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Angajamente în întrecerea socialistă pe 1965

Cuvîntul dat 
va fi respectat

Pe poarta Fabricii de ciment din Fieni pornesc spre diferite șan
tiere mii de tone de materiale de construcții. Colectivul întreprinderii 
și-a stabilit recent, într-o însuflețită adunare, angajamentele în între
cerea socialistă pe 1965. Pentru a cunoaște în ce direcție își vor în
drepta cimentiștii eforturile în acest an, precum și măsurile pentru în
deplinirea angajamentelor luate, corespondentul nostru pentru regiu
nea Ploiești, Nicolae Bivolu, a avut o convorbire cu tov. ing. Dumitru 
Pogaci, directorul fabricii.

PE TEMELE ZILEI

TIMPUL

noi magazine și modernizarea celor 
existente — numai în anul care a 
trecut au fost investiți peste 370 
milioane de lei în acest scop —, în
zestrarea lor cu utilaje și mobilier 
modern au permis introducerea u- 
nor metode noi, mai rapide, de de
servire, mai buna organizare a des
facerii mărfurilor. Autoservirea — 
primită cu interes — s-a extins din 
sectorul alimentar în acela al legu
melor și fructelor, al articolelor de 
uz casnic, produselor chimice, încăl
țămintei etc. Cumpărătorii apreciază 
și acele magazine care le oferă po
sibilitatea să examineze îndeaproape 
mărfurile și să și le aleagă singuri. 
. «umărul unităților de acest fel tre
ce de 600. De asemenea, în peste 
13 000 de unități comerciale din țară 
plata se face direct la vînzător.

Măsurile luate în ultima vreme ur
măresc și introducerea sortimente
lor complimentare în unitățile spe
cializate ; de asemenea, articolele 
mărunte de uz casnic — fierărie, sti
clărie — vor putea fi găsite în a- 
celași magazin. în viitorul apropiat, 
cetățenii din cartierele Balta 
Albă și Drumul Taberei din Capi
tală, cei din Ploiești, Tg. Mureș și 
Brașov își vor putea face tîrguielile 
zilnice și într-un nou tip de maga
zine generale, în care vor fi prezen
te mărfuri alimentare variate, de la 
pîine și carne pînă la dulciuri și 
băuturi, precum și anumite articole 
de uz casnic. Se reduce astfel cu 
mai mult de jumătate timpul ne
cesar cumpărăturilor în compara
ție cu vechiul sistem și se asigură, 
totodată, folosirea mai rațională a 
spațiului comercial.

în scopul mai bunei satisfaceri a 
cerințelor publicului au fost îmbu
nătățite și orarele de funcționare 
a unităților comerciale. Progra
mul magazinelor din apropierea 
marilor întreprinderi a fost fixat 
în funcție de orele de intrare 
sau ieșire din schimb a salariaților 
acestora ; în unitățile comerciale 
mari, îndeosebi în cele cu profil ne
alimentar, s-a introdus orarul conti
nuu, astfel că în orele de vîrf toți 
lucrătorii se află în magazin. Toate 
aceste măsuri vor contribui, desigur, 
ca vînzarea mărfurilor să se desfă
șoare cît mai rapid, economisindu-se 
timpul cetățenilor și sporindu-se 
productivitatea muncii lucrătorilor 
din comerț.

Nu întotdeauna însă măsurile lua
te. într-un moment sau altul, de or
ganizațiile comerciale țin seama su
ficient de interesele publicului. In 
Capitală, de exemplu, s-a pornit la 
modernizarea unui mare număr de 
unități. Cu toate că există dispozi
ții clare în această privință, Direc
ția comercială a Capitalei — îna
inte de a se asigura condiții pentru 
terminarea rapidă a lucrărilor ne
cesare — îngăduie închiderea unor 
magazine care urmează să fie mo
dernizate. De asemenea, în pofida 
repetatelor semnale critice ale ce
tățenilor, continuă să fie închise 
concomitent, pentru inventar, uni
tăți apropiate, cu același profil, ceea 
ce face ca cetățenii să parcurgă 
distanțe mari pentru a-și procura 
cele necesare.

Rezerve serioase de îmbunătățire 
a deservirii există și în ce privește fo
losirea mai rațională a spațiului 
magazinelor. în unele cazuri, sălile 
de vînzare sînt insuficient utilizate 
pentru prezentarea și desfacerea 
propriu-zisă a mărfurilor. Intîrzieri 
în desfacere se produc și din cauză 
că responsabilii de unități nu iau 
măsuri pentru deservirea raioane
lor aglomerate de către un număr 
mai mare de vînzători atunci cînd 
condițiile o impun.

COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Pe marele șantier al Combinatului 
chimic a intrat în probe tehnologice 
prima linie a fabricii de acid azo
tic. Aici s-au obținut primele tone 
de acid azotic care vor servi ulte
rior probelor tehnologice la fabrica 
de azotat de amoniu. Cinstea de a 
conduce manevrele de intrare în 
probe a revenit experimentatului 
maistru de schimb Valentin Stoia, 
care lucrează de 12 ani pe șantiere
le chimiei.

Noua unitate va avea în stadiu fi
nal 5 linii tehnologice pentru pro
ducția acidului azotic. Acesta va fi 
folosit la fabricarea azotatului de a- 
moniu, un valoros îngrășămînt azo- 
tos necesar agriculturii. Funcționa
rea fabricii va fi asigurată de la un 
panou central de comandă care cu
prinde aproape 160 de aparate de 
măsură, control și de reglare auto
mată. în fotografia din stingă : 
Noi instalații la Combinatul de chi
mizare a gazelor naturale Craiova.

Noi tipuri de mașini-unelte
La Uzinele „Strungul“-Arad s-au 

realizat recent noi tipuri de strun
guri. Printre acestea sînt strunguri
le revolver de mai multe mărimi cu 
ax orizontal și ax vertical, precum 
și strunguri paralele normale. O 
parte din ele au fost introduse în 
fabricația de serie. Cea mai impor
tantă realizare o reprezintă strun
gul normal cu echipament de auto
matizare cu bandă magnetică. Acest 
echipament permite să se prescrie 
strungului succesiunea tehnologică a 
operațiilor și regimurile de așchiere. 
Folosirea acestui strung asigură o 
precizie ridicată și o productivitate 
de două pînă la patru ori mai mare

decît a strungurilor paralele acțio
nate manual.

La Uzinele mecanice Cugir s-au 
realizat cîteva noi tipuri de mașini 
de frezat și de rectificat plan, freze 
universale — utilaje de mare ran
dament și cu o precizie ridicată, 
unele dintre ele pot fi adaptate 
comenzi-program.

La
Și

Lansarea la apă a primei 
motonave din acest an

Care sînt principalele obiective 
ale angajamentelor luate de co
lectivul fabricii ?

Potrivit planului de investiții, con
structorii de pe șantierele marilor o- 
biective industriale și de locuințe au 
de executat un volum important de 
lucrări. Cum peste tot cimentul este 
un materia] de primă necesitate, co
lectivul nostru urmărește să înde
plinească la termenele stabilite co
menzile beneficiarilor, să livreze 
produse de cea mai bună calitate. 
Angajamentul nostru prevede depă
șirea planului anual cu 4 000 tone de 
ciment și cu 300 tone de var. Ne 
propunem să depășim simțitor și 
sarcinile valorice de plan : cu 800 000 
de lei la producția globală și cu 
900 000 lei la producția marfă ; pro
ductivitatea muncii va crește cu 0,5 
la sută față de sarcina planificată.

Experiența dobîndită pînă acum 
arată că avem condiții pentru îm
bunătățirea în continuare a calită
ții cimentului. Pe baza acestei expe
riențe, urmărind valorificarea a noi 
rezerve interne, ne-am angajat să 
sporim cu 50 la sută, față de realiză
rile anului 1964, producția de ciment 
din sortimentele de calitate superi
oară. Vom reduce, totodată, în mod 
simțitor consumurile specifice de 
combustibil și de energie electrică, 
precum și diferite cheltuieli, încît 
pînă la sfîrșitul anului să obținem 
economii suplimentare la prețul de 
cost de 400 000 lei. Obiective con
crete au fost stabilite în întrecere 
pentru prima etapă, pînă la 1 Mai.

FILE BIN AGENDA ELECTORALĂ
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lună ne mai desparte de ziua alegerilor. 
Dar nu numai calendarul îți amintește 
apropierea acestui eveniment. Dacă, sim
plu pieton, parcurgi în aceste zile stră
zile Bucureștiului, ai să întîlnești la tot 
pasul atmosfera premergătoare alegerilor. 
Aici, un centru de afișare a listelor de 
alegători, dincolo, la un club, s-a ame
najat o casă a alegătorului, într-o sală 
din cartier are loc o întîlnire între can
didat și cetățeni. Imagini care te înfîm- 
pină peste tot, în Ciulești, în Drumul Ta
berei, în preajma Cișmigiului. Să ne o- 
prim însă la un club de pe Calea Vă
cărești.

