoltarea economlcâ a regiunilor din sudul țârii

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a prezentat joi Congresului me
sajul anual economic în care a fă
cut o trecere în revistă a situației e- 
conomiei americane în cursul anului 
trecut și a formulat principalele 
sarcini de viitor în acest domeniu. 
Potrivit Buletinului de știri al Ca
sei Albe, în mesaj se arată că pro
ducția industrială a înregistrat o 
creștere de 8 la sută, a sporit produ
sul național brut, au fost create mai 
multe locuri de muncă și a scăzut 
numărul șomerilor de la 7 la sută 
din totalul forței de muncă în 1963, 
la 5,2 la sută în 1964. Profiturile 
marilor societăți au continuat să 
crească ajungînd de la 19,5 miliarde 
dolari în 1961, la 32 miliarde dolari 
la sfîrșitul anului 1964. în com
parație cu anul trecut, s-a reali
zat o îmbunătățire a situației ba
lanței comerciale externe și o re
ducere a pierderilor de aur. Cu 
toate acestea — se arată în mesaj 
— „sarcinile noastre nu au fost to
tal îndeplinite". Președintele men
ționează că „în ciuda îmbunătățirii 
situației pe frontul creării de noi 
locuri de muncă, nu s-a reușit să se 
asigure de lucru tuturor acelora care

R. F, G. Confruntări politice
în momentul actual, în viața poli

tică din capitala R.F.G. se sem
nalează o anumită înăsprire a rela
țiilor dintre guvern și opoziție, 
în decurs de 10 zile, purtăto
rul de cuvînt al guvernului, von 
Hase, și-a consacrat conferințele 
de presă analizării critice a u- 
nor declarații sau luări de po
ziții ale principalilor lideri social- 
democrați. Felul cum evoluează lu
crurile li determină pe mulți co
mentatori de presă să formuleze în 
principal două întrebări. Prima : 
dacă „docila opoziție", cum era a- 
preciat pînă de curînd P.S.D., și-a 
luat sau intenționează, într-adevăr, 
să-și ia în serios rolul de partid 
de opoziție ; a doua : dacă se poate 
aștepta la o diminuare a disputelor 
interne, care au frămîntat timp în
delungat principalul partid de gu- 
vernămînt, Uniunea creștin-democra- 
tă (U.C.D.).

Sînt de reținut cîteva aspecte' le
gate de cea de-a doua întrebare — 
situația din U.C.D. care a constituit 
o bună perioadă de timp tema frec
vent aflată în discuție. Dacă pînă 
spre sfîrșitul anului trecut, cancela
rul Erhard era supus unui adevărat 
baraj de critici din partea „opozi
ției interne", constituită în propriul 
său partid (grupul Adenauer, 
Strauss), primele zile ale anului au 
marcat o încălzire a climatului exis
tent între cele două grupări. Un 
indiciu l-a furnizat cea de-a 89-a 
aniversare a dr. Adenauer. Publicînd 
a doua zi fotografii de la festivitățile 
organizate, unele ziare au remarcat 
cordialitatea cu care cancelarul l-a 
felicitat pe predecesorul său.

Noi elemente în direcția acestei e- 
voluții au fost adăugate de pregăti
rile făcute la Bonn în vederea vizitei 
cancelarului la Paris. Acesta, îm
preună cu ministrul său de externe, 
Schroder, a avut „o amplă convor
bire" despre consultările din capita
la Franței, cum informa „Die Welt“, 
cu Strauss și Reiner Barzel, președin
tele grupului parlamentar al U.C.D., 
el însuși membru proeminent al 
„opoziției interne". între timp, a în

cetat și duelul interviurilpr prin care 
Adenauer, Strauss și ceilalți adepți 
ai lor hărțuiau guvernul și îndeo
sebi pe ministrul de externe.

Consemnînd toate aceste elemen
te, presa vest-germană nu le deco- 
nexează de semnificația lor preelec
torală, anul 1965 fiind în R.F.G. anul 
confruntării cu alegătorii. Se subli
niază că, în aceste împrejurări, ce
rințele strategiei electorale impun 
liderilor U.C.D. punerea unei surdine 
disputelor interne.

