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a crescut de

Fiecare lucrare
executată ireproșabil

La poarta Craiovei, dinspre Ișalnița, în 
imediata vecinătate a marelui combinat 
chimic, se profilează construcția impu
nătoare a noii centrale electrice de ter- 
moficare. într-o primă etapă ea va avea 
o putere instalată de 350 MW. Primul 
fir de fum ieșit din coșul centralei a ves
tit, spre sfîrșitul anului trecut, intrarea în 
funcțiune a celui dintîi grup de 50 MW.

După cum se arată în Comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică cu privire 
l,a îndeplinirea planului de stat pe 1964, 
-intre șantierele unde lucrările se des
enară în ritm susținut se află și cel al 

Centralei electrice de termoficare Craiova. 
Montorii — denumiți „vioara întîi" — lu
crează în prezent de zor la instalarea 
utilajelor și a agregatelor altor 3 gru
puri: două de cîte 100 MW și unul de 
50 MW. l-am cunoscut în aceste zile la 
locul de muncă și în adunarea consacra
tă formulării angajamentelor pe 1965. In 
■'ngajamentele lor, montorii centralei cra- 
iovene se bizuie pe experiența cîștigată 
la punerea în funcțiune a primului grup, 
pe măsurile menite să-i ajute să execute 
lucrările înainte de termen și de o înaltă 
calitate.

La adunarea în care au fost stabilite 
angajamentele în întrecerea socialistă pe 
acest an au fost ascultate cu interes 
cuvintele brigadierului Gheorghe An- 
drița :

— Avem toate condițiile de a încheia 
mai devreme montajul • noilor grupuri 
care urmează să furnizeze energie în a- 
cest an. Șantierul dispune de suficiente 
utilaje și mecanisme. Trebuie să asigu
răm însă folosirea lor la întreaga capaci
tate. Noi ne vom ocupa de mai buna 
organizare a muncii, în așa fel ca fiecare 
om din brigadă să știe precis ce are de 
făcut și să lucreze din plin.

Despre membrii brigăzii montorului

ANGAJAMENTELE COLECTIVU
LUI ȘANTIERULUI DE MONTAJ AL 

, CENTRALEI ELECTRICE DE TERMO
FICARE CRAIOVA PREVĂD :

— scurtarea cu 20 de zile a 
termenului de dare în funcțiu
ne a turbogeneratorului nr. 3 de 
50 MW ;

— scurtarea cu 10 zile a ter
menului de dare în funcțiune a 
blocurilor cazan-turbină nr. 1 și 2 
de cîte 100 MW.

Depășirea prevederilor planului 
pe 1965 cu :

— 0,6 la sută Ia productivita
tea muncii ;

— 1 300 000 Ici la producția glo
bală ;

— 800 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 500 000 Iei beneficii.
Din care pînă la 1 Mal :
— 500 000 lei la producția glo

bală ;
— 300 000 lei economii la pre

țul de cost ;
— 150 000 lei beneficii.

Mircea Uță, cunoscut pe șantier pentru 
o calitate excepțională a montajelor exe
cutate la turbina nr. 4, am auzit spu- 
nîndu-se : „Din mîinile lor iese numai 
lucru bun”. L-am ascultat în adunare pe 
brigadier vorbind astfel :

— înainte de toate, vom respecta în
tocmai condițiile de calitate cerute de 
proiecte, dar nu ne vom lăsa întrecuți de 
timp. M-am sfătuit cu tovarășii din bri
gadă, ne-am chibzuit bine posibilitățile. 
Toți au fost de părere să spun aici în

adunare că grupul nr. 2 de 100 MW, la 
care lucrăm, va fi gata pentru intrarea în 
funcțiune cu 10 zile mai repede. Cît des
pre calitatea lucrărilor, ne angajăm să 
fie ireproșabilă.

Vizitînd imensul șantier al centralei, 
am cunoscut îndeaproape tîlcul cuvin
telor lapidare spuse de montori în adu
nare. Cele 87 de brigăzi de montori au 
de instalat în prima etapă peste 50 000 
tone de utilaje și echipament electric. 
Aproape 70 la sută din volumul monta
jului acestora este executat. La nici un 
obiectiv — cazane, turbine, gospodăria 
de cărbune etc — graficele nu au rămas 
în urmă față de termene.

Montorii și-au propus ca anul acesta 
să extindă metoda preasamblării la sol a 
agregatelor pînă la 30 la sută din volu
mul lucrărilor de montaj la cazane, să 
aplice pe o scară mai largă tratamentul 
termic prin curenți de inducție, să in
troducă noi procedee — mai eficace și 
productive — la controlul îmbinărilor 
prin sudură. La principalele agregate sînt 
folosite echipe specializate pe lucrări.

Șeful șantierului și secretarul organiza
ției de partid ne-au prezentat pe mon
torii din brigada lui Aurel Prunaru. Ei își 
desfășoară munca la înălțimi de pînă la 
44 m. Cartea lor de vizită este ritmul 
înalt cte execuție și calitatea înaltă 
la montajul cazanelor. Pe lista celor mai 
vrednici* muncitori se înscriu și cei din 
brigăzilg conduse de Mircea Dascălu, 
Petre Coman și Aurel Mitrică, sudorul 
Eugen Popescu și alții.

Prin munca lor rodnică, montorii de 
aici apropie tot mai mult ziua intrării în 
funcfeund a acestui important obiectiv in
dustrial.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"
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Cadre calificate 
de constructori

Paralel cu introducerea tehnicii 
noi și folosirea metodelor moderne 
de lucru, pe șantierele industriei 
chimice și petroliere se acordă o a- 
tenție deosebită calificării cadrelor. 
In anul care a trecut, cursurile de 
calificare și specializare, organizate 
pentru circa 25 de meserii pe șan
tierele noilor obiective industriale 
aflate în construcție la Brazi, O- 
nești, Craiova. Oradea, Slatina, Tg. 
Mureș, Turnu Măgurele și altele, au 
fost absolvite de peste 6 500 de 
muncitori. Un mare număr dintre 
aceștia s-au calificat ca sudori, in
stalatori, lăcătuși, mecanici, exca- 
vatoriști, dulgheri, laboranți pentru 
verificarea betoanelor, operatori 
pentru controlul calității lucrărilor 
cu izotopi radioactivi, instalatori de 
aparate de măsură și control. Au k 
urmat, de asemenea, diferite cursuri 
de perfecționare a calificării profe
sionale mai mult de jumătate din 
numărul total al maiștrilor. Pentru 
anul acesta s-a prevăzut ca la cursu
rile de calificare și specializare din 
cadrul întreprinderilor de construc- 
ții-montaje, aparținînd Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei, să 
fie cuprinși mai mult de 3 500 de 
muncitori. (Agerpres)
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Ieri a fost publicat în presâ Co
municatul Direcției Centrale de 
Statistică cu privire la îndeplini
rea planului de stat pe anul 1964. 
Realizările importante obținute fi
nul trecut in dezvoltarea econo
miei naționale și în creșterea ni
velului de trai al poporului nostru 
oglindesc hotârîrea cu care oa
menii muncii iniâptulesc sarcinile 
șesenalului stabilite de cel de-al 
III-lea Congres al partidului. Gra
ficul de mai sus înfățișează spo
rirea producției globale Industria
le și ritmul mediu anual de creș

tere a acesteia

Acțiune sanitară
Din inițiativa Ministerului Sănătății 

și Prevederilor Sociale, de la 1 februa
rie va începe pe întreg teritoriul țării 
o acțiune specială de prevenire a in
fecțiilor acute ale căilor respiratorii su
perioare și a altor maladii de sezon la 
copiii pînă la un an. Acțiunea va dura 
trei luni. La buna ei desfășurare vor 
participa peste 600 cadre medico-sani- 
tare.

Amenajări 
la Sinaia

Sinaia, frumoasa stațiune de pe Va
lea Prahovei, este vizitată de tot mai 
mulți turiști romîni și străini. Castelul- 
muzeu Peleș, Vîrful cu Dor, minunatele 
peisaje de la Cota 1 400 sau 1 500 sînt 
locuri mult căutate de excursioniști. 
Pentru îmbunătățirea deservirii turiști
lor, la Sinaia se fac o serie de amena
jări. Hotelul și restaurantul „Palas" se 
reamenajează. Astfel, hotelul va avea 
376 camere confortabile, cu unul și 
două locuri, frumos mobilate. Se mon
tează instalații de semnalizare interioară 
și telefoane în fiecare cameră. La res
taurant se amenajează o terasă pentru 
sezonul călduros, se montează o serie 
de instalații noi. Totodată, se constru
iește o nouă centrală termică care va 
furniza abur și apă caldă hotelului și 
restaurantului Palas, clădirii cazinou
lui și unor vile. La cazinou, unde con
tinuă lucrările de reamenajare, au 
fost refăcute decorațiile interioare. în 
apropiatul sezon turistic, aici vor func
ționa un restaurant și un bar de zi. în 
fosta sală de dans, vor începe lucrările 
pentru amenajarea unui bar de noapte. 
La cabanele de la Cota 1500 și Vîrful 
cu Dor se vor executa reparații capitale.

So efectuează pioba Instalației pentru epurarea chlmlcâ a apel necesa
re agregatelor centralei electrice de termoficare Craiova

constanța Termene reduse
la reparația navelor

Aializînd posibilitățile de îmbu
nat țire a calității reparațiilor, de 
reducere continuă a prețului de 
cost, muncitorii, inginerii și tehni
cienii Șantierului naval Constanța 
sînt hotăriți să extindă și mai mult 
experiență pozitivă dobîndită în 
producție. Ei și-au luat următoarele 
angajamente în întrecerea socialis
tă pe anul în curs :

— să îmbunătățească indicii 
tehnico-economici la șalupa de 
65 CP prin reproiectarea reduc- 
torului ;

— să scurteze termenele de 
reparații și dare în funcțiune în 
condiții de calitate la următoa
rele nave :

— „Păltiniș" șl „Tuzla“, cu 
cîte 30 zile ;

— „Transilvania", „Borsec", 
„Sovata" și „Moldova" cu 15 zile ;

— să depășească planul pro’- 
ducției globale cu 1 000 000 lei ;

— să depășească planul de re
parații navale Ia producția marfă 
cu 5 000 000 lei ;

— să sporească cu 0,5 la sută 
productivitatea muncii față de 
plan ;

— să realizeze 500 000 lei eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost ;

— să obțină beneficii peste 
plan în valoare de 800 000 lei.

G-A.s. varia? Producție sporită 
de porumb, carne și lapte

M ncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la G.A.S. Variaș, dezbătînd sar
cinile de plan pe acest an, au scos 
în evidență însemnate rezerve a că
ror punere în valoare îi va ajuta să 
dezvolte și să consolideze succesele 
obținute pînă acum în acest scop 
ei au făcut numeroase propuneri 
pentru aplicarea în cele mai bune 
condiții a regulilor agrozootehnice, 
.uîndu-și angajamente menite a 
spori producția de porumb, carne 
și lapte. Din centralizarea angaja
mentelor individuale, pe brigăzi și 
sectoare, a rezultat angajamentul în
tregului colectiv care prevede obți
nerea peste pian a :

— 500 tone porumb boabe prin 
realizarea a peste 5 000 kg po
rumb boabe la ha de pe o supra
față de 1 685 ha ;

— 1 000 hl lapte prin obținerea 
a 5 000 1 lapte în medie pe vacă 
furajată, de la întregul efectiv, 
din care pînă la 1 Mai 250 hl;

— 40 tone carne, din care 10 
tone pînă la 1 Mai;

— un spor Ia productivitatea 
muncii de 5 Ia sută ;

— 800 000 lei beneficii.
Pentru îndeplinirea planului la 

toți indicatorii și a angajamentului 
luat vor fi aplicate o serie de mă
suri tehnico-organizatorice, printre 
care : executarea lucrărilor de pre
gătire a patului germinativ, însă- 
mînțarea și întreținerea de bună ca
litate la porumbul dublu hibrid ; a- 
sigurarea unei densități normale de 
plante la hectar ; asigurarea necesa
rului de furaje suculente în perioada 
stabulației, iar în perioada de pă- 
șunat organizarea conveierului ver
de ; administrarea de rații furajere 
individuale în raport cu producția 
"de lapte și starea fiziologică a vaci
lor ; perfecționarea sistemului de e- 
vidență și urmărire a cheltuielilor 
pe brigăzi și sectoare.

PORTRETUL ORAȘULUI
® CASA, STRADA, CARTIERUL • EXPERIENȚA BLOCULUI 

Nr. 10 • 200 000 DE FLORI • PROPUNERI ALE CETĂȚENILOR:

Cînd vii cu trenul spre Roman, te 
întîmpină din depărtare clădirile impu
nătoare ale întreprinderii de prefabri
cate din acest oraș. Brațele macarale
lor se plimbă necontenit, purtînd pa
nourile de beton. Trimise în întreaga 
Moldovă, aceste panouri se transformă 
în locuințe moderne. în partea cealal
tă a orașului se înalță Uzina de țevi, 
obiectiv important al industriei meta
lurgice, iar aproape de gară se văd 
halele întreprinderii mecanice. Sînt 
zonele industriale ale orașului înnoit.