întilnire intr-un 
vechi cartier

Oamenii strînși în această sală se cu
nosc de mult, locuiesc pe străzi apro
piate, în același cartier sau lucrează în 
aceeași uzină. Intîlnirea cu candidatul 
lor pentru alegerile în sfatul popular le 
oferă încă un prilej de a discuta despre 
treburile cartierului, fie că 
îmbunătățirea rețelei de 
populației, fie de lucrări 
construcții de locuințe. Pe 
a fost conținutul convorbirii simple, con
crete de la clubul din Calea Văcărești.

— II cunosc pe candidatul nostru de 
vreo cincisprezece*  ani, sîntem tovarăși 
de muncă la „Timpuri Noi". Tovarășul 
Nicolae Bulai e mecanic la bancul de 
rodaj al motoarelor. Munca sa cere pri
cepere, conștiinciozitate, exigență. De 
multă vreme se numără printre fruntași. 
De altfel e cunoscut și în cartier unde 
a luat parte la munca obștească pentru 
amenajarea parcului.

Cuvintele lui Alexandru Rusu îl carac
terizează succint pe mecanicul Nicolae 
Bulai, candidat în circumscripția nr. 96 
din raionul T. Vladimirescu. Din cuvin
tele celorlalți vorbitori se încheagă, a- 
poi, noua imagine a raionului și a car

e vorba de 
deservire a 
edilitare sau 
scurt, acesta

fierului. Ultimii ani au fost rodnici, sute 
de blocuri cu 4 830 de apartamente, 8 
școli cu 161 săli de clasă au apărut pe 
harta raionului. Cetățenii amintesc cu sa
tisfacție și realizările din circumscripția 
lor care cuprinde doar trei străzi. Prin 
grija sfatului popular au fost renovate 
numeroase imobile, canalizarea veche a 
lost înlocuită prin instalarea unor con
ducte noi, au fost amenajate două mici 
parcuri.

Cu seriozitate, cu chibzuială, alegători 
și candidat discută împreună despre gos
podărirea cartierului, despre unele pro
bleme care își cer rezolvarea prin efor
tul comun, cetățenesc, al locuitorilor din 
acest colț al orașului.

— Pe străzile din cartierul nostru o 
întreprindere de instalații a tăcut lucrări 
a căror terminare se amînă — spune to
varășul Niță Panjuru, rihtuitor la fabrica

Cetățenii din cartierul 23 August se 
intîlnesc cu plăcere la casa alegă
torului amenajată la clubul Uzinei 

„Republica"

ia magazinul „Unic" cu autoservire din Capitală

de încălțăminte „Dîmbovița". Cred că în 
această problemă ar putea interveni și 
candidatul nostru.

Pensionarul llie Constantin face pro
puneri cu privire la îmbunătățirea circu
lației într-o intersecție aglomerată și își 
spune părerile despre estetica parcurilor, 

poa- 
jocul

Și un gînd de bunic : „să chibzuim, 
le-om găsi cumva un loc pentru 
copiilor, un scuar sau un solar".

Probleme, necesități ale Vieții 
tidiene, născute din dorinfa de mai 
și mai frumos a gospodarului. O 
nire într-un mic cartier. In aceste zile 
au loc mii de asemenea convorbiri la 
care iau parte sute de mii de gospodari. 
Inițiativei și simțului lor cetățenesc li se 
deschide un cîmp larg de activitate.

De pe cala Șantierului naval de la 
Galați a fost lansată la apă prima mo
tonavă de 2 000 tone din acest an și a 
43-a din seria navelor de acest tip ce 
se construiesc aici. Prin îmbunătățirea 
continuă a tehnologiei de fabricație și 
extinderea procedeelor avansate, con
structorii au obținut un avans de 20 de 
zile față de termenul de lansare. în 
prezent, pe șantier se lucrează la diver
se cargouri și alte nave care vor fi 
livrate anul acesta. Șantierul și-a putut 
extinde activitatea avînd la dispoziție 
o cală nouă de lansare cu un deplasa
ment pentru nave pînă la 20 000 tone, 
dotată cu macarale puternice, vinciuri 
pentru tragerea și lansarea navelor și 
căi de rulare.