Este evident că în prezent se caută 
o estompare a fisurilor și se depun 
eforturi pentru a se da o aparență 
mai pronunțată de unitate. Situația 
existentă pînă nu de mult în U.C.D. 
nu era de natură să favorizeze nici 
pozițiile interne ale partidului, nici 
negocierile pe care guvernul le are 
în vedere pe plan extern. După cum 
reiese din comentariile presei vest- 
germane, această tendință de raliere 
are loc prin pași de apropiere în 
direcția pozițiilor grupului Ade
nauer. Se pare că, în conducerea 
U.C.D., aripa „europeană", care 
pune un accent deosebit pe relațiile 
Bonn—Paris, a reușit să dobîndeas- 
că un plus de influență asupra ari
pii „atlantice", care optează pentru 
relații mai strînse Bonn-Washington. 
„Există, în orice caz, numeroase in
dicii — scrie „Frankfurter Rundschau" 
— că acele forțe din guvernul fede
ral care au mai mult o orientare 
atlantică decît una în direcția Micii 
Europe — inclusiv ministrul de ex
terne Schroder — au intrat în infe
rioritate".

Totuși alegerile au loc în toamnă, 
remarcă unii observatori, și rezolva
rea afacerilor de familie mai putea 
fi amînată. De ce acum ? Ceea ce a 
împins deocamdată pe planul doi 
înfruntările din U.C.D. este o oare
care dezamăgire față de felul cum 
a reacționat guvernul american în 
legătură cu proiectul F.N.M. și cu 
problema germană.

Decepționat de ineficacitatea spri
jinului S.U.A. în aceste probleme, 
guvernul vest-german și-a îndreptat 
din nou privirile spre Franța, dînd

astfel satisfacție grupului Ade- 
nauer-Strauss, cît și vecinului de 
peste Rin. Astfel, vizita cancelarului 
Erhard la Paris a oferit prilejul evi
dențierii preocupărilor „europene" 
ale guvernului R.F.G. Vizita a fost 
prezentată ca un succes menit să a- 
tenueze dezamăgirile provocate de 
Washington și ecoul lor nefavorabil 
în cercurile politice de la Bonn.

Vii discuții sînt în curs și în jurul 
unor recente declarații făcute de li
deri ai P.S.D. Pentru o serie de co
mentatori ele constituie o acțiune 
tactică în disputa electorală cu 
U.C.D., menită să dea impresia unei 
atitudini mai elastice în problema 
germană în comparație cu cea a 
principalilor lor adversari politici. 
Pregătindu-se pentru alegerile din 
toamnă, P.S.D. caută să se diferenție
ze într-o oarecare măsură de 
U.C.D., întrucît declarațiile sale de 
principii, după cum remarca cu iro
nie un ziar vest-german, „ar putea fi 
scrise și de penița unui strateg elec
toral al U.C.D.". Este totuși semnifi
cativ că, în această sforțare, timidă 
încă, de diferențiere, urmată deseori 
de retractări, P.S.D. abordează unele 
teme considerate . pînă 
tabu.

După multe ocolișuri, 
germană și procesul de 
concentrează o atenție
Tocmai modul cum este abordată a- 
ceastă problemă de către diferiți po
liticieni constituie unul din factorii 
procesului de confruntări ce are loc 
în viața politică vest-germană. După 
cum arată presa occidentală, o serie 
de politicieni își pun întrebarea cît 
poate rămîne R.F.G. în urma diferi
telor acțiuni întreprinse în ultimul 
timp de unii dintre aliații ei.

Disputele politice actuale nu per
mit încă desprinderea unei direcții 
a evoluției lor viitoare. Fapt este că 
un anumit proces de reconsiderare a 
vechilor poziții a început, mai evi
dent în unele cercuri — mai palid 
în U.C.D.

sînt capabili sau caută de muncă", 
în prezent aproximativ 3,7 milioane 
americani caută de lucru. Așa-zisul 
„șomaj ascuns" constituie aproape 
un milion de oameni. In anul viitor 
se prevede că 1.3 milioane noi mun
citori vor apare pe piața muncii. 
Sînt prea mulți în America, se spu
ne în mesajul președintelui, care 
„continuă să fie lipsiți de roadele 
prosperității datorită discriminărilor, 
a bolilor, a incapacității de muncă, 
a vîrstei înaintate, a împrejurărilor 
familiale, ca urmare a șomajului sau 
a productivității scăzute, din cauza 
neputinței de a schimba domiciliul 
în căutarea de lucru sau a incapa
cității de a obține condiții avanta
joase de angajare din cauza lipsei 
instruirii și calificării"

Un spațiu important este rezer
vat analizării problemei deficitului 
balanței externe de plăți a S.U.A., 
„problemă care nu este rezolvată 
în ciuda ameliorărilor înregistrate 
în 1964". Johnson a anunțat că guver
nul său intenționează să recurgă, pen
tru redresarea balanței de plăți, la 
o economisire la maximum a dola
rilor în cadrul programelor de aju
tor pentru străinătate, la promova
rea exporturilor americane, la con
trolul ieșirilor de capital pe termen 
scurt și la atragerea într-o mai 
mare măsură de capitaluri străine.