Venind cu mașina dinspre Bacău, 
imaginea este alta. De-a lungul bule
vardului 23 August, ce urcă spre cen
trul orașului, se înșiră noile blocuri. 
Dar nu numai aici s-a construit. In anii 
din urmă au fost date în folosință pes
te 1 700 de apartamente noi în cartie
rele Anton Pann, 23 August, Smiro- 
dava. Ultimul cartier se află în plină 
construcție.

în prezentarea orașului merită amin
tit și un alt aspect: Romanul și-a cîș- 
tigat în regiune un loc de frunte și în 
ce privește buna gospodărire și înfru
musețarea. Sfatul popular, dovedindu-se 
un bun gospodar, are meritul că, activi- 
zînd organizațiile și întreprinderile sale, 
a antrenat, cu ajutorul deputaților, în 
munca de îngrijire și înfrumusețare a 
orașului masa largă a locuitorilor aces
tuia.

...Am poposit în noul cartier Anton 
Pann. Primii pe care i-am vizitat au 
fost locatarii blocului 10. Tov. loan Ifti- 
mescu, electrician la Uzina de țevi, or
ganizatorul grupei de partid a blocului, 
ne dă cîteva informații despre lucră
rile gospodărești ce se întreprind în car-, 
tier:

— Locuitorii unui cartier formează, 
într-un fel, o mare familie. Și cine să 
facă treburile care se ivesc dacă nu noi? 
Nu așteptăm pentru orice mică repara
ție să vină sfatul popular. Pe scurt, am 
luat în seama noastră întreținerea păr

ților de folosință comună. Zugrăvim de 
cîte ori este nevoie, reparăm micile stri
căciuni. Aproape fiecare bloc din car
tier și-a alcătuit cîte o echipă de me
seriași, care se ocupă de întreținerea 
blocului. Echipa noastră, condusă de 
președintele comitetului de bloc, Teo
dor Hrișcu, e alcătuită din 3 electri
cieni, 4 lăcătuși și 2 tîmplari. Fiecare 
dintre ei se pricepe. însă și la alte me
serii. înainte de a porni la treabă, am 
încropit un mic atelier într-una din 
boxele de la subsol. Se găsesc aici toa
te uneltele de care avem nevoie. Ce 
am realizat? Am reparat unele uși care 
se stricaseră, am zugrăvit casa scărilor 
și am pus la loc geamurile sparte; re
parăm imediat deranjamentele din re
țeaua electrică. Deoarece soțiile noas
tre au vrut să aibă flori pe scări, am 
confecționat 72 de etajere pentru ghi
vece.

Despre gospodărire ne vorbește și to
varășa Emilia Trifan, secretara comite
tului de bloc :

— Pentru asigurarea curățeniei în 
locurile comune, fiecărui locatar i se 
încredințează această sarcină prin rota
ție, timp de o săptămînă. Atît de obiș
nuită a devenit această activitate, incît 
nu avem un singur exemplu cînd cineva 
să nu-și fi făcut cum se cuvine datoria. 
Și apoi, în fiecare vineri se organizează 
„program administrativ" în afara blocu
lui: se mătură aleile, se udă florile și 
iarba de pe peluze, într-un cuvînt se de
retică serios spațiul din jurul casei. Poa
te ne întrebați de unde avem atîtea 
flori ? Mai aducem și noi, dar baza sînt 
răsadnițele.

Un bloc cu oameni gospodari. Dar nu 
este singurul. Gospodari la fel de har
nici și cu inițiativă sînt și locatarii ce
lorlalte blocuri.

Cetățenii orașului, în frunte cu de
putății lor, sînt un ajutor de preț al 
sfatului popular în executarea a di
verse lucrări gospodărești-edilitare. Ca

.urmare, din fondurile destinate gos
podăririi orașului s-au realizat e- 
conomii de 3 3^4 000 lei. Această 
sumă exprimă felul cum oame
nii își îngrijesc orașul, interesul cu care 
cetățenii răspund solicitării sfatului 
popular, deputaților și comitetelor de 
stradă. Au fost realizate obiective im
portante ca : întreținerea celor 60 ha de 
spații verzi și mărirea lor cu încă 5 ha ; 
construirea unei conducte de apă ; în
treținerea parcului orașului; plantarea 
a peste 200 000 flori, în special în jurul 
noilor blocuri, și multe altele.

Despre multiplele aspecte ale gospo
dăririi orașului am discutat cu mai mulți 
deputați, președinți de comitete de 
bloc, cetățeni. In legătură cu acestea, 
ei au făcut numeroase propuneri. Iată 
doar cîteva dintre ele.

• „Unele din locuințele vechi nece
sită de mult reparații mai mari. Sfatul 
popular e dator să aibă în atenție nu 
numai ce trebuie făcut nou, ci și buna 
întreținere a caselor existente".

• „întreprinderea comunală a or
ganizat bine transportul în comun 
pe cuprinsul orașului. Există în pre
zent 5 linii de autobuze, care fac le
gătura între cartiere și fabrici, între 
străzile mărginașe și centru etc. Cu o 
singură mașină sînt însă necazuri — 
cea de pe traseul nr. 5, dintre gară și 
Uzina de țevi. Distanța e destul de 
mare și pentru străbaterea ei s-a pus 
la dispoziție numai un autobuz. Cînd 
circulă bine, îl aștepți între 45 de mi
nute și o oră. Este o situație nefirească 
pentru un traseu care deservește o ase
menea uzină".

• „Pe măsura posibilităților, să se 
creeze mai multe locuri de joacă pen
tru copii".

Desigur, majoritatea impresiilor și 
aprecierilor celor cu care am vorbit au 
fost pozitive. Romanul poate fi însă și 
mai bine gospodărit. De altfel, sfatul 
popular al orașului, cu sprijinul locui
torilor săi — entuziaști și pricepuți gos
podari — îi întregesc și îi înfrumuse
țează necontenit portretul.

Vasila TINCU

Intr-unui din noii* cartier* ale Romanului

Vînătoare organizată pentru șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romî- 
ne, Ion Gheorghe Maurer, a invitat 
pe șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București la o vînătoare care 
a avut loc în zilele de 30—31 ianua
rie a.c. în regiunea Dobrogea.

Au participat: Alexandru Moghio- 
roș, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Vîlcu, 
membru al Consiliului de Stat, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea 
Corpului Diplomatic: Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, deca
nul Corpului Diplomatic, Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace, I. K. Jegalin, ambasadorul 
U.R.S.S., Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Cubei, Jen6 Kuti, am
basadorul R. P. Ungare, Semsettin

Arif Mardln, ambasadorul Turciei, 
Martti Johannes Salomies, amba
sadorul Finlandei, K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei, Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R, P. Mongole, 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria, Honorâ Cambier, am
basadorul Belgiei, Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze, Olof Gustav 
Bjurstrom, ambasadorul Suediei, Zvi 
Ayalon, ministrul Izraelului, J. B. 
Haverkorn Van Rijsewijk, ministrul 
Olandei, W. Winther Schmidt, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Danemar
cei, Siegfried Bock, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R. D. Germane, Euri- 
pide P. Kerkinos, prim-secretar al 
Ambasadei Greciei, Rian Gion Rlan, 
prim-secretar al Ambasadei R.P.D. 
Coreene.

(Agerpres)

Congresul „Apimondia"
Tn anul acesta vor avea loc, la București, lucrările celui de-aî

XX-lea Congres internafional-jubiliar de apiculfurâ. In legâturâ 
cu această reuniune internațională, în curs de pregătire, redactorul 
nostru C. Bordeianu s-a adresat tov. prof. ing. V. Harnaj - pre
ședintele Comitetului de organizare a Congresului și președinte al 
Asociației crescătorilor de albine din țara noastră, care a relatat 
următoarele :

Cu 2 ani în urmă, la congresul de 
la Praga, R. P. Romînă a fost aleasă 
ca gazdă a Congresului jubiliar al 
„Apimondiei" (Federația Internațio
nală a Asociațiilor de Apicultura). 
Alegerea nu a fost întîmplătoare. 
întrunind condiții naturale dintre 
cele mai favorabile și avînd o veche 
tradiție, apicultura s-a dezvoltat 
mult pe meleagurile patriei noastre.

Numărul familiilor de albine a 
sporit an de an, ajungînd în prezent 
la peste 900 000, ceea ce reprezintă 
o creștere de 300 la sută față de a- 
nul 1945. Aceasta a determinat o 
creștere însemnată a producției de 
miere. După statistica „Apimondiei", 
țara noastră se situează astăzi pe lo
cul al 7-lea în lume în ce privește 
numărul total al familiilor de albine.

Pentru buna desfășurare a con
gresului, pregătirile au început încă 
cu mult timp în urmă. Comitetul de 
organizare a tipărit în limbile ofi
ciale ale congresului o serie de ma
teriale (broșuri, pliante etc.) care au 
fost expediate în toate țările lumii. 
Drept urmare, pînă în prezent și-au 
anunțat intenția de a participa la 
această importantă reuniune interna
țională peste 1 000 de apicultori din 
32 de țări ale lumii.

Lucrările congresului se vor des
fășura în următoarele comisii de 
specialitate: biologie, botanică, pato
logie, economie, tehnologie și utilaj 
apicol. Referatele, comunicările ști
ințifice vor trata cele mai actuale 
și importante probleme ale produc
ției apicole. Dintre referate amintim: 
„Caracterizarea morfobiologică a ra
selor de albine și crearea de linii și 
hibrizi de înaltă productivitate" ; 
„Studiul biologiei reproducătorilor 
de albine și perfecționarea tehnicii 
de producție a acestora" ; „Metode 
noi în tehnologia mierei și a celor

lalte produse apicole" ; „Utilaj api
col modern și mecanizarea opera
țiunilor principale efectuate în stu
pină" ; „Sisteme de exploatare in
dustrială a familiilor de albine" etc. 
în timpul congresului vor avea loc 
un festival și un concurs al filmelor 
apicole, de fotografii și publicații de 
specialitate, de afișe, mărci poștale, 
precum și o conferință a redactori
lor revistelor de apicultură. După 
încheierea lucrărilor va avea loc a- 
dunarea generală a „Apimondiei", 
în cadrul căreia vor fi alese noile 
organe conducătoare ale acestei Fe
derații internaționale.

în programul congresului* sînt 
prevăzute, de asemenea, excursii în 
scop științific, vizite la institute de 
cercetări, sțupini, la expoziții și di
ferite obiective turistice. Cu prilejul 
congresului de la București se 
va organiza prima Expoziție- 
tîrg internațională de apicultură din 
lume, la care sînt invitate să parti
cipe atit organizațiile apicole, in
stituțiile și firmele industriale și 
comerciale de specialitate, cît și 
apicultori din țară și străinătate. 
Cele mai reușite exponate vor primi 
premii, medalii și diplome.

în țara noastră sînt acum în pre
gătire diferite materiale documen
tare, precum și referatele pe care 
oameni de știință și practicieni cu 
bogată experiență le vor prezenta 
la această reuniune.

Participanții la congres vor putea 
vizita în Capitală un original com
binat apicol în curs de construcție. 
Pavilionul principal al laboratoare
lor seamănă cu un fagure uriaș, rea
lizat din beton și sticlă. Combinatul 
va produce o gamă variată de utilaje 
și unelte apicole. Pregătirile care se 
fac vor contribui la succesul Con
gresului jubiFar al „Apimondiei".
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PERSPECTIVĂ
Șl OPERATIVITATE

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE NOILE BIROURI ALE ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ

Birourile organizațiilor de bază din întreprinderile ora

șului Arad au dobîndit o experiență bună în planiiicarea

activității, în desfășurarea unei munci politico-educative

eficiente. Pentru cunoașterea acestei experiențe, redacția

ziarului „Scinteia", cu sprijinul Comitetului orășenesc de

partid Arad, a organizat o consiătuire Ia care au participat

secretari și membri ai birourilor organizațiilor de bază din

marile întreprinderi ale orașului, activiști de partid.

în pagina de iață publicăm extrase din cuvîntul parti-

clpanților la consiătuire.

Mulțl dintre particlpanjll la consfătuirea noastră au relevat sprijinul ce-1 
primesc din partea comitetului orășenesc de partid. Intre altele, prin 
secretarii săi, care adeseori merg în uzine, participă Ia adunările gene
rale ale organizațiilor de bază, stau de vorbă cu oamenii. In fotografie : 
tov. Petru Moț, secretar al comitetului orășenesc, discutind cu membri al 

biroului organizației de bază „mecanlc-șef" de ia uzinele „Strungul*

A ÎNCEPUT

Luna cărții 
la sate

Cum alcătuim 

planul de muncă 
al biroului

Orice construcție mare sau mică 
are la bază un proiect, un plan. Și cu 
cit proiectul e mai bine întocmit, cu 
etît construcția e mai fără de cusur. 
Tot așa se întîmplă și în munca de 
partid. Nu intenționez să dau rețete 
și nici să pretind că experiența or
ganizației de bază din turnătoria de 
oțel a uzinei noastre e cea mai bună, 
dar socot că pentru secretarii noi, 
prezenți la consfătuirea noastră, 
această experiență poate fi folosi
toare.