în adunarea în care au fost ex
puse angajamentele și în ședințe
le consacrate dezbaterii cifrelor 
de plan pe 1965 s-au făcut diferite 
propuneri menite să asigure rea
lizarea și depășirea planului la 
toți indicatorii, înfăptuirea anga
jamentelor. V-am ruga să preci
zați cîteva dintre aceste propu
neri.

Dezbaterea cifrelor de plan pe 1965 
prilejuit o analiză temeinică a po- 

și rezervelor interne
a 
sibilităților 
existente în secțiile de producție, 
stabilirea unor măsuri concrete de 
valorificare a lor. în adunări au luat 
cuvîntul zeci de muncitori, tehni
cieni și ingineri, care au propus 
peste 300 de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. De exemplu, tov. Ion Udro- 
iu, cocător la cuptoarele de clincher, 
a propus să se monteze două pompe 
cu debit mărit în vederea alimentă
rii uniforme cu pastă a cuptoarelor. 
Propunerea a fost apreciată de con
ducerea întreprinderii și s-a trecut

la aplicarea ei. Montîndu-se o pri
mă pompă la unul dintre cuptoare, 
producția de clincher a crescut cu 
20 de tone în 24 de ore.

O propunere valoroasă a făcut 
și inginerul Adrian Popescu. El a 
sugerat ca laboratorul să ia la fie- k 
care oră probe din pasta care se 
introduce în cuptoare, în vederea 
dozării judicioase a materiilor pri
me și protejării zidăriei agregatelor. 
Maistrul Ion Popescu a solicitat 
montarea unui dozator la ieșirea 
materialului din mori spre a se asi
gura creșterea tirajului și, implicit, 
a randamentului lor. Propuneri si
milare au făcut numeroși alți mun
citori și tehnicieni.

în prezent, ne îndreptăm cu prio
ritate atenția spre măsurile menite 
să asigure sporirea producției la sor
timentele de ciment de calitate su
perioară, aprovizionarea în mod rit
mic cu materii prime și materiale, 
folosirea mai bună a capacității 
agregatelor. Iată cîteva dintre aces
tea. La două silozuri vor fi insta
late pompe de cenușă, ceea ce va 
asigura folosirea într-o proporție 
mai mare a acesteia ca adaus în 
ciment. Intrucît cenușa este mai 
ieftină decît zgura cu 40 de lei pe 
tonă, vom putea obține economii 
importante fără a dăuna calității 
cimentului. în vederea îmbunătă
țirii aprovizionării cu calcar a 
fabricii, ne-am propus să re
parăm și să montăm cel de-al 
treilea excavator în cariera Les
pezi. Lucrarea 
la 15 aprilie.

în perioada 
la construirea 
ferată internă 
dreptul silozului de calcar Pucheni. 
încărcarea vagoanelor va fi mult u- 
șurată, eliminîndu-se manevrele su
plimentare. Toate măsurile din pla
nul M.T.O. au termene precise de 
aplicare. Majoritatea vor fi trans
puse în practică în primele luni 
ale anului, pentru a-și arăta mai re
pede eficacitatea economică. Iniția
tiva creatoare a colectivului nostru, 
experiența și priceperea de care dau 
dovadă zi de zi în producție munci
torii, inginerii și tehnicienii fabricii 
constituie o garanție a respectării 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

în cariera 
va fi executată pînă

următoare vom trece 
unei noi linii de cale 
— a doua — pînă în
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ANGAJAMENTELE 
ALTOR COLECTIVE 
DE ÎNTREPRINDERI

Alegătorii 
la ei acasă

Acasă. Aceasta a lost impresia 
momentul în care am trecut pragul casei 
alegătorului amenajată la clubul uzinei 
„Republica'. Aparat de radio, televizor, 
fotolii, cîteva meșe în jurul cărora se 
poate închega o discuție ca in familie. 
Iar dacă de-a lungul pereților se rîndu- 
iesc șiruri de fotografii, acestea sînt 
fotografiile unei familii mai mari, în care 
recunoști uzina și cartierul, orașul și în
treaga jară.

în jurul unei asemenea mese am stat 
de vorbă cu cîfiva alegători și candidați 
din cartierul 23 August. Sub privirile lor 
au crescut, o dată cu copiii cartierului, și 
proporfiile uzinei, și stîlpii electrificării, 
și noile peisaje ale întregului oraș. De 
aceea, ei simt nevoia să sublinieze di
mensiunile acestor transformări la care 
au fost martori și participanți activi.