In partea consacrată probleme
lor apărării dolarului, președintele 
a prezentat un program care pre
vede abandonarea parțială a aco
peririi în aur de 25 la sută a mo
nedei americane. Observatorii con
sideră că reforma propusă vizează 
să întărească încrederea interna
țională în moneda americană.

nye, a părăsit capitala R. A. U„ 
îndreptîndu-se spre Nairobi. Aici 
el va participa la lucrările Co
misiei O. U. A. pentru Congo. 
Telegramele de presă anunță că 
la Cairo Gbenye a purtat discu
ții cu președintele Nasser și cu pri
mul ministru Sabri. Intr-un interviu 
acordat de Gbenye după tratative, 
acesta a afirmat că guvernul său a 
refuzat să coopereze cu autoritățile 
de la Leopoldville, numind printre 
acestea pe președintele Kasavubu, 
primul ministru Chombe, precum și 
cu Adoula, fostul prim-ministru 
care se găsește în străinătate, de
oarece ei „au participat la asasina
rea premierului Patrice Lumumba". 
Gbeny.e a spus, de asemenea, că gu
vernul său a încercat de mult timp 
să rezolve problema congoleză pe 
cale pașnică, prin negocieri.

Pe de altă parte, ministrul apă
rării în guvernul revoluționar con- 
golez, Gaston Soumialot, a adresat 
la Dar Es Salaam, cu prilejul unei 
conferințe de presă, un apel tuturor 
patrioților congolezi, cerîndu-le să 
se înapoieze în țară pentru a con
tinua lupta. El a declarat, de aseme
nea, că alegerile fixate de guvernul de 
Ia Leopoldville pentru luna martie 
nu ar trebui să aibă loc, întrucît 
nu sînt îndeplinite condițiile nece
sare asigurării unui vot liber.

o
m

nu demult

problema 
destindere 
crescîndă.

Petre STÂHCESCU

replică britanică
problema Gibraltarului

NEW YORK 28 (Agerpres). — Re
prezentantul Marii Britanii la 
O.N.U., lordul Caradon, a declarat că 
guvernul britanic a respins declara
țiile ministrului de externe spaniol 
potrivit cărora „Gibraltarul este o 
bază militară britanică în Spania". 
Problema Gibraltarului a fost ridi
cată și în Adunarea Generală atunci 
cînd ambasadorul spaniol, Manuel 
Aznar, a prezentat chestiunea res
tricțiilor impuse de guvernul spa
niol cu privire la libertatea de miș
care de-a lungul granițelor dintre 
Spania și Gibraltar. Intr-o scrisoare 
adresată de Caradon secretarului 
general, U Thant, acesta subliniază 
că guvernul britanic „nu poate 
accepta nici un fel de propunere de 
discutare a problemei Gibraltarului, 
atîta timp cît situația anormală de 
Ia frontieră continuă". El a cerut 
secretarului general al O.N.U. 
scrisoarea sa să fie difuzată 
Națiunile Unite ca document 
Adunării Generale.

WASHINGTON. Purtătorul de cu
vînt al Casei Albe a anunțat că pre
ședintele S.U.A., Johnson, și vicepre
ședintele Humphrey au realizat o în
țelegere privind modul de preluare a 
împuternicirilor în cazul indisponibi
lității temporare a președintelui S.U.A. 
S-a precizat că această înțelegere este 
similară cu aceea existentă în timpul 
fostei administrații Eisenhower.

BONN. S-a anunțat că Bundestagul 
vest-german va lua în dezbatere la 10 
martie problema termenului de pre
scripție a crimelor săvîrșite de naziști 
în perioada celui de-al doilea război 
mondial. Agenția U.P.I. menționează 
că un grup de deputați ai U.C.D., pre
cum și deputați ai partidului social
democrat, intenționează să se pronun
țe pentru extinderea actualului termen 
de prescripție de la 20 de ani la 30 
de ani, în ce privește crimele de 
război.

SOFIA. După cum transmite agen
ția B.T.A., la 28 ianuarie au început 
la Sofia convorbirile dintre Kocea 
Popovici, secretar de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Bulgaria. Convorbirile se 
referă la dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări, precum și la proble
mele actuale ale relațiilor internațio
nale.