Obișnuim ca, înainte de a așterne 
pe hîrtie problemele de care va tre
bui să ne ocupăm, să facem o scur
tă trecere în revistă a muncii ante
rioare, spre a vedea ce am realizat 
și ce avem de făcut. Fără o astfel de 
analiză riscăm să lăsăm neîmplinite 
sau numai pe jumătate împlinite 
obiective propuse anterior. Practica 
ne-a arătat că, atunci cînd ne-am li
mitat să alcătuim planurile de mun
că numai cu membrii biroului, fără 
a consulta un număr mai mare de 
membri de partid, ele nu au fost 
tntrutotul corespunzătoare. De a- 
ceea, în practica biroului orga
nizației noastre de bază s-a încetățe
nit obiceiul — pe care-1 consider 
bun — ca, în vederea stabili
rii obiectivelor din planul orga
nizației să analizăm stadiul îndepli
nirii sarcinilor, să discutăm cu cei 
mai campetenți membri de partid, să 
cerem părerea specialiștilor, a con
ducerii secției.

întocmirea planului de muncă 
este doar începutul. Se impune 
Insă ca, o dată planul definitivat, toți 
membrii biroului organizației de 
bază să treacă de îndată la organi
zarea acțiunilor, la mobilizarea oa
menilor. Obiectivele stabilite le rea
lizăm întotdeauna cu ajutorul oame
nilor și, mai ales, cu ajutorul acelo
ra pe care — cum aminteam la în
ceput — i-am consultat.

De multe ori, orientîndu-ne opera
tiv în complexitatea de probleme pe

care le ridică viața de zi cu zi, în
treprindem și alte acțiuni în afara 
celor stabilite. Asemenea acțiuni au 
avut loc cu prilejul asimilării unor 
noi produse sau cînd am constatat 
că într-un anumit sector slăbește 
exigența față de calitatea produ
selor.

La sfîrșitul fiecărei luni verificăm 
în ce măsură obiectivele cuprinse în 
plan s-au realizat, în ce măsură ac
țiunile întreprinse au dat rezultate.

Adunarea generală de la sfîrșitul 
anului trecut a apreciat ca pozitivă 
activitatea noastră. Sub îndrumarea 
comuniștilor, care au fost în primele 
rînduri ale întrecerii, colectivul sec
ției a izbutit să realizeze planul a- 
nual la producția de oțel lichid cu 
aproape o lună mai devreme, iar 
angajamentul de a da peste plan 
130 tone de oțel — cu zece zile îna
inte de termen ; indicatorii princi
pali au fost atinși, realizîndu-se în 
același timp economii de aproape 
un milion lei.

Rezultatele noastre sînt bune, dar 
se cuvine să menționez că se mai 
execută încă lucrări care cer reme
dieri. Aceasta impune ca activitatea 
biroului organizației de bază să fie 
mai operativă și mai perseverentă.

Florian HODIȘ
secretar al organizației de bază 
de la turnătoria de oțel a Uzine
lor de vagoane Arad

Intervenție activă 
in problemele 

de producție
Strungurile produse de noi sînt 

bine apreciate în țară și străinătate. 
Fabricăm o gamă largă de strunguri: 
37 la sută din producția noastră este 
destinată exportului. Lună de lună, 
colectivul uzinei își realizează și de
pășește planul, iar pe baza aplică
rii măsurilor tehnico-organizatorice 
și a folosirii tehnicii avansate, cali
tatea strungurilor se îmbunătățește.

La începutul lunii decembrie a 
anului trecut aveam însă unele greu
tăți : primiserăm comenzi pentru 
două tipuri de strunguri fără 
ca în prealabil să avem asigurate 
condițiile necesare. Noi, membrii 
biroului organizației de bază montaj 
B, am convocat, cu ajutorul comite
tului de partid, o ședință împreună 
cu biroul organizației de bază din 
schimbul A, cadrele tehnice, repre
zentanți ai conducerii întreprinderii, 
precum și cu organizațiile U.T.M. și 
sindicală. Muncitorii cu experiență 
din ambele organizații au făcut pro
puneri valoroase. în grupele sindi
cale s-au purtat discuții despre im
portanța acestei comenzi, conduce
rea tehnică a organizat mai bine 
locurile de muncă ; oamenii cei mai 
calificați au fost trecuți să lucreze 
la produsele de bază, strungul re
volver și cel de 250 mm.

N-aș vrea să se înțeleagă că prin- 
tr-o ședință am rezolvat totul. Obiș
nuim să organizăm asemenea ședin
țe lărgite de fiecare dată cînd con
siderăm că e necesar să consultăm 
un număr mai mare de oameni, cînd 
întreprindem acțiuni menite să ori
enteze operativ activitatea întregu
lui colectiv în rezolvarea vreunei 
probleme-cheie. Pe măsură ce stu
diem mai aprofundat problemele 
puse de producție și cunoaștem mai 
bine oamenii, intervenția organi
zației noastre de bază este mai acti
vă, mai rodnică, mai ales prin In
fluența comuniștilor la locul de pro
ducție, prin controlul pe care orga
nizația de bază îl exercită asupra 
conducerii administrative. Voi da 
un exemplu. Anul trecut a funcțio-

nat la noi în secție un curs de 
ridicare a calificării muncitori
lor lăcătuși, electricieni și vopsi
tori. Deși un șir de oameni absolvi
seră cursul, unii maiștri nu le acor
dau lucrări potrivit cu noul lor grad 
de calificare. Ne-am sesizat de a- 
ceastă situație și ne-am îngrijit ca 
absolvenții respectivi să contribuie, 
conform cunoștințelor căpătate, la 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor.

în acest an vor intra în producția 
de serie un lot mare de strunguri re
volver — orizontale și verticale. Or, 
produse de calitate superioară 
nu pot realiza decît oameni 
bine pregătiți. La indicația biroului 
organizației de bază, factorii de răs
pundere au ales din vreme oameni 
potriviți, recomandîndu-le să urme
ze cursuri de ridicare a cali
ficării. Am avut grijă ca aceste 
cursuri să cuprindă muncitori care 
lucrează la operațiile și reperele cu 
pondere mare în ansamblul mașinii. 
Ne-am îngrijit, de asemenea, să în-
drumăm'.sindicatul pentru a reco
manda ca lectori pe inginerii și 
maiștrii cei mai pregătiți și, în ace
lași timp, ne-am preocupat de reali
zarea unei strînse legături între cu
noștințele predate la cursuri și de
monstrațiile practice din secție.

Dimitrie ARDELEAN
secretar al organizației de bază 
montaj B — Uzinele „Strungul1*- 
Arad

Intre două 
adunări generale

Mecanicii, fochiștii, majoritatea 
Ceferiștilor din unitatea noastră pe
trec o bună parte a timpului pe 
drum. Specificul activității este 
oarecum deosebit de cel din alte în
treprinderi. Totuși, socot că din fe
lul cum am lucrat noi între două a- 
dunări generale ar putea trage con
cluzii și membrii altor birouri ale 
organizațiilor de bază.

în rîndul muncitorilor de la depo
urile de locomotive se desfășoară 
acțiuni bine cunoscute : remorcarea 
trenutilor cu tonaj sporit pe porți
uni de linii cu profile variabile, în
treținerea în cît mai bune condiții a 
locomotivelor, prelungirea parcursu
lui și a vieții locomotivelor între 
două reparații generale. In legătură 
cu necesitatea răspîndirii lor în de
poul nostru a avut loc recent o adu
nare generală a organizației de ba
ză. Pentru a face larg cunoscute a- 
ceste acțiuni și a le introduce în 
practica de zi cu zi a întrecerii so
cialiste din depou, membrilor bi
roului li s-au încredințat sarcini 
concrete legate de organizarea și 
desfășurarea unei anumite acțiuni. 
Grupele sindicale, cabinetul tehnic 
au fost îndrumate să popularizeze 
în rîndul mecanicilor, fochiștilor și 
muncitorilor din depou experiența 
dobîndită pînă acum în remorcarea 
trenurilor cu tonaj sporit, metodele 
de întreținere în bune condiții a lo
comotivelor. Am organizat scurte 
informări, demonstrații și alte 
manifestări menite să antreneze 
masa largă a muncitorilor în susți
nerea acțiunilor. Apoi, în scurte șe
dințe operative de birou ne-am îm
părtășit constatările și am hotărît să 
intervenim acolo unde în desfășu
rarea acțiunilor întreprinse se iveau

anumite greutăți. Cu toții am par
ticipat la consfătuirile de producție, 
la discuțiile din grupele de partid, 
străduindu-ne să le orientăm spre 
principalele obiective.

în perioada respectivă însă noi 
ne-am ocupat nu numai de proble
mele ridicate în precedenta adunare 
de organizație, ci și de multiplele 
aspecte ale muncii, curente. Printre 
altele, de buna funcționare a cursu
rilor organizate cu muncitorii și teh
nicienii ce vor conduce și întreține 
locomotivele Diesel electrice pe care 
le vom primi în acest an. între două 
adunări generale controlăm, de obi
cei, sistematic cum se desfășoară în- 
vățămîntul de partid, ne îngrijim ca 
acțiunile cultural-educative organi
zate în timpul liber să corespundă 
exigențelor colectivului nostru.

Petre SASU
secretar al organizației de bază 
de la Depoul de locomotive 
C.F.R.-Arad

Instruire 

diferențiată 

la fața locului
Cunoscînd specificul întreprinde

rilor, sarcinile ce le revin, Comi
tetul orășenesc de partid Arad se 
preocupă în permanență ca birou
rile 'organizațiilor de bază să fie 
instruite diferențiat. Instructajele 
ținute au cuprins — în măsura 
posibilităților — pe secretarii orga
nizațiilor de bază din întreprin
deri industriale cu specific de 
muncă apropiat; s-au organizat se
parat instructaje pentru birourile 
organizațiilor de bază din instituții 
și comerț.

O instruire separată se poate face 
numai cunoscînd obiectivele ce stau 
în fața ramurii economice res
pective, realitățile din întreprin
deri, sarcinile concrete pe care le 
au de îndeplinit birourile organiza
țiilor de bază. Noi am reușit în bună 
măsură să cunoaștem situația prin- 
tr-un contact permanent și nemijlo
cit cu birourile organizațiilor de bază, 
cu masa membrilor de partid. în 
cunoașterea realităților din între
prinderi și din organizațiile de bază 
un mare ajutor primim din partea 
activului nesalariat.

Cînd în fața organizațiilor de 
partid de la „Strungul1*, „Teba“ și 
„30 Decembrie" s-au ivit pro
bleme mai dificile legate de moder
nizarea unor secții, instalarea unor 
mașini, asimilarea unor noi produ-

se, instructajele le-am făcut la fața 
locului, strîngînd laolaltă mai multe 
birouri ale organizațiilor de bază 
din întreprinderile respective.

Concomitent cu instructajele, or
ganizăm lecții și conferințe, prin 
care explicăm politica partidului 
nostru, hotărîrile sale, măsurile 
luate pentru continua dezvoltare a 
economiei și a culturii.

Ne dăm seama însă că toate mo
dalitățile folosite pînă acum pentru 
o mai bună pregătire a birourilor 
pot fi mult îmbunătățite, în sensul 
unei localizări și concretizări pre
cise, al unei legări mai strînse 
de preocupările practice ale orga
nizațiilor de bază.

Lazăr PADUREANU
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Arad

...Prima zi a „Lunii cărții 
la sate'. în comune pot fi 
văzute afișe, panouri care 
informează despre recente 
aparifii editoriale, noi lu
crări din colecfiile îndră
gite de cititori. Programele 
bibliotecilor și căminelor 
culturale invită la șezători 
literare, recenzii, simpozi
oane. Sătenii din comuna 
Sălard, raionul Oradea, au 
ascultat o expunere despre 
răspîndirea cărții în (ara 
noastră. La șezătoarea li
terară din comuna Avram 
Iancu, raionul Criș, \ citito
rii artistici au prezentat 
fragmente din lucrări ale

poefilor șl scriitorilor 
noștri. Cartea agrozooteh
nică, politică, literară, ști
ințifică este popularizată și 
prin expoziții. Fotografia 
din dreapta, prezintă stan
dul organizat la căminul 
cultural din comuna Mircea 
Vodă, raionul Titu. Frumos 
aranjat și aprovizionat cu 
lucrări din toate domeniile 
care Interesează satul, ra
ionul de librărie de la ma
gazinul din comuna Lungu- 
lefu — Răcari (fotografia 
de sus) a fost vizitat și ieri 
de numeroși săteni care 
și-au cumpărat cărți pen
tru bibliotecile personale.