Cuptoare de mare capacitate dau posibilitate colectivului fabricii din Fieni să 
de ciment

producă cantități sporita

Paul DIACONESCU

(Continuare in pag. III-a)

INSTANTANEE

Studenți în vacanță
ClMPULUNG MOLDOVENESC (co- 

resp. „Scînteii"). — La cabanele Barau 
și Deia din raionul Cîmpulung Moldo
venesc au sosit ieri pentru a-și petrece 
vacanța de iarnă numeroși studenți 
din Iași. Zăpada căzută din abundență 
dă posibilitate studenților să organizeze 
concursuri de schi, săniuș, patinaj. Se 
vor organiza excursii la locurile pitorești 
și monumentele istorice din împrejurimi.

Fără comparații
O pînză a unui tînăr pictor, in

titulată „La odihnă", surprindea 
un muncitor stînd pe bancă și 
scriind cîteva rînduri pe o ilus
trată. Concentrat asupra textului 
pe care îl compusese, omul trăia 
o emoție puternică.

La comitetul sindicatului de la 
Uzinele „23 August", într-un du
lap obișnuit de birou, lîngă dosa
re cu referate și situații statistice, 
se afla un teanc voluminos de 
ilustrate. L-am întrebat pe secre
tarul sindicatului dacă intențio
nează să le păstreze pe toate.

— Bineînțeles ! îmi răspunde.
— La ce vă folosesc ?
— Așa, pentru documentare. 

Anul trecut am primit vreo 
3—400...

Expediate din diferite stațiuni 
balneo-climtăerice, ilustratele so
site pe adresa comitetului sindica
tului Uzinelor „23 August" poar
tă semnăturile unor muncitori 
cunoscuți ca Gheorghe Stan, Io
sif Ciobotă, Constantin loancea. 
Din cei peste 1 400 salariați ple
cați la stațiunile de odihnă mulți 
obișnuiesc să trimită vești, prin

intermediul ilustratelor, comite
tului de partid sau comitetului 
sindicatului.

Din comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică, publicat re
cent, aflăm că în 1964, „peste 
750 000 de persoane au beneficiat 
de odihnă și tratament"... Cifra 
vorbește singură, așa că tentația 
de a o compara cu trecutul — cu 
1938 să zicem — dispare din sim
plul motiv că nu avem cu ce s-o 
comparăm. în același comunicat 
citim că fondurile cheltuite pen
tru sănătate și prevederi sociale 
au crescut în 1964, față de 1963, 
cu 8,4 procente și că au atins 
suma de 5,3 miliarde de lei.

Așadar, unele comitete de sin
dicate au început să păstreze 
ilustratele. Poate că mai încolo, 
cînd numărul lor va spori și mai 
mult, un dulap va fi destinat nu
mai pentru acest lucru. Și de ce 
nu ? Ele ne îngăduie să desci
frăm un aspect semnificativ al 
creșterii nivelului de trai al celor 
ce muncesc...

Manole AUNEANU

JPo in 24 de ore

ATENA

FOSTUL PREMIER GREC
VA FI DEFERIT JUSTIȚIEI

Parlamentul grec a adoptat în 
cursul nopții de vineri spre sîmbătă 
propunerea deputaților partidului 
E.D.A. privind trimiterea în fața unui 
tribunal special a fostului premier 
grec și lider al partidului E.R.E., 
Karamanlis, și a miniștrilor cabine
tului său Panayotis Papaliguras și 
Nikolas Martis pentru fraude comise 
în timpul guvernării lor. (Amănunte 
în pagina a IV-a).

LAOS

Demiterea generalului 
Fumi Nosavan

Generalul Fumi Nosavan, vicepremier 
în guvernul laoțian, a fost destituit din 
funcție datorită participării sale la or
ganizarea loviturii de stat de la Vien
tiane. Primul ministru, Suvanna Fumma, 
a cerut regelui Vatthana să aprobe în
locuirea vicepremierului rebel cu o altă 
persoană. (Amănunte în pagina a IV-a).

Uganda a închis 
granița cu Congo

Un purtător de cuvînt al oficiali
tăților din capitala Ugandei a decla
rat vineri seara că guvernul țării 
sale a luat hotărîrea de a închide

granița cu Congo (Leopoldville) pen
tru a asigura securitatea regiunilor 
de frontieră. Guvernul acestei țări 
a decis și suspendarea întregului 
trafic comercial de la frontierele sale 
cu Congo. Ministrul afacerilor inter
ne al Ugandei a spus că măsurile 
luate de autoritățile din Kampala se 
datoresc deselor incidente provocate 
de trupele guvernului de la Leopold
ville în numeroase puncte de fron
tieră. El a dezvăluit, totodată, că 
trupele congoleze care au pătruns pe 
teritoriul Ugandei au omorît și 
schingiuit locuitori ai Ugandei.