BUDAPESTA. La invitația lui Jeno 
Fock, vicepreședinte al guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc ungar,

ca 
la 
al

H

Vizita in Anglia a 
sfaturilor populare

delegației
din R. P. Romină

în 14 ianuarie laSosiți la Londra 
invitația guvernului britanic, mem
brii delegației sfaturilor populare 
din R. P. Romînă, condusă de Petre 
Nicolae, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al orașu
lui Constanța, au parcurs timp de 
circa două săptămîni un lung și in
teresant itinerariu, organizat și pro
pus de gazdele ospitaliere. Primele 
zile au fost consacrate contactului 
cu unele aspecte edilitare și cultu
rale londoneze. O serie de probleme 
și preocupări ale organelor munici
pale au fost împărtășite oaspeților, 
care au avut discuții și întrevederi 
Ia Ministerul Locuințelor și al Admi
nistrației Locale, unde au fost primiți 
de James McCall, deputat, subsecre
tar de stat parlamentar. Ei au avut 
convorbiri de asemenea șt la Minis
terul Comerțului, unde au fost pri
miți de F. W. Glaves-Smith, subse
cretar de stat, și de alte persoane 
oficiale, obiectul discuțiilor fiind pro
blemele repartizării teritoriale pe 
regiuni a industriei.

Delegația a făcut apoi o călătorie 
prin țară, vizitînd, printre altele, 
Harlow, un oraș nou aflat în con
strucție, Birmingham (al doilea oraș 
ca populație din Marea Britanie), 
orașul industria Coventry, Strat-

ford-on-Avon, locul de naștere 
al lui Shakespeare. La Oxford, de
legația s-a întîlnit cu profesori și a 
vizitat cîteva clădiri ale străvech” 
universități, care datează din secolul 
XII. La Southampton oaspeții au 
fost primiți de primarul orașului, 
d-na E. E. Willcock, și de consilieri 
municipali.

O dată cu întoarcerea la Londra, 
călătoria delegației noastre se apro
pie de sfîrșit. în timpul numeroase
lor contacte avute în diferite orașe 
britanice, s-a constatat atît de o 
parte cît și de alta utilitatea schim
burilor de vizite și de experiență ca 
un bun mijloc de cunoaștere și a- 
propiere între oameni. După cum 
mi-au declarat membrii delegației 
noastre, ei părăsesc Marea Britanie 
cu frumoase Impresii despre locu
rile vizitate și despre oamenii întîl- 
niți cu această ocazie, exprimîndu-și 
sincerele lor mulțumiri pentru pri
mirea cordială și atenția de care 
s-au bucurat în timpul acestei vi
zite.

Joi seara, delegația noastră a fă
cut o vizită în clădirea Parlamen
tului britanic, unde s-a întîlnit cu 
deputați.

Llvlu RODESCU
Londra (prin telefon).

Sesiunea
„Consiliului European"

STRASBOURG 28 (Agerpres). — 
Agenția Reuter transmite că sesiu
nea Consiliului European, care își 
desfășoară lucrările la Strasbourg, a 
votat joi o rezoluție chemînd la con
solidarea sistemului monetar inter
național și a agriculturii vest-euro- 
pene. Rezoluția în problemele agri
cole, care a fost dezbătută miercuri, 
cere guvernelor să revizuiască poli
tica prețurilor și să creeze o alter
nativă de trai pentru populația agri
colă rămasă fără lucru. Ea cheamă 
la reducerea tarifelor vamale pro- 
tecționiste pentru produsele agrico
le la tratativele din cadrul „rundei 
Kennedy".

PEKIN 28 (Agerpres). — La 28 
ianuarie, în încheierea vizitei în R.P. 
Chineză a delegației guvernamenta
le indoneziene, dr. Subandrio, prim- 
vicepremier al Indoneziei, conducă
torul delegației, și Cen I, vicepremier 
al R. P. Chineze, au semnat o decla
rație comună cu privire la relațiile 
de prietenie și colaborare dintre R.P. 
Chineză și Indonezia, un acord de 
colaborare economică și tehnică și 
un acord de credite. La ceremonia 
semnării documentelor au fost pre- 
zenți Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și 
alte persoane oficiale.

In aceeași zi, delegația indoneziană 
a părăsit Pekinul plecînd spre Tai- 
landa.

SCURTE ȘTIRI
, •' . f. - '.’-s . -»•

la Budapesta, într-o vizită
3 zile, Bruno Pittermann,

joi a sosit 
oficială de 
vicecancelarul Austriei.

ATENA. Fostul comandant al jan
darmeriei generale din Grecia, gene
ralul Vardulakis, a fost condamnat la 
cinci luni închisoare pentru distruge
rea unor documente privitoare la ca
zul Lambrakis.