SCRISORI CĂTRE „SCÎIfTEIA"
Pentru mineri

La mina Săsar s-au executat în 
ultimii ani importante lucrări de 
îmbunătățire a condițiilor de 
muncă în subteran. S-a extins 
mecanizarea încărcării și a trans
portului minereului, s-a generali
zat perforajul umed și se asigură 
o mai bună aerisire a galeriilor. 
Peste 400 de familii, salariați ai 
exploatării miniere Săsar, s-au 
mutat în apartamente noi. In par
tea de nord-vest a orașului Baia- 
Mare se află în construcție noul

Școala și
Școala noastră se află în apro

pierea uzinei „7 Noiembrie". In
tre școală și uzină s-a statornicit 
o colaborare strînsă, care dă roa
de atît în munca de educare și 
instruire a elevilor, cît și în des
fășurarea activității cultural-edu
cative în rîndul muncitorilor. A- 
ceastă colaborare a început în 
zilele cînd se construia localul 
școlii noastre. Sute de muncitori 
au ajutat pe constructori la exe
cutarea unor lucrări, au amena
jat terenul din împrejurimi, au 
împodobit clasele.

Școala organizează sistematic 
vizite ale elevilor în uzină, cadre
le didactice țin conferințe la club. 
Prof. Al. Ciurezu a vorbit mun
citorilor de la secția sculărie des
pre „Politica externă a R. P. Ro
mine — politică de pace și cola
borare între popoare". Alte expu
neri au avut tema : „Romînia pe 
glob — ieri și azi", „Realizări în 
R. P. Romînă în anii puterii 
populare". Prezentarea personali
tății și operei marelui nostru mu
zician George Enescu a fost înso
țită de audiția cunoscutei „Rapso
dii romîne" înregistrată pe bandă 
de magnetofon. La clubul uzinei,

TEATRE
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru>r 

Act venețian — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Spectacol de pantomi- 
mă și dans — (orele 20). Teatrul satirio 
muzical „C. Tănase" (sala Victoria): 
Aventurile unei umbrele — (orele 20>«

cartier Săsar, care va avea peste 
5 000 de apartamente. Aici se vor 
mal construi o școală cu 24 de 
săli de clasă, un complex comer
cial etc. In orele de răgaz, mine
rii petrec ore plăcute la noul club. 
Minerii nefamiliști, care locuiesc 
la căminul tineretului, au sala lor 
de lectură și o bibliotecă bine în
zestrată.

Vasile GHEORGHE
Inginer

CINEMATOGRAFE

uzina
elevii au prezentat programe ar
tistice care s-au bucurat de apre
ciere din partea spectatorilor. In 
întîmpinarea alegerilor, condu
cerea școlii și a uzinei au întoc
mit un plan comun de manifes
tări cultural-educative care vor 
fi prezentate la școală și la clu
bul uzinei.

La rîndul ei, școala primește 
oaspeți din uzină. Directorul uzi
nei s-a întîlnit cu elevii claselor 
a V-a și a VIII-a, cărora le-a 
vorbit despre dezvoltarea uzinei, 
despre contribuția adusă de co
lectivul de aici la înzestrarea a- 
griculturii cu mașini moderne. 
Expunerea a fost urmată de vi
zite ale elevilor în secțiile uzinei.

Vizitele în uzină îi ajută pe 
elevi să cunoască specificul de 
muncă din diferite secții, să-și 
aleagă cu mai multă chibzuință 
drumul în viață. De altfel, mulți 
dintre absolvenții școlii noastre 
au urmat apoi școala profesională, 
devenind muncitori în uzina din 
vecinătatea școlii unde au învățat.

Nicolae CHIVU 
directorul școlii de 8 ani 
nr. 13-Cralova

Can-Can — film pentru ecran panora
mic : Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). 
Titanic vals : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), București (Bd. 6 Martie ni. 8), 
Grlvița (Calea Grlvlțel — podul Basa- 
rab), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). 
Paula captivă : Luceafărul (Bd. 1848 nr. 
6), Feroviar (Calea Grlvlțel nr. 80), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Llzeanu). Dracul și cele zece porunci —■ 
cinemascop: Carpațl (Bd. Magheru nr. 
29). Yokmok : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 
16), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). 
Moscova-Genova : Festival (Bd. 6 Mar
tie nr. 14), Excelsior (Bd. 1 Mal nr. 174). 
Răzbunătorul — cinemascop: Victoria 
(Bd. 6 Martie nr. 7), Volga (Șos. I. Plntl- 
lle nr. 61). Sălbaticii de pe rîul morțli — 
cinemascop : Central (Bd. 6 Martie nr. 
2). Cel șapte magnifici — cinemascop: 
Lumina (Bd. 8 Martie nr. 12). Poveste 
nelnventată : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5—7), Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22). 
Program pentru copil : Doina (Str, 
Doamnei nr. 9 — rulează numai dimi
neața). La patru pași de infinit : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9), Floreasca (Str. 
J. S. Bach nr. 2). Romtnia pe meridia
nele lumii — Cetățile chimiei — O noap
te la casa Scinteii — Temelii de oțel —■ 
Prefață la un poem : Timpuri Noi (Bd, 
6 Martie nr. 18). Cintînd în ploaie : Giu- 
lești (Calea Glulești nr. 56), Aurora (Bd, 
Dimitrov nr. 118). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii): Înfrățirea în
tre popoare (Bd. Bucureștli-Noi). Eroi 
curajoși ca tigrii : Cultural (Piața 
I. Plntllle nr. 2), Colentlna (Șos. Colen- 
tina nr. 84). Climate — cinemascop: Da
cia (Calea Grivlțel nr. 137). Un nou Ghil- 
gameș : Buzeștl (Str. Buzeștt nr. 9—11), 
Pacea (Bd. Libertăți! nr. 70—72). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop: CrlnfeZ' 
(Șos. Crîngași nr. 42). Viață ușoară : B\ 
cegi (Bd. 1 Mal nr. 57). Judecătorul d , 
minori : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 143), 
Munca (Șos. Mihal Bravu nr. 221). Ah, 
Eva 1 : Tomis (Calea Văcărești nr. 21), 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Locote
nent Cristina : Vltan (Calea Dudești nr. 
97). Intîlnire cu spionul : Popular (Str. 
Mătăsari nr. 31), Drumul Sării (Str. Dru
mul Sării nr 30). Calabuch : Arta (Calea 
Călărași nr. 153), Cotrocenl (Șos. Cotro- 
cenl nr. 9). Drum periculos — cinema
scop : Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). 
Maria : Cosmos (Șos. Pantellmon nr. 89). 
Umbrelele din Cherbourg : Viitorul (Str. 
M. Eminescu nr. 127). Șeful : r rhova 
(Calea Rahovel nr. 118), Ferentarii Calea 
Ferentari nr. 86). Soție pentru un aus
tralian — cinemascop: Progresul (Șos. 
Giurgiului nr. 3). Cu mîinlle pe oraș : 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196).

Prime de vechime 
in muncă

Ca și în alți ani, docherilor și 
mecanizatorilor din portul Galați 
li s-au acordat prime de vechime 
în muncă. Operatori de dană ca 
Lehnic Dragoș, Gheorghe Codru 
și Ștefan Zaluh, care au o vechi
me de peste 25 ani în muncă, 
sînt apreciați pentru succesele 
obținute în producție și în ridi
carea calificării cadrelor tinere. 
Au mai primit prime docherii 
Dumitru Cozma, Filip Poliacov 
și Tudorache Vasilache, mecani
zatorii Aneste Chiriță, Simion 
Neagu, Costică Zaharia. Valoa
rea totală a primelor de vechi
me acordate se ridică la aproape 
o jumătate de milion de lei.

Anton LOBODA 
muncitor

Lecții urmate de 
demonstrații practice

In cele 9 cercuri agrozootehnice 
ale cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Jegălia, raio
nul Fetești, sînt înscriși 550 de 
cursanți. Pînă în prezent în toate 
cercurile s-au predat cîte 18 lecții. 
Pentru a-i ajuta pe cursanți să-și 
însușească cunoștințele predate, 
lectorii folosesc materiale didacti
ce, organizează demonstrații prac
tice. La cele 2 cercuri zootehnice 
conduse de tov. Radu Gheorghe, 
medic veterinar, lecțiile despre 
„Programul de grajd și mulsul, 
pansatul animalelor" și altele au 
fost urmate de demonstrații prac
tice. Cunoștințele însușite la 
cursuri sînt aplicate în munca de 
zi cu zi de către îngrijitorii de 
animale.

Constantin BANCIU 
activist de partid

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19.10 — Pentru pionieri șl elevi — Știți 
să socotiți ? ! 19,40 — Filmul artistic ro- 
mînesc „Dragoste lungă de-o seară".
21.10 — Soliști de operă ai teatrelor mu
zicale din țară. 22,00 — Telesport. In
încheiere : Buletin de Știri, buletin me
teorologic.

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

toate regiunile, exceptînd Oltenia, unde 
datorită ceții persistente vremea a fost 
umedă și rece. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în vestul tării, unde 
local, în cursul după-amiezii, a jplouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul sudic. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 16 grade la Oravița 
și zero grade la Craiova. In București: 
Vremea a fost caldă, cu cerul mai mult 
acoperit. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul sud-vestic. Tempe
ratura maximă a fost de 10 grade.

Cine-i proprietarul?
De aproape doi ani, în curtea 

sectorului I al Uzinei mecanice 
Tr. Severin stă nefolosit, pe pa
tru bucăți de lemn, un transfor
mator electric de 35 000 volți. Vop
seaua a început să cadă, rugina 
îl roade, iar unele piese lipsesc. 
Văzînd că nimeni nu se interesea
ză de acest transformator am cău

tat să aflu cine-i proprietarul. Mi 
s-a spu’-.s că este al secției rețele 
Tr. Severin, unitate ce aparține 
întreprinderii regionale de elec
tricitate Oltenia. De ce nu-l insta
lează acolo unde este nevoie 1

Ion MARINESCU 
sudor

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 
4 februarie: Vreme în general umedă, cu 
cerul variabil, mai mult acoperit. Vor c-«, 
dea precipitații mai ales sub formă de la- 
poviță și ninsoare în jumătatea de nord 
a țării. în rest precipitații izolate. Vînt 

cu intensificări trecătoare din 
nord-vestic. Temperatura în 

ușoară către sfîrșitul intervalu-
i. Minimele 
is 8 și plus 
’ima parte a 
tre minus 3
i semnala ceață mai ales în vestul ță- 
l. In București: Vremea se menține 

general frumoasă, cu cer variabil, 
tnt potrivit din sectorul vestic. Tcmpe- 
tura în creștere la început, apoi sta-

sectorul

vor fi cuprinse între mi- 
2 grade, mai ridicate în 
intervalului, iar maximele 
și plus 7 grade. Izolat se
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Reflecții
ia marginea apei

Amatorii de polo au avut ieri 
o dimineață plină: două partide 
in campionatul orășenesc, prece
date de două „scurt metraje" — 
iată un program promițător. Șl, 
de fapt, nu se poate spune că pu
blicul prezent în tribunele bazi
nului Floreasca ar fi regretat 
cele cîteva ore petrecute acolo. 
Reuniunea a fost, in genere, in
teresantă și instructivă. Patru 
formații de copii (Steaua, Di
namo, Rapid și S.S.E. 1) au do
vedit că pepiniera de talente se 
află pe un drum sănătos. Bine
înțeles, cu condiția expresă ca 
atît micii jucători, cît și cei ce 
se ocupă de pregătirea lor, să ia 
lucrurile foarte în serios, mun
cind mult și stăruitor. Îndeosebi, 
ar fi de dorit să dispară cu de- 
săvîrșire atitudini ca aceea a 
unuia dintre componența echipei 
S.S.E. 1, care și-a îngăduit bru
talități față de coechipieri.

Jocul de campionat dintre 
Steaua și Știința s-a încheiat cu 
un decalaj rugbistic: 17-1 re-
amintindu-ne că și în handbalul 
nautic contăm pe 2-3 echipe, res
tul fiind hăt-departe, ceea ce, fi
rește, nu-i de natură să favori
zeze progresul. De altfel, se pare 
că majoritatea asociațiilor nu 
dau atenția cuvenită anumitor 
secții; de pildă, băieții de la Ști
ința s-au prezentat ieri fără an
trenor și cu o pregătire de bazin 
foarte sumară.

Ceva mai echilibrată ni s-a 
părut confruntarea dintre Dina
mo și Rapid. Rezultat final 7-2 
pentru campionii țării. Defensiva 
învinșilor a fost înlesnită de îm
prejurarea că s-a jucat într-un 
teren de dimensiuni reduse (25 
m), asemenea celui în care vor 
evolua dinamoviștii la Goteborg, 
în cadrul turneului zonal al 
C.C.E. de la sfîrșitul lunii.

In treacăt fie zis, ne mirăm că 
organizatorii au găsit de cuviință 
ca partidele de copii să se desfă
șoare pe toată lungimea bazinu
lui. Cui folosește această „inova
ție" ?