Val de frig în Liban
Un neobișnuit val de frig s-a 

abătut asupra Libanului. In regiunile 
muntoase au căzut ninsori abun
dente, provocînd pagube serioase 
turmelor de vite, iar în regiunile de 
depresiune s-au dezlănțuit furtuni 
puternice. Legăturile telefonice din
tre Beirut, Damasc și Amman sînt 
întrerupte.

Sindicate italiene 
cer examinarea situației 
economice din țară

Confederația sindicatelor oamenilor 
muncii din Italia a cerut convocarea 
unei întruniri la care să participe repre
zentanți ai guvernului, ai celor trei cen
trale sindicale din Italia și ai conduce
rilor întreprinderilor pentru a examina 
situația economică din țară în legătură 
cu creșterea șomajului și cu reducerea 
orarului de muncă paralel cu scăderea 
salariilor. Intr-un document dat publici
tății se declară că, dacă în viitorul apro
piat nu se va ajunge la aplicarea unor 
măsuri eficiente, Confederația va che
ma oamenii muncii la acțiuni de pro
test în sprijinul acestor revendicări.
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N INIMA CEREALIERĂ
A DOBROGEI

Se spune că raionul Negru-Vodă 
este inima cerealieră a Dobrogei. 
Această apreciere, folosită de mulți 
participanți la Conferința raională 
de partid Negru-Vodă, are la 
bază faptul că aici griul și 
porumbul rodesc într-un pămînt 
bine lucrat, cu tractoare și mașini 
moderne, de către oameni de la un 
an la altul mai pricepuți, mai stă- 
pîni pe tainele științei agricole. în 
ultimii ani s-au scris multe pagini 
despre realizările unităților agricole 
socialiste de aici. Aflăm de la con
siliul agricol date care atestă mer
sul ascendent al producției, multi
ple realizări pe calea întăririi econo
mice și organizatorice a cooperati
velor agricole. Iată cum a evoluat 
producția la grîu și porumb, culturi 
principale, care ocupă cele mai mari 
suprafețe.

Anii 1962 1963 1964
grîu 1962 1871 2201
porumb 2347 3167 3335

Din cele 50 de gospodării de stat 
și cooperative agricole de producție 
din raion, 45 au obținut la ha peste 
2 000 kg grîu și mai mult de 3 000 
kg porumb boabe.

Anul trecut în raion au fost ad
ministrate 12 000 tone de îngră
șăminte chimice — cu 7 000 tone 
mai mult decît în anul precedent — 
și 250 000 tone de îngrășăminte na
turale, pe mai mult de 16 000 ha. Pe 
întreaga suprafață cultivată cu grîu, 
porumb, floarea-soarelui și alte cul
turi s-au folosit semințe cu valoare 
biologică ridicată din soiurile și li
niile cele mai productive.

Numeroase unități agricole au ob
ținut producții care depășesc cu 
mult media raionului. Tov. Nicolaie 
Hudițeanu, Erou al Muncii Socialis
te, președintele cooperativei agri
cole din Comana, ne-a relatat că 
anul trecut s-au obținut la ha 2 483 
kg grîu, 4 565 kg porumb, 1 976 kg 
floarea-soarelui. Venitul bănesc la 
suta de ha a ajuns la 303 000 lei. Pe 
această bază a crescut valoarea zi
lei muncă la 50 lei, din care 40 lei 
în numerar. Creșterea producției la 
ha și în sectorul zootehnic a dus la 
întărirea economico-organizatorică 
a cooperativei agricole, la asigurarea 
unui nivel de trai tot mai ridicat 
al membrilor ei.

Asemenea exemple nu sînt sin
gulare în cuprinsul raionului. 
La conferința organizației raionale 
de partid Negru-Vodă s-a procedat 
intr-un fel care a scos la iveală re
zervele de creștere a producției a- 
gricole.

în mod practic au fost puse față 
în față unitățile agricole care, în con
diții asemănătoare, au obținut rezul
tate diferite. A reieșit că la cooperati
va agricolă de producție Movilița s-au 
realizat la hectar cu 328 kg grîu și 
1100 kg porumb mai mult decît la 
cea din Topraisar. Diferențele sînt și 
mai pronunțate între cooperativele 
agricole Movila Verde și Plopeni, 
prima unitate realizînd cu 1 650 kg 
porumb la ha mai mult decît cea
laltă, în condiții asemănătoare.