WASHINGTON. La Casa Albă s-a 
anunțat numirea lui Nicholas Katzen- 
bach în postul de ministru al justiției 
al S.U.A. Numirea lui Katzenbach ur
mează să fie supusă aprobării Senatu
lui. Pe de altă parte, la Casa Albă 
s-a anunțat că Marwin Watson — în 
prezent președinte al Comitetului par
tidului democrat din statul Texas — 
a fost numit consilier special al pre
ședintelui Johnson.

ALGER. Agenția Algerie Presse Ser
vice anunță că unitățile armatei popu
lare naționale a Algeriei au descoperit 
cu cîteva zile în urmă o bandă de 
contrarevoluționari care se ascundea în 
munții din regiunea Constantine. Doi 
membri ai acestei bande au fost uciși, 
iar alți doi au fost răniți.

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al Iordaniei la O.N.U., Abdul 
Monen Rifai, a adresat o scrisoare se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
în care atrage atenția asupra „violă
rilor serioase și acțiunilor militare pro
vocatoare ale autorităților izraeliene 
în regiunea muntelui Scopus din Ie
rusalim". De asemenea, s-a cerut ca 
„în lumina situației periculoase și ex-

plozive" creată aici, o comisie spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. să 
vină la fața locului și să facă o 
inspecție.

avioanelor franceze în drum spre Asia 
și Orientul apropiat și mijlociu să ia 
pasageri de pe aeroportul din Atena.

LONDRA. La Londra s-a anunțat 
că în memoria fostului prim-ministru 
al Marii Britanii, Winston Churchill, 
va fi emisă o medalie comemorativă 
din aur și argint. Este pentru prima 
dată din 1917 cînd o astfel de me
dalie comemorativă este bătută în Ma
rea Britanie în onoarea unei persona
lități care nu aparține familiei rega
le. Ultimul om de stat britanic în 
cinstea căruia a fost bătută o astfel 
de medalie a fost Lloyd George.

OSLO. Ziarele norvegiene relatează 
că în R. F. Germană a fost arestat 
fostul șef al Gestapoului din Oslo, 
Reinhard. El locuia în Germania fe
derală sub un nume fals și se ocupa 
cu avocatura. „Numele lui Reinhard, 
scrie ziarul „Morgeriposten", evocă a- 
mintiri cumplite pentru norvegieni. El 
a fost unul dintre aceia care în anii 
ocupației a emis ordinul ca toți osta- 
tecii să fie împușcați".

BERLIN. După cum transmite a- 
genția A.D.N., Erich Wendt, secretar 
de stat al R.D.G., a prezentat Sena
tului Berlinului occidental documente 
din care rezultă că o organizație de 
spionaj din Berlinul occidental s-a fo
losit de permise false pentru a orga
niza trecerea ilegală din R.D.G. în 
R.F.G. a mai multor persoane. In nu
mele guvernului R. D. Germane, se
cretarul de stat al R.D.G. a cerut ca 
Senatul Berlinului occidental să pună 
capăt unor asemenea acțiuni care pun 
în primejdie aplicarea acordului cu 
privire la permise.

ATENA. Ziarul „To Vima" anunță 
că reprezentanții societății „Air 
France" au respins cererea reprezen
tanților societății grecești „Olimpik" 

a permite avioanelor grecești cu 
destinația New York să ia pasageri de 
pe aeroportul francez Orly. In această 
situație guvernul grec a hotărît ca în- 
cepînd de la 31 martie a.c. să interzică

TIRANA. In urma tratativelor care 
au avut loc între o delegație comer
cială guvernamentală a R. P. Albania 
și o delegație comercială guvernamen
tală a R. P. Ungare, la 26 ianuarie a 
avut loc la Tirana semnarea protoco
lului referitor la schimbul de mărfuri 
și plăți pe 1965, în cadrul 
pe 1961—1965.

acordului

PARIS. Joi după-amiază 
din viața la Paris, în vîrstă 
geneialul Maxime Weygand. In lunga 
sa carieră militară, Weygand a deținut 
o serie de funcții înalte în erarhia for
țelor armate franceze, printre care și 
pe cea de comandant suprem.

a încetat 
de 98 ani

LONDRA. S-a anunțat că sesiunea 
de primăvară a Consiliului ministerial 
N.A.T.O. va avea loc între 11 și 13 
mai în capitala Marii Britanii. Tot la 
Londra va avea loc între 3 și 5 mai 
sesiunea Consiliului ministerial al Or
ganizației S.E.A.T.O.
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