Dan DEȘLIU

De data aceasta atacul brăllenllor a depășit blocajul voleibaliștilor de 
la Progresul București Foto: M. Andreescu

Campionate e Competiții
HOCHEI

Steaua București—Sofia 4-0
Pe patinoarul „23 August' din Ca

pitală, s-au întîlnit ieri seară, într-o 
partidă amicală, formația Steaua 
București și selecționata orașului So
fia. Hocheiștii noștri și-au impus su
perioritatea desfășurînd un joc rapid 
și spectaculos. Primul punct a fost 
înscris în minutul 5, cînd Biro a dri
blat portarul ieșit în întîmpinare și 
a marcat nestingherit. In continuare 
inițiativa aparține tot gazdelor, sco
rul devenind la pauză 3—0. în re
priza secundă, cu toate că rezultatul 
rămîne neschimbat, jucătorii romîni 
ratează ocazii clare, dînd prilej 
portarului Iliev să se remarce. 
Oaspeții au în această parte a me
ciului cîteva intervenții neregula
mentare, fapt pentru care Nicolov și 
Colev au stat pe banca de pedeapsă 
cîte două minute. In ultima repriză 
hocheiștii militari înscriu din nou, 
astfel că scorul devine 4—0, rezultat 
cu care se încheie partida.

VOLEI
Ieri la volei, s-au înregistrat vic

torii scontate în aproape toate me
ciurile. La Timișoara, formația loca
lă Știința, a dispus cu 3—0 de Steaua 
București. Corespondentul nostru re
gional ne-a relatat că întîlnirea ce
lor două echipe a fost viu dispu
tată, în special în ultimul set, cînd 
oaspeții au condus. Acționînd însă 
mai puternic în atac, studenții au 
reușit să egaleze și să cîștige la 14. 
Dintre meciurile jucate în București, 
doar cel care a opus pe Progresul 
și Constructorul Brăila a fost mai e- 
chilibrat, în ciuda scorului de 3—0 
în favoarea bucureștenilor. Rezulta
tul putea fi mai strîns, dar jucătorii 
brăileni au greșit deseori blocajele 
și serviciile. Voleibaliștii de la Di
namo București au încheiat în 50 
minute (la 3—0) partida cu Petrolul 
Ploiești.

Alte rezultate: feminin : C. P. Bucu
rești—Progresul 3—0, Rapid—Știința 
București 3—1, Partizanul roșu Bra
șov—Metalul 2—3, Farul Constanța— 
C.S.M. Cluj 3—0, Voința Craiova— 
Știința Cluj 3—1; masculin: Tracto
rul Brașov—Știința Cluj 3—0, Știința 
Galați—Farul Constanța 3—0, Di
namo Bihor—C.S.M.S. Iași 3—1.

S C H I
Pe o vreme favorabilă, sîmbătă și 

duminică, pe pîrtiile de la Predeal, 
în fața a numeroși spectatori, s-au 
disputat primele întreceri de schi 
rezervate juniorilor. Proba de slalom 
special a fost cîștigată de Dorin 
Munteanu și Rodica Stoian. Virgil 
Brenci șl Constanța Mîzgăreanu au 
ocupat primul loc la slalom uriaș.

Doar trei meciuri au avut loc în 
campionatul masculin de baschet, 
celelalte fiind amînate din cauza 
sesiunii de examene a studenților. 
Derbiul etapei, partida Rapid—Di
namo Oradea, a dezamăgit profund 
pe spectatori. Lupta dură și plină de 
greșeli din prima repriză (scor la 
pauză 29—22 pentru Rapid) crea 
impresia că față în față se află două 
echipe diletante în baschet. In 
partea a doua a meciului, forma
ția bucureșteană a jucat ceva mai 
închegat și, cu concursul larg al 
orădenilor, a reușit să cîștige neaș
teptat de ușor : 86—57.

La Cluj, echipa Politehnica a fost 
întrecută de Dinamo-București cu 
87—70, iar la Iași, Steaua a învins 
formația locală CSMS cu 79—63.

De peste
CONCURSUL DE BIATLON
DE LA OBERHOF

Duminică dimineața, pe un timp 
nefavorabil (ceață), s-a disputat la O- 
berhof (R.D.G.) meciul triunghiular de 
biatlon dintre echipele R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane și R. P. Ro- 
mîne. Primul loc în clasamentul gene
ral pe echipe a revenit schiorilor ger
mani, care au totalizat timpul de 4h 
28’16” (60 puncte), urmați de cei din 
R. P. Romînă — 4h 40’14” (57 puncte) 
și R. S. Cehoslovacă — 4h 57’50” (50 
puncte). In clasamentul individual vic
toria a revenit lui Schnabel (R.D.G.) — 
lh 29’05” (20 puncte). Bărbășescu s-a 
clasat pe locul 4 cu lh 29’56” (20
puncte), iar Cimpoia pe locul 5 cu lh 
34’32” (19 puncte). Ceilalți trei schiori 
romîni au ocupat următoarele locuri : 
7. — Carabela ; 16. — Vilmoș ; 17. — 
Bădescu.

• In meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni14 
la handbal masculin, echipa Grass
hoppers Zurich a învins cu 16—15 
(7—8) echipa V. S. Berlin. învin
gători și în primul joc, handbaliștii 
elvețieni s-au calificat pentru semifinale. 
Ei urmează să întîlnească pe cîștigă- 
toarea partidelor dintre Dinamo Bucu
rești și R.I.K. Goteborg.

• Intr-un concurs internațional de 
sală disputat la Toronto, atleta austra
liană Pamela Kilborn a realizat cea mai 
bună performanță mondială la 50 yarzi 
garduri : 6’’ 3/10. Tot ea a cîștigat și 
proba de 50 yarzi plat în 5” 8/10.

• Campionatele mondiale de bob au 
luat sfîrșit ieri la Saint Moritz, cu des
fășurarea probei rezervată echipajelor de 
4 persoane. Titlul a revenit echipei Ca
nadei (Emery, Presley, Kirby, Young), 
care în cele 4 coborîri a realizat timpul 
total de 5’17” 78/10. Cel mai bun rezul
tat a fost obținut în manșa a doua: 1’19”

Sub panoul rapidlștllor în meciul 
cu Dinamo Oradea

hotare
09/100. Echipajul Italiei a obținut me
dalia de argint (5'19” 82/100), iar cel al 
S.U.A. medalia de bronz (5’19” 83/100).

• Echipa de fotbal a Antilelor O- 
landeze a învins la Havana cu 1—0 
(1—0) formația Cubei în cel de-al doi
lea meci din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. Primul joc dintre 
cele două formații, disputat Ia Kingsto- 
ne, se încheiase la egalitate (2—2).

• Turneul de baschet de la Paris, 
contînd drept calificare pentru campio
natul european masculin, s-a încheiat 
cu meciul Franța-Luxemburg, cîștigat 
de prima formație la scorul de 60—32 
(37—15). Pe primele două locuri s-au 
clasat echipele Franței și Izraelului, 
care au obținut astfel calificarea în tur
neul final de la Moscova.

• Cîteva surprize au fost înregistrate 
în șaisprezecimile de finală ale „Cupei 
Angliei" la fotbal. Deținătoarea cupei, 
West Ham United, a cedat cu 1—0 par
tida cu Chelsea. Peterborough, o echipă 
din liga a doua, a dispus cu 2—1 de 
Arsenal. Alte rezultate mai importante: 
Charlton—Middlesbrough 1—1; Leeds 
United-Everton 1—1; Aston Villa— 
Sheffield United 2—0; Stocke City- 
Mancester United 0—0.

P R O N OSP ORT
Concursul nr. 5 din 31 ianuarie

Cagliari—Juventus (1—0) 1
Catania—Lazio (3—0) 1
Fiorentina—Sampdoria (0—1) 2
Foggia—Internazionale (3—2) 1
Genoa—Messina (2-0) 1
Lanerossi—Bologna (1—1) X
Milan—Mantova (2—0) 1
Roma—Atalanta (0—0) X
Torino—Varese (1-0) 1
Palermo—Bari (2—1) 1
Spal—Potenza (2—3) 2
Trlestina—Venezia (0—0) X

informații
Duminică s-a înapoiat în Capitală 

Mihail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, care, la invi
tația ministrului petrolului și chimiei 
al Indiei, Humayun Kabir, a făcut 
o vizită în această țară cu prilejul 
inaugurării rafinăriei de la BaraunL 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, au 
fost prezenți Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei, precum și N. K. Nair, secretar 
al ambasadei Indiei în R. P. Ro
mînă. (Agerpres)

Duminică 
în Poiana Brașov

Peste 5 000 de oameni ai muncii 
din diferite regiuni ale țării au pe
trecut ziua de duminică în Poiana 
Brașov. Noul drum, dat recent în 
folosință spre această stațiune, a fă
cut ca un număr sporit de amatori 
de turism să fie atrași de frumuse
țile cunoscutei stațiuni a sporturi
lor de iarnă. Unii au urmărit cu 
interes întrecerile de schi din cadrul 
„Cupei Postăvarul", alții au urcat 
cu telefericul la cabana Cristianul, 
situată la o altitudine de peste 
1 800 m. Turiștii mai mici, însoțiți 
de părinți, s-au avîntat în întrece
rile de săniuțe.

Lista de ciștiguri
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu ciștiguri
TRAGEREA LA SORȚI 

din 31 ianuarie 1965

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu


ril

or

Oblig, 
ctștlgătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 57.604 49 100 000 100 000
1 56.666 39 75 000 75 000
1 20.139 36 50 000 50 000
1 29.543 24 25 000 25 000
1 51.007 47 10 000 10 000
1 04.985 36 5 000
1 22.076 46 5 000
1 32.943 06 5 000
1 33.800 09 5 000
1 35.866 24 5 000
1 41.460 41 5 000
1 49.974

Termi
nația 
seriei

09 5 000 35 000

60 033 45 2 000
60 269 47 2 000
60 956 02 2 000 360 000
60 785 37 1000
60 875 09 1 000 120 000

600 21 18 800
600 55 31 800
600 72 06 800 1 440 000

2112 TOTAL: 2 215 000

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mai sus în 
care este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii și agențiile CEC 
descentralizate.

De la A. D. A. S.
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a a- 
sigurărilor mixte de persoane, din 31 
ianuarie 19B5, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :
G.T.N. ; N.M.I. ; U.S.Z. ; I.P.D. ; C.E.C. ; 

R.V.H. ; W.H.C. ; R.P.H.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.

Rezultatele îndeplinirii 
planului pe 1964

După cum relatează agenția 
TASS, la Moscova a fost dat pu
blicității comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică a U.R.S.S. 
referitor la îndeplinirea planului 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anul 1964.

După cum se menționează în 
comunicat, producția industrială 
a Uniunii Sovietice a crescut, în 
comparație cu 1963, cu 7,1 la sută, 
iar a agriculturii — cu 12 la sută. 
Planul producției globale indus
triale și pe sortimente a fost în 
general depășit.

In comparație cu anul prece
dent, producția globală a indus
triei chimice a crescut cu 15 la 
sută, iar cea a energiei electrice 
— cu 12 la sută. A crescut, de 
asemenea, producția de oțel, fon
tă, gaze naturale, petrol și de alte 
produse industriale și alimentare.

In cursul anului au intrat în 
funcțiune 600 de noi întreprinderi 
industriale și un număr de 
secții noi. De asemenea, s-au pro
iectat și construit peste 3 000 mo
dele noi de mașini și de alte uti
laje.

Investițiile capitale de stat s-au 
cifrat la 34,8 miliarde ruble (ceea 
ce reprezintă o creștere cu 8 la 
sută). Au fost puse în funcțiune 
noi fonduri fixe în valoare de 
33,7 miliarde ruble.

După cum se menționează în 
comunicat, comerțul cu amănun
tul a crescut cu 5,3 la sută, iar 
comerțul exterior cu 5,5 la sută.

Numărul muncitorilor și func
ționarilor a crescut cu 2,7 milioa
ne oameni. In cursul anului tre
cut au fost construite blocuri cu 
peste 1,9 milioane de apartamen
te în orașe și circa 375 000 de 
case în mediul rural.

Construcții de locuințe în Eisenhuttenstadt (R.D. Germană)

In comunicat se arată că, la 1 
ianuarie 1965, populația Uniunii 
Sovietice era de 229 milioane de 
oameni.

R. P. Bulgaria

Comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică

Direcția Centrală de Statistică 
a R. P. Bulgaria a dat publicității t 
un comunicat cu privire la înde
plinirea planului economiei na
ționale pe anul 1964. Planul pro
ducției globale industriale — se 
arată în comunicat — a fost de
pășit cu 3,2 la sută. Producția 
industrială a crescut cu 11,1 la 
sută față de anul 1963. Conform 
datelor preliminare, producția 
agricolă a depășit producția anu
lui precedent, obținîndu-se o re
coltă bogată la porumb, orz, sfe
clă de zahăr.