Multe asemenea exemple puse 
față în față au arătat însemnătatea 
pe care o are buna amplasare a 
culturilor, aplicarea la timpul op
tim, la un bun nivel calitativ și în 
mod diferențiat, a lucrărilor agro
tehnice.

Acest mod de a analiza rezultatele 
obținute, de a stabili cauzele dife
rențierilor între diferite unități și

măsurile ce se impun este desigur 
foarte bun.

Este un merit al comitetului ra
ional de partid și al consiliului a- 
gricol raional faptul că au mers 
mai în profunzime, analizînd în a- 
celași fel cauzele care duc la reali
zări diferite și între brigăzile acelo
rași unități. Prin această analiză a- 
mănunțită s-au pus în evidență re
zerve mari de creștere a producției 
și în cooperativele agricole de pro
ducție cu cele mai frumoase reali
zări. La cooperativa agricolă din 
Cumpăna, brigada I condusă de bri
gadierul Ion Gîju a obținut în me
die la ha 4 046 kg porumb, în timp 
ce brigada a Il-a, condusă de Ion 
Frățilă, a realizat numai 2 360 kg. 
Asemenea exemple au fost date și de 
la cooperativele agricole din Toprai
sar, Chirnogeni, Plopeni, Osmancea și 
altele. Brigada a Il-a de la coopera
tiva agricolă din Chirnogeni, condu
să de brigadierul Ion Călin, a obținut 
•la ha 2 334 kg grîu față de 2 085 kg, 
cît a realizat, în condiții asemănă
toare, brigada condusă de Nicolaie 
Stancu.

Consiliul agricol raional a făcut 
un amplu studiu privind modul de 
organizare a muncii, felul cum se 
aplică metodele agrotehnice și, pe 
această bază, a stabilit căile de va
lorificare a rezervelor de care dis
pun unitățile și brigăzile cu rezul
tate mai slabe. Despre această pro
blemă ne-a vorbit tovarășul inginer 
Alexandru Bărboi, președintele con
siliului agricol raional. Studiul fă
cut de specialiștii consiliului agri
col a evidențiat faptul că unitățile 
care au amplasat cultura griului pe 
terenurile pregătite încă din vară 
au obținut cu 300 — 700 kg mai mult 
la hectar decît cele în care s-a fă
cut semănatul în porumbiște. Tot
odată s-a stabilit eficiența folosirii 
îngrășămintelor la diferite culturi. 
Cercetîndu-se comportarea felurite
lor soiuri și hibrizi, s-au tras pre
țioase concluzii de care se ține sea
ma în practică. Astfel, s-au putut 
stabili soiul sau hibridul cultivat,

densitatea la mp, planta premergă
toare, perioada și adîncimea ară
turii, modul de aplicare a îngrășă
mintelor și, desigur, lucrările de în
treținere, de recoltare etc.

Punerea în valoare a rezervelor 
mari de creștere a producției de ce
reale depinde în mare măsură de 
munca mecanizatorilor, de pricepe
rea și hărnicia cu care execută lu
crările agricole pe suprafețele în
credințate lor. Tov. Dumitru Ungu- 
reanu, directorul S.M.T. Chirnogeni, 
a arătat la conferință că în coope
rativele agricole din raza de acti
vitate a stațiunii, cu sprijinul meca
nizatorilor, s-au obținut în medie la 
ha 2 294 kg grîu și 3 537 kg porumb, 
în stațiune s-a creat un atelier mo
dern unde se fac reparații pe pos
turi specializate șl în flux continuu. 
Organizația de partid din stațiune 
s-a situat în fruntea acțiunilor în
treprinse pentru buna desfășurare a 
campaniilor agricole.

Sînt de admirat oamenii care trag 
concluzii pe baza experienței lor 
trecute, dar parcă vrednici de și mai 
multă stimă sînt cei care, pe aceeași 
bază, aruncă și o privire în vi
itor. Statul înzestrează agricultura 
noastră cu mijloace tehnice tot mai 
moderne. Folosirea acestora necesi
tă cadre de mecanizatori cu bună 
pregătire. Discuțiile purtate pe. a- 
ceastă problemă au evidențiat ne
cesitatea ca organizațiile de partid 
și conducerile S.M.T. să se ocupe 
zi de zi de bunul mers al școlilor 
profesionale de tractoriști.

în hotărîrea adoptată de confe
rința raională de partid se prevăd o 
serie de măsuri în sprijinul coope
rativelor agricole, pentru mărirea 
în continuare a producției de ce
reale, plante tehnice și legume, dez
voltarea creșterii animalelor și a 
altor ramuri, pentru sporirea veni
turilor cooperatorilor. Traducerea 
în viață a acestor măsuri va asigu
ra mai departe dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a producției 
agricole.

C. BORDEIANU

Recoltarea roșiilor in serele Stațiunii experimentale agricole Simnic, 
secția de legumicultura Ișalnița-Cralova

Dmitri Bașkirov și Daniil Șafran 
la Ateneu

La interval de cîteva zile, doi valoroși 
muzicieni sovietici s-au întîlnit în sala 
Ateneului cu publicul nostru : pianistul 
Dmitri Bașkirov, ca solist al concertu
lui Filarmonicii dirijat de Nicolae Boboc, 
și Daniil Șafran în recital.

Pe Bașkirov l-am mai ascultat cu a- 
proape cinci ani în urmă,'. într-unul din 
primele concerte care au avut loc în 
sala mare a Palatului R. P. Romine.

• S-a impus atunci personalitatea unui 
pianist cu adîncă sensibilitate și cu o 
cultură muzicală temeinică, care a dat, 
între altele, o memorabilă interpretare 
suitei pentru pian „Dansurile ligii da- 
vidienilor" de Schumann. De 
a interpretat Concertul în sol 
Mozart. Bașkirov face parte 
terprefii care nu te îndeamnă 
ceva anume, o calitate sau 
toate elementele artei 
armonios contopite, se transformă pur 
și simplu în muzică.

Daniil Șafran a concertat prima oară 
la București acum aproape 20 de ani. 
De atunci, el și-a cucerit în rîndurile 
publicului nostru simpatii nedezmințite 
la vizitele sale ulterioare. Șafran are o 
anumită căldură, o comunicativitate 
care face „punte" între scenă și sală 
și care constituie poate calitatea sa 
majoră. El este un liric, un visător al 
violoncelului, nu lipsit însă de capaci-
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major de 
dintre in
să admiri 
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Cvartetul
regjtal, cvartetul 
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La cel de-al doilea 
„Muzica" se impune 
stabilă de muzică de 
progres din punctul de vedere 
muzicalității și tehnicii de ansamblu. 
Repertoriul său se constituie armonios 
prin abordarea treptată a lucrărilor 
fundamentale ale genului. Cei pa
tru interpreți — George Hamza, 
Constantin Costache, Constantin Bui- 
că, llea Cătălin — își reunesc efor
turile în scopul atingerii acelei concep
ții unificatoare care stă la baza succe
sului muncii de ansamblu. Strădania 
lor, exemplu de dragoste pentru arta 
al cărei nume l-au dat formației, es’e 
lăudabilă. De subliniat că ei folosesc 
instrumente produse la Reghin, ale că-

Concertele săptămânii 
viitoare

ATENEUL R. P. ROMlNE — Sîm- 
bătă 13, ora 20 : Concert al Filarmo
nicii „George Enescu" sub conduce
rea dirijorului Mircea Cristescu. Pro
gramul cuprinde : Cinci piese pentru 
orchestră de Ludovic Feldmann, 
Concertul pentru vioară și orchestră 
de Stravinski (solistă Dina Schnei
derman, din R. P. Bulgaria) și Sim
fonia „Pastorala" de Beethoven. 
Concertul se va repeta duminică 14, 
la ora 11.

STUDIOUL RADIOTELEVIZIUNII 
— Joi 11, ora 19,50 ; Concert al Or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii condusă de Emanoil Elenescu. In 
program : Uvertura „Leonora" nr. 2 
de Beethoven, Simfonia a VIII-a de 
Alfred Mendelsohn (în primă audi
ție), Concertul în la minor pentru 
violoncel și orchestră de Schumann 
(solist Daniil Șafran) șl „Pacific 231 
de Honegger.

SALA MICA A PALATULUI - 
Miercuri 10, ora 20 : Recitalul pianis
tei Magda Nicolau. Program cu lu
crări de Chopin și Liszt.

Vineri 12, ora 20 — Recitalul so
pranei Arta Florescu, acompaniată la 
pian de Hilda Jerea. Programul cu
prinde lucrări de compozitori fran
cezi.

tatea