Volumul investițiilor a fost în
deplinit în proporție de 100,7 la 
sută. Venitul național a depășit 
cu 6 la sută pe cel din anul 1963. 
Productivitatea muncii în indus
trie a crescut cu 8 la sută.

R. P. D. Coreeană

Noi obiective 
industriale
La Phenian se construiește în- 

tr-un ritm rapid o termocentrală 
care va avea o putere de 400 000 
kW. Constructorii termocentralei 
au și montat o turbină cu o pu
tere de 50 000 kW. Tot în capitala 
R.P.D. Coreene se apropie de 
sfîrșit construirea unei uzine 
pentru prelucrarea produselor 
piscicole, care va avea o capaci
tate anuală de 50 000 tone, și a 
unei fabrici pentru prelucrarea 
boabelor de soia.

ÎNSEMNĂRI DIN JAPONIA

BE LA PERLELE PACIFICULUI
LA ORAȘUL MARTIR

La ceasurile dimineții, apele Pacificu
lui au împrumutat parcă ceva din limpe
zimea cerului. Țărmul coboară ctnd do
mol, înfinzind crengile arbuștilor ca 
nișfe brațe larg deschise spre larg, cînd 
abrupt cu sfîncile tăiate de furia taifu
nurilor. După ce trece de mica stațiune 
Gamagori, superexpresul pornește spre 
nord, avînd ca țintă străvechiul oraș Na
goya. In zare se văd ca niște umbre 
spinările munților numiți și Alpii Japo
nezi pentru înălțimile lor veșnic acope
rite cu zăpadă. Străbatem o zonă de 
cîmpie, de-a lungul căreia orezăriile se 
fin lanț. Sînt loturi mici, fărîmițate, pe 
care lucrează mai mult femei, ale căror 
pălării conice, albicioase, punctează în
tinderile. Ici, colo, așezări modeste, cu 
case scunde, în fafa cărora stau întinse 
la soare paie de orez și pești pe care 
îi usucă vintul. Privind femeile încovoiate, 
lucrînd din greu la strînsul recoltei, mi-au 
revenit în amintire chipurile aspre ale 
miilor de țărani care, strecurîndu-se prin 
puhoiul de mașini din Tokio, purtau înain
tea coloanei șerpuitoare steagurile albe, 
acoperite de lozinci ce făceau cunoscu
te revendicările lor economice. A doua 
zi, publicînd o fotografie din timpul de
monstrației, ziarul „Yomiuri* nota, prin
tre altele, că „în ultimii patru ani, peste 
3 milioane 200 de mii de țărani mijlocii 
și săraci au plecat din agricultură, tr>- 
dreptîndu-se spre marile centre indus
triale, din cauza urmărilor grele ale po
liticii agricole".

Ajuns la Nagoya, oraș care poartă de
numirea de capitală a centrului Japo
niei, vizitatorul străin obișnuit cît de cît 
cu acea îngemănare dintre epocile tre
cute și prezent, are din nou ocazia să 
parcurgă de la un bulevard la altul is
toria însăși. De pe platforma turnului 
televiziunii pofi admira în voie clădirile 
înalte purtind amprenta arhitecturii mo
derne, coșurile nenumăratelor fabrici, 
dar și monumentele străvechi, datînd 

din secolul al XVII-lea. Deși s-a dezvoltat 
repede după cel de-al doilea război 
mondial, orașul mai poartă ca niște ci
catrice urmele bombardamentelor care
au țintit să distrugă industria de arma
ment concentrată aici. N-a fost cruțat
în 1945 nici impunătorul castel con
struit de șogunul Tokugawa în urmă 
cu trei veacuri. Astăzi însă, poți 

castelul reconstruit,admira din nou
al cărui turn este susfinuf de doi 
delfini de bronz poleiți cu aur. în sălile 
sale se păstrează obiecte de artă făuri
te cu migală și fantezie de meșteșugari 
japonezi. O adevărată atracție a orașu
lui o constituie templul Nittaiji, cu sta
tuia de aur a lui Budha, ca și cele 500 
de statui ale divinității Rakan, remarcabi
le pentru expresia figurii. în vitrinele ma
gazinelor moderne sînt expuse renumi

Pescuitoare da scoici

tele porțelanuri Naritake și emailurile care 
au dus departe, în lume, faima Nagoyei. 
Alături de ele se află umbrele multico
lore, element atît de caracteristic deco
rului japonez, ca și frumoasele lanterne 
de hîrtie pe care le întîlnești fie la To
kio, la Osaka sau la Kobe împodobind 
fațadele micilor ceainării sau ale magazi
nelor de tot felul.

Întîinire cu Ama
Ghidurile turistice nu uită să-ți amin

tească faptul că nu departe de Nagoya 
se află împărăția perlelor de cultură 
produse de firma Mikimoto, vestită în 
întreaga lume. Un singur lucru însă omit 
respectivele ghiduri, de altfel bogate în 
descrieri despre exotismul muncii cule
gătorilor de scoici. Rîndurile ce urmează 
încearcă să vă vorbească despre această 
omisiune.

...Pornim cu un tren electric, local, pe 
malul golfului Ise. Pacificul își rostogo
lește lin valurile spre țărmul stîncos. 
Trecem prin mica localitate Ise și după 
încă o jumătate de ceas de drum ajun
gem la Toba, orașul de unde pornesc 
spre diferite colțuri ale lumii perlele strălu
citoare, obținute prin cultură. Ne îmbar
căm pe un mic vas cu destinația insula 
Mikimoto. într-adevăr, nu e înscrisă sub 
acest nume în atlasele geografice, dar 
este cunoscută astfel după numele fostu
lui pescuitor de perle Mikimoto Ko- 
kichi, cel care a descoperit taina produ
cerii prin cultură a perlelor. Ajungem în 
minusculul golf Ago, acolo unde se află 
cele mai mari bancuri de scoici. E o zi 
însorită și putem urmări tn voie activi
tatea tinerelor Ama, cum sînt numite 
pescuitoarele de scoici. într-o barcă 
mare stau trei-patru fetișcane cam de 
17 ani, cu trupul firav, acoperit de o că
mașă albă ce le ajunge pînă la căl- 
cîie. Pescarul trage vînjos la rame și a- 
jungînd în larg le face semn fetelor. în 
preajmă, se află ancorate butoaie de 
lemn pregătite să-și primească ofranda. 
Aici, adîncimea oceanului este de a- 
proape 18 metri. De pe bancheta unde 
stăteam, se ridică una dintre Ama. Pă
rul negru îi stă prins sub basma și pri- 
vindu-i chipul am impresia că înaintea 
mea se află un copil, pregătit pentru cul
care. Se leagă cu o trînghie și se 
afundă. Se spune că fetele de vîrsta 
celor din preajmă au reflexele cele mai 
bune pentru a executa o astfel de mun
că istovitoare. Ele au învățat meseria 
aceasta încă de la frageda vîrstă de 10 
ani și o fac nu de plăcere, ci pentru că 
trebuie să-și cîștige existența. Pescarul 
Kitamura îmi povestește că pentru a 
ajunge la măiestria de astăzi, micile 
Ama execută sute de sărituri de pe sfîn
cile înalte, coborînd ca niște săgeți prin 
apa oceanului.

După aproape cîteva minute, o smuci- 
fură de trînghie anunța că Ama-san e gata 
să urce la lumină. Pescarul trage și fata a- 
pare nu în chip de strălucitoare nimfă, 
ci cu obrazul vînăt, ostenit. Depune în bu
toiul de lemn cele cîteva scoici culese și 
din nou se afundă. Operația se repetă 
timp de două ore, după care tinăra are 
dreptul la o pauză de o jumătate de 
ceas. Am privit-o cu interes pe mica Sudzi 
Yamada. Avea respirația grea și din 
cînd în cînd își trecea palma peste frun
tea îmbrobonată. Sorbea lent din ceș- 
cuța cu ceai, pentru ca apoi să mînuias- 
că befișoarele de lemn și să culeagă cu 
adevărată arfă boabele de orez. După 
asemenea eforturi făcute, hrana era evi
dent neîndestulătoare. Ghidul de la „Ja

pan Travel Bureau’ încearcă să explice 
că mîncarea aceasta sărăcăcioasă ca și 
greutatea muncii efectuate de tînăra 
Ama sînt în strînsă legătură cu tradiția, 
cu obiceiurile străvechi. Kitamura, pes
carul, e mai realist însă și ține să a- 
dauge că de vină sînt cîștigurile mici. 
Cred că el este mai aproape de adevăr. 
Sudzi Yamada îmi povestește că în fa
milia ei și mama sa a avut aceeași înde
letnicire. Acum lucrează la crescătoria 
de perle. Are 36 de ani. E băfrînă. O 
Ama muncește doar o sută de zile pe 
an. Restul stă și trăiește din ceea ce a 
izbutit să agonisească. — Cred că peste 
un an sau doi mă las și eu. Poate mă 
mărit, mărturisește ea și sfioasă și încre
zătoare totodată, în timp ce se pregătea 
pentru o nouă afundare în ocean. Și în 
timp ce mă îndepărtam de locul unde 
fetele coborau mereu In adincuri, am 
văzut nu la mare depărtare spinarea lu
cioasă a unui pește uriaș. „E rechin, ține 
să precizeze Kitamura. Mișună prin 
preajmă, dar îi sperie cămășile albe ale 
pescuitoarelor. Din cînd în cînd se mai 
încumetă să le și atace...*.

Ajuns pe țărm, aflu amănunte cu pri
vire la procesul de obținere a perlelor 
de cultură. O dată scoicile aduse în ate
lierele speciale, ele sînt desfăcute. în 
stridie se face o mică incizie, introdu- 
cîndu-se apoi o substanță iritantă, al 
cărei secret de fabricație este păstrat cu 
sfințenie de către urmașii lui Mikimoto 
și care provoacă „secreția" perlei.

Scoicile sînt puse după aceea în găleți 
pline cu apă de ocean și duse în cres
cătorii speciale pentru a se maturiza, 
în decursul cîtorva ani — uneori pînă 
la 4 — în corpul stridiei se formează 
perla, a cărei valoare este cu atît mai 
mare cu cît ea este mai rotundă. Din 
curiozitate, menționăm că specialiștii au 
catalogat 54 de culori de perle, de la 
albul-argintiu la griul oțelului. Că me
seria aceasta a culturii perlelor este un 
business rentabil pentru firma Mikimoto 
o atestă și faptul că numai anul trecut 
au fost obținute venituri care au atins 
47 milioane de dolari.

La Hiroșima
Oricît de mult ai fi citit despre Hiro

șima — și despre orașul martir s-au 
scris mii și mii de pagini — întîlnirea 
cu el este emoționantă. E drept, în fața 
ochilor ai imaginea unei așezări noi, re
clădite din temelie. Vezi blocuri înalte, 
moderne, străbați alei înflorite, privești 
forfota oamenilor, vitrinele luminate cu 
neon ale magazinelor. Zgomotele străzii 
sînt aidoma ca în oricare alt mare oraș, 

dar ta cutremuri la gindul că tn urmă 
cu 20 de ani, aici s-a deschis ciuperca 
aducătoare de moarte a bombei ato
mice. La 6 august 1945, oreld opt și 
cincisprezece minute, bomba atomică 
numită de americani „little boy” adică 
băiețelul, a șters de pe fața pămînfului 
zeci de mii de case, a făcut peste 200 000

Monumentul închinat victimelor bom
bei atomice

de victime ; mulți ani după aceea alte 
mii s-au stins răpuși de nemiloasa boală 
a radiațiilor. Călătorii străini care au 
avut prilejul să vadă străvechiul oraș 
Pompei acoperit de lava vulcanică în 
urmă cu veacuri se simt îndemnați să 
asocieze imaginea acestuia cu aceea în- 
tîlnită la Hiroșima. Cu toate că din ce
nușa orașului japonez a izbucnit la lu
mină viața, cu toate că în fiecare dimi
neață oamenii pornesc ca pretutindeni 
la lucru, un sentiment de sfială te în
deamnă să vorbești în șoaptă, ca nu 
cumva să tulburi amintirile.

în inima Hiroșimei, acolo unde a fost 
epicentrul exploziei, a cărei temperatură 
de 300 000 de grade a imprimat pe ve
cie In piatra unui pod umbrela a 10 oa
meni alergînd undeva, cu brațele ridi

cate deasupra capului, se află un mo
nument simbolic închinat memoriei vic
timelor. în spatele său se vede schele
tul metalic al fostei clădiri a Camerei de 
comerț, păstrată pentru a reaminti mereu 
dezastrul. Vizitînd Muzeul memorial, re- 
frăiești cu putere evenimentul de acum 
20 de ani. în fața exponatelor te simți 
cutremurat. Bucăți de cărămidă topită, 
fotografii, obiecte. Și privindu-le, fără 
să vrei ai din nou în fața ochilor ima
ginea celor 10 umbre de pe podul lo- 
roznio.

Mă aflam la Hiroșima în zilele cînd 
în porturile Țării de la Soare Răsare era 
în vizită submarinul atomic american 
„Dragonul Mării". Nicăieri nu mi-a fost 
dat să văd o manifestație pentru pace 
mai emoționantă ca aici. Mii și mii de 
oameni se strînseseră în fafa monumen
tului pe al cărui piedestal de marmură 
stau scrise cuvintele : „Odihniți-vă în 
pace. Greșeala săvîrșită nu trebuie să 
se mai repete niciodată" și scandau 
lozinci în apărarea vieții, a muncii 
pașnice. Erau tineri și vîrstnici, băr
bați și femei de toate convingerile poli
tice și de toate credințele, pe care ii unea 
însă aceeași năzuință comună. O dele
gație din Hiroșima a plecat apoi în por
tul Yokosuka pentru a-și alătura glasul 
manifestanfilor de acolo și a cere „Dra
gonului Mării" să părăsească apele Ja
poniei. Am avut prilejul, stînd de
vorbă cu unul dintre supraviejuitorii 
bombardamentului atomic, profesorul
Shighefu, astăzi om in vîrstă, să aflu 
opinia cetățeanului de rînd japonez : 

• „Poporul nostru a fost greu încercat de 
război. Am plătit destul. Oamenii de pe 
întregul glob au dreptul la viață. De 
aceea fiecare trebuie să lupte pentru a 
o apăra". Orașul martir a fost vizitat 
pînă acum și de delegații din țara noas
tră, fie cu prilejul marilor manifestații 
care au loc în fiecare an în ziua de 
6 august, fie cu alte ocazii. Gazdeie 
povestesc in cuvinte pline de căldură 
despre discuțiile purtate, amintindu-și 
de darurile primite in mod simbolic. 
Printre acestea și volumul de versuri 
„Surisul Hiroșimei".

Te desparți de oraș ducind cu tine 
amintiri ne neuitat. îfi stăruie puternic 
imaginea monumentului copiilor pieriți 
in explozia atomică, a chipului femeii 
care, sfrîngînd la piept un copil, întinde 
un braț spre un alt copil. Și simți cu deo
sebita putere măreția și noblețea luptei 
tuturor popoarelor lumii cărora le sint 
scumpe viața, pacea.

Ion MARGINEANU
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VIZITE DIPLOMATICE 

CU CALENDAR INCERT 
în cadrul numeroaselor contacte 

diplomatice aflate în curs în ultimele 
luni între conducătorii principalelor 
puteri occidentale, cele prilejuite de 
funeraliile lui Winston Churchill au

• fost neprevăzute. Harold Wilson, pri
mul ministru britanic, a avut între
vederi separate cu conducătorii unor 
delegații străine venite să asiste la 
funeralii. Cercurile politice londo
neze și presa internațională au a- 
cordat o deosebită atenție convor
birilor sale cu președintele de 
Gaulle și cu cancelarul Erhard.

Singurele hotărîrl concrete rela
tate pînă acum de agențiile de pre
să și de ziarele din Occident, după 
consemnarea convorbirilor mențio
nate, se referă la fixarea, nu prea 
precisă, a datelor la care primul mi
nistru Wilson va face proiectatele 
sale vizite la Paris și Bonn : sfîrșitul 
lui februarie sau începutul lui mar
tie pentru prima capitală, începutul 
lui martie pentru cea de-a doua. De 
aici rezultă că ambele vizite vor a- 
vea loc după noua călătorie a lui 
Harold Wilson în S.U.A., programată 
pentru prima jumătate a lunii februa
rie, și nu înaintea acestei călătorii, 
cum se anunțase în prealabil.

Ce însemnătate are stabilirea a- 
cestor date și a ordinei lor de succe
siune ? Recenta vizită a lui Erhard 
în Franța a stîrnit o anumită îngrijo
rare la Washington și Londra. După 
cum a scris ziarul parizian „Combat”, 
„Erhard, decepționat de amînarea 
proiectului american al forțelor nu
cleare multilaterale și de structura 
proiectului britanic al forțelor nu
cleare atlantice, a căutat și a găsit 
o oarecare consolare la Paris”. A 
doua zi după convorbirile de la 
Rambouillet urma să înceapă 
vizita lui Wilson la Bonn. Dar, 
după cum se știe, această vizită 
nu a mai avut loc, iar motivul 
invocat pentru amînarea ei l-a con
stituit îmbolnăvirea lui Churchill. La 
Londra, unele publicații nu au 
dat însă crezare acestei justificări. 
Săptămînalul „Economist" arăta că 
adevăratul motiv pentru care Wilson 
și-a amînat vizita la Bonn constă în 
dificultățile suplimentare ivite în 
calea acceptării de către Er
hard a planului nuclear britanic. 
Cancelarul, sub influența lui de 
Gaulle și în căutarea unui suc
ces de politică externă în scopuri 
electorale, a început să se îndepăr
teze de „drumul atlantic”, sub ori
care din formele lui — F.N.M. sau 
F.N.A. și să se apropie de „formula 
nucleară europeană" a președintelui 
Franței. „Die Welt" scria : „Englezi
lor li s-a părut că întîlnirea de la 
Rambouillet urma să îngreuneze, 
dacă nu chiar să facă imposibilă, o 
înțelegere cu premierul britanic." 
Săptămînalul londonez „Observer" 
a scris în același spirit : „Guvernul 
vest-german depune mari eforturi 
pentru a provoca neîncredere față 
de planul nuclear al lui Wilson, pen
tru a face pe plac lui de Gaulle".

Noul calendar diplomatic, stabilit 
acum la Londra, pare a arăta că în 
cursul lunii februarie va începe o 
altă repriză de tratative diplomatice 
interoccidentale, de astă dată în con
textul reîncălzirii de la Rambouillet 
a relațiilor franco-vest-germane. A- 
ceastă repriză va fi precedată însă 
de o nouă consultare între Londra și 
Washington, unde în momentul de 
față se pare că în domeniul politi
cii față de Bonn și Paris domnește 
o oarecare rezervă.

Aurel CERNEA

CORESPONDENȚĂ TELEFONICĂ

VlNT PROASPĂT
A

Dec/arafia făcută zilele trecute de un 
purtător de cuvînt al Ministerului de Ex
terne britanic — că la Tripoli continuă 
negocierile anglo-libiene referitoare la 
evacuarea trupelor engleze din Libia — 
readuce în actualitate o problemă mai 
veche.

înainte ca Libia să fi obfinut indepen
denta, in decembrie 1951, S.U.A. și Anglia 
au impus guvernului provizoriu libian 
semnarea citorva acorduri secrete stipu- 
lînd menținerea trupelor celor două țări 
pe teritoriul său. In virtutea acestor acor
duri s-au încheiat tratatele anglo-libian în 
1953 și americano-libian în 1954 prevă- 
zînd dreptul S.U.A. și Angliei de a dis
pune de baze militare în Libia. Cele două 
mari puteri se angajau să plătească o a- 
numită sumă de bani sub formă de sub
sidii pentru consolidarea bugetului li
bian. Durata tratatelor era de 20 
de ani. Ulterior, ca rezultat al presiunii 
opiniei publice și a forțelor politice pro
gresiste, guvernul libian a purtat cu re
prezentanții S.U.A. și Angliei tratative în 
urma cărora cele două fări au acceptat în 
principiu lichidarea bazelor lor înainte de 
data expirării tratatelor. De la obfinerea 
acordului „de principii" discuțiile în le
gătură cu această problemă au lîncezit, 
iar în timpul campaniei electorale pentru 
alegerile parlamentare din Libia s-a re
proșat guvernului tărăgănarea lor. In acest 
context, reluarea tratativelor cu Anglia 
este apreciată de opinia publică libiana 
ca un fapt pozitiv.

Ca suprafață, Libia depășește Anglia, 
Franfa, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda 
și Luxemburgul luate la un loc. Dar cea 
mai mare parte a teritoriului ei o formea
ză deșertul Clima secetoasă nu o- 
feră mari posibilități de dezvoltare a 
agriculturii. Nici industria reprezentată de 
cîteva mici întreprinderi alimentare, texti
le si de pielărie nu poate ocupa decît o

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnico-științifică 

romino-cehoslovacă

IMAGINI DIN VIATA INTERNAȚIONALĂ

In zilele de 29—30 ianuarie a.c. a 
avut loc la Praga cea de-a 4-a se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și teh
nico-științifică romîno-cehoslovacă.

Delegația romînă a fost condusă 
de Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, iar delegația ceho
slovacă de Otakar Simunek, vice
președinte al guvernului R. S. Ceho
slovace.

Comisia a examinat o serie de as
pecte importante ale colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, precum și situația 
îndeplinirii prevederilor protocolu
lui sesiunii precedente, stabilind, tot
odată, unele sarcini și măsuri pri
vind colaborarea în perioada urmă
toare.

Au fost soluționate îndeosebi pro
bleme referitoare la colaborarea e- 
conomică bilaterală în domeniul e- 
nergeticii, al construcțiilor de ma
șini, siderurgiei și altor ramuri ale 
economiei naționale. Soluțiile și mă
surile convenite vor contribui la lăr

TURCIA

Dezbateri in Medjlis asupra bugetului
• Ministrul apărării preconizează reducerea serviciului 

militar • Cereri pentru retragerea unei părți a armatei 
din cadrul N.A.T.O.

ANKARA 31 (Agerpres). — în 
Medjlis se discută bugetul pe 1965. 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor asupra bugetului Ministerului 
Apărării, senatorul Suphi Karaman 
a preconizat reducerea duratei ser
viciului militar la 18 luni și, totoda
tă, a cerut retragerea unei părți din 
forțele militare turce din cadrul 
N.A.T.O.

Senatorul Cemal Ildirim, care a 
luat apoi cuvîntul în numele grupu
lui parlamentar al Partidului repu
blican al poporului, a relevat marea

SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII
AMBASADEI CONGOLEZE
DIN CAIRO

CAIRO 31 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram" relatează că autoritățile 
R.A.U. au hotărît suspendarea acti
vității ambasadei din Cairo a Re
publicii Congo (Leopoldville) și ex
pulzarea celor trei funcționari ai 
ambasadei. Se reamintește că gu
vernul R.A.U. a retras personalul 
ambasadei sale din Leopoldville în 
luna octombrie, anul trecut.

Agenția France Presse remarcă 
faptul că închiderea ambasadei con
goleze urmează vizitei la Cairo a șe
fului guvernului revoluționar con- 
golez, Christophe Gbenye, care a 
avut o întrevedere cu președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

în cursul serii, Gbenye a luat cu
vîntul în cadrul unei conferințe de 
presă, declarînd că „cu ajutorul ță
rilor frățești noi vom recuceri Stan- 
leyville-ul".

mică parte din forja de muncă disponibilă 
(circa 25 de mii de muncitori). Am răs
foit o statistică din anul 1951, cînd Libia 
și-a cucerit independenta. Autorii, ex- 
perți ai O.N.U., puneau la îndoială viito
rul dezvoltării țării, considerînd-o ca fiind 
total lipsită de resurse, de materii prime. 
Iar agricultura, subliniau ei, n-ar pu
tea aduce veniturile necesare statului, care 
va fi silit să recurgă la împrumuturi din 
afară. Se pare că această „expertiză" a 
influențat într-o oarecare măsură guvernul 
libian, îndemnîndu-l să semneze tratatele 
sus-amintite.

Decenii de-a rîndul, cu excepția orașe
lor Tripoli și Benghazi, situația populației 
nu s-a schimbat cu nimic; aceleași rîndu- 
ieli tribale domneau pretutindeni, aceleași 
preocupări, grija zilei de mîine, și aceeași 
soartă era hărăzită marii majorități a popu
lației. Mai bine de 300 000 de beduini 
continuă în prezent să ducă o viață no
madă, rătăcind în căutare de hrană pen
tru turmele lor, aidoma nisipului mișcător 
al deșertului.

A venit însă anul 1958, care se înscrie 
ca o dată importantă in istoria tării- A- 
tunci, in provincia Fezan societatea „Mo
bil Oil Company of Canada" a descoperit 
zăcăminte de petrol. Știrea a făcut mare 
vîlvă în Occident. Ca un nor de lăcuste 
companiile petroliere s-au năpustit asupra 
Libiei. In Tripolitania și Cyrenaica se fac 
noi prospecțiuni și peste 'ot se descoperă 
petrol. Ziarele încep să vorbească de un 
nou Texas. Petrolul libian se găsește foarte 
aproape de porturile de la Marea Medi- 
terană, de unde tancurile petroliere îl 
pot transporta spre porturile Occi
dentului. Datorită acestui fapt prețul 
unui baril de petrol libian sosit la rafină
rie este doar de 2,21 dolari, mult mai ief
tin decit cel din Orientul mijlociu și din 
Algeria. In cîțiva ani producția de petrol 

girea în continuare a schimbului re
ciproc de mărfuri.

In încheierea lucrărilor sesiunii, 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere deplină, 
a fost semnat un protocol.

La semnare au asistat din partea 
romînă: M. Novac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
A. Boabă, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, A. 
Georgescu, secretar al Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice. Iar 
din partea cehoslovacă : F. Hamouz, 
ministrul comerțului exterior, D. 
Dvorak, prim-vicepreședinte al Co
misiei de Stat a Planificării, A. Gre
gor, prim-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe, și alți reprezen
tanți ai organelor economice din R.S. 
Cehoslovacă.

Au fost de față, de asemenea, N. 
Nițescu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne la 
Praga, precum și membrii și experții 
celor două delegații.

★

După semnarea protocolului, vice
președintele guvernului R. S. Ceho
slovace, O. Simunek, a oferit o re
cepție în cinstea delegației romîne.

povară pe care o reprezintă pentru 
Turcia întreținerea unei armate cu 
un efectiv de jumătate milion de 
oameni și a chemat la reducerea e- 
fectivului ei.

Ilhami Sancar, ministrul apărării 
naționale, a declarat că sînt nece
sare 39 miliarde de lire pentru a se 
aduce armata turcă la nivelul stan
dardelor N.A.T.O. El a subliniat că 
situația financiară și economică 
nu-i permit Turciei să înfăptuiască 
„recomandările" N.A.T.O. cu privire 
la sporirea efectivului armatei.

0 delegafie 
a Uniunii Sovietice 
va vizita R. D. Vietnam

MOSCOVA 31 (Agerpres).— TASS 
transmite : Răspunzînd invitației gu
vernului R.D. Vietnam, o delegație a 
Uniunii Sovietice în frunte cu A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., va pleca în 
viitorul cel mai apropiat spre Hanoi.

Din delegație fac parte : Iuri An
dropov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Evgheni Loghinov, ministrul aviației 
civile al U.R.S.S., Vasili Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., mareșalul 
principal de aviație Konstantin Ver- 
șinin, locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., general-colonel Gheorghi 
Sidorovici, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru relațiile eco
nomice externe de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., și Ilia Șcer- 
bakov, ambasadorul U.R.S.S. în R.D. 
Vietnam.

a Libiei a crescut vertiginos: 9 milioane 
tone în 1962, 23 milioane tone în 1963, 
38 milioane in 1964 (după estimări pro
vizorii).

Poporul libian și-a legat mari speranțe 
de descoperirea petrolului. Poate pînă și 
cel mai umil cetățean din sătucul 
pierdut undeva în imensitatea deșertului 
a socotit că petrolul va schimba cu ceva 
soarta sa. Elementele progresiste consi
derau că veniturile pe care Libia le va 
obține din vînzarea petrolului vor permi
te țării să renunțe la subsidiile S.U.A. și 
Angliei și să lichideze bazele militare. O 
parte a burgheziei vedea în petrol doar 
o nouă sursă de îmbogățire. Dar nu toate 
aceste speranțe s-au văzut împlinite. Ma
joritatea populației este încă departe de 
a profita de pe urma celor aproape 40 
milioane dolari încasați anul trecut de la 
companiile străine. Beduinii au fost ne- 
voiți să-și mine turmele tocmai spre ini
ma deșertului : jumătate din teritoriul ță
rii a fost concesionat pe mulți ani celor 
25 de companii străine.

Descoperirea petrolului a adus totuși 
unele schimbări in structura societății și, 
totodată, a creat o serie de probleme noi 
pentru stat. Dezvoltarea clasei muncitoare 
și începuturile organizării ei sînt elemente 
noi în societatea libiană aflată în plină 
evoluție. Cei 20 000 de libieni care au 
fost angajați la extracția și trans
portul petrolului și-au văzut spori
te simțitor veniturile (in timp ce venitul 
mediu al unui beduin nu depășește 20 de 
lire pe an, un muncitor calificat poate ob
ține pînă la 200 lire anual). Dacă munci
torilor libieni le adăugăm un număr a- 
proape dublu de muncitori, tehnicieni și 
specialiști străini care primesc salarii mult 
mai mari, rezultă o sporire simțitoare a 
cererii de mărfuri, in special de produse 
alimentare. Intrucît agricultura Libiei nu

Miting la Hanoi
HANOI 31 (Agerpres). — La Tea

trul Popular din Hanoi a avut loc 
un miting festiv al oamenilor mun
cii din capitala Vietnamului, consa
crat celei de-d 35-a aniversări a 
întemeierii Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam. La miting au 
participat conducători ai partidului 
și guvernului li. D. Vietnam.

poate furniza bunurile necesare (pînă în 
1961 Libia era o țară exportatoare de 
carne) s-a recurs la importuri masive care 
anihilează o parte din veniturile obținute 
din vinzarea petrolului. De la 73 milioane 
lire, cit a cheltuit statul in 1962 pentru 
import, cheltuielile s-au ridicat in 1963 la 
85 milioane lire. Ce-i drept, au crescut și 
exporturile: de la 49 milioane lire in 1962 
la 119 milioane în 1963. Din cele 119 mi
lioane lire, produsele petroliere reprezin
tă 117 milioane. Mai elocvent pentru a 
ilustra unilateralitatea dezvoltării eco
nomiei este structura venitului național; în 
1963 abia o cincime a fost produsă de 
celelalte ramuri ale economiei, iar patru 
cincimi în ramura petrolului, lată de ce 
autoritățile libiene au avertizat poporul să 
nu conteze pe „prosperitatea petrolului", 
cu atît mai mult cu cit, după cum se știe, 
rezervele de „aur negru" nu sînt inepui
zabile (datele existente în prezent cifrează 
rezervele Libiei la un miliard de tone; dacă 
anual se vor extrage 50 milioane tone, re
zervele s-ar putea epuiza in circa 20 de 
ani). Căutînd să evite orice surpriză cau
zată de fluctuațiile de pe piața petrolu
lui, guvernul Libiei a adoptat anul trecut 
un plan de durată, menit să dez
volte și celelalte ramuri ale eco
nomiei. Astfel, se prevede sporirea 
suprafeței destinate agriculturii și ridica
rea nivelului ei tehnic, dezvoltarea creș
terii animalelor și pescuitului, încuraja
rea industriei. De asemenea, se are în ve
dere adoptarea de măsuri pentru sta
bilizarea celor 300 000 de beduini 
nomazi. Guvernul vrea să finanțeze aceste 
proiecte fără să conteze pe veniturile 
provenite din petrol. Planurile de dezvol
tare a economiei sînt însă grevate într-o 
oarecare măsură de existența concesiuni
lor acordate societăților străine și de pre
zența bazelor militare străine. Intenția 
autorităților libiene de a limita în viito
rul apropiat concesiunile și de a lichida 
aceste baze militare relevă tocmai ten
dința de a-și dezlega mîinile pentru a 
putea porni pe calea unei dezvoltări eco
nomice independente.

Nicolae PLOPEANU
Cairo

în parlamentul italian

Interpelări in problema creșterii șomajului
ROMA 31 (Agerpres). — în parla

mentul italian au loc dezbateri în 
legătură cu problema creșterii șo
majului. Guvernului i s-au prezen
tat 15 interpelări, printre care și a 
unor reprezentanți ai partidelor care 
fac parte din actuala coaliție guver
namentală.

Deputății au citat numeroase ca
zuri în care se vorbește despre si
tuația grea care s-a creat într-o se
rie de ramuri ale industriei italiene. 
Deputatul comunist Trentini a ară
tat că, anul trecut, în industria pre
lucrării metalelor numărul munci
torilor s-a redus cu aproape 100 000. 
La întreprinderile din Torino 
160 000 de muncitori au fost trecuți

TEHERAN. Noul guvern iranian, 
prezidat de Amir Abbas Hoveida, a 
primit la 31 ianuarie votul de înves
titură al Camerei Deputaților. 159 de 
deputați au votat pentru noul cabinet 
ministerial, unul împotrivă și 20 s-au 
abținut.

LA PAZ. Colonelul David Lafuente, 
ministrul planificării în junta militară 
boliviană, și-a prezentat sîmbătă de
misia. Șeful juntei boliviene, generalul 
Rene Barrientos, l-a numit pe colone
lul Jose Carrasco în locul lui Lafuente. 
Agenția Prensa Latina relatează că de
misia lui David Lafuente din postul de 
ministru al planificării marchează pri
ma criză din guvernul juntei boliviene.

ROMA. Greva lucrătorilor din tele
comunicații a luat sfîrșit cu victoria 
greviștilor — ministrul poștelor și te
lecomunicațiilor al Italiei și-a anulat 
hotărîrea privind reducerea timpului 
de lucru cu scăderea corespunzătoare 
a salariilor.

TOKIO. Ministerul de Externe al 
Japoniei a făcut cunoscut sîmbătă că 
ministrul afacerilor externe al Indone
ziei, Subandrio, a anunțat că va vizi
ta Japonia după data de 4 februarie. 
Potrivit agenției A.P., Subandrio ur
mează să aibă la Tokio convorbiri cu 
primul ministru japonez Eisaku Sato 

la ziua redusă de lucru cu reduce
rea corespunzătoare a salariului.

Deputatul Sulotto a vorbit despre 
dificultățile prin care trece în pre
zent societatea de automobile „Fiat". 
Recent, ea a întrerupt pentru cîteva 
săptămîni activitatea întreprinderi
lor sale, fapt care a avut repercu
siuni serioase asupra situației mate
riale a muncitorilor acestei societăți. 
Sulotto a insistat să se acorde sin
dicatelor dreptul de a participa la 
întocmirea planurilor de producție 
ale societăților pentru a se spori fo
losirea brațelor de muncă și pentru 
a fi preîntîmpinate concedierile în 
masă.

SCURTE ȘTIRI
și cu ministrul de externe Etsusaburo 
Shiina. Persoane oficiale din capitala 
japoneză au declarat că nu se știe la 
ce se vor referi aceste convorbiri.

BRUXELLES. Reprezentantul spe
cial al președintelui S.U.A. la tratati
vele din cadrul „rundei Kennedy", 
Christian Herter, a sosit duminică la 
Bruxelles, urmînd să aibă convorbiri 
cu oficialități ale Pieței comune a- 
supra desfășurării tratativelor de la 
Geneva, care continuă să bată pasul pe 
loc în domeniul agricol.

KHARTUM. In capitala Sudanului 
a fost semnat de miniștrii comerțului 
ai R.A.U. și Sudan un acord comer
cial și de plăți pe termen de un an. 
Prin acest acord s-a prevăzut și o re
ducere a tarifelor vamale între cele 
două țări. Potrivit unui comunicat din 
capitala sudaneză, recentul acord co
mercial cuprinde și măsuri de organi
zare a transporturilor și comunicațiilor 
telefonice și poștale.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat sîmbătă 
că a hotărît să trimită în regiunea de 
frontieră dintre Izrael și Iordania o 
comisie specială de anchetă. Din comi
sie fac parte Pier Spinelli, în calitate 
de reprezentant al secretarului general 
al O.N.U., și generalul Indar Rikhye, 
în calitate de consilier militar.

ARGENTINA

Descoperirea 
unor grupuri teroriste

BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 
Ziarele argentinene au publicat nu
meroase articole în legătură cu 
descoperirea de către poliție a unui 
mare grup de membri ai organiza
ției fasciste „Tacuara", care se pre
găteau să organizeze acțiuni tero
riste în țară. Potrivit informații
lor culese, grupul era condus de 
un fiu al criminalului de război 
Eichmann, executat acum cîțiva ani.

Din materialele capturate de poli
ție s-a aflat că membrii organizației 
„Tacuara" dispuneau în mica loca
litate Liden din Paraguay de cîteva 
aerodroame și de avioane.

BUENOS AIRES. O delegație ar- 
gentineană de bunăvoință va pleca în 
Africa și Orientul Apropiat în vederea 
promovării de relații diplomatice și co
merciale cu țările acestor regiuni. De
legația va vizita Algeria, Tunisia, Ma
roc, Ghana, Camerun, Nigeria, Coasta 
de Fildeș, Etiopia, Kenya, Tanzania, 
Libia, Liban, Turcia și Republica A- 
rabă Unită.

LONDRA. în comitatele centrale ale 
Angliei, în Wales-ul de sud și în alte 
regiuni ale Marii Britanii, la 30 ianua
rie au declarat grevă șoferii și taxatorii 
de la companiile de autobuze. Greviș
tii revendică sporirea salariilor.

NEW YORK. Pentru prima oară din 
anul 1924, la 30 ianuarie a sosit în A- 
merica o trupă a Teatrului Academic 
de Artă din Moscova (M.H.A.T.). Pe 
scena Teatrului Municipal din New 
York, M.H.A.T. va prezenta patru pie
se: „Suflete moarte", „Livada cu vi
șini", „Trei surori" și „Orologiul Krem
linului".

SANAA. In cursul anului 1965, în 
capitala Yemenului vor începe lucră
rile în vederea construirii unui stadion, 
precum și in vederea asfaltării stră
zilor. De asemenea, va fi construit un 
parc în centrul orașului Sanaa.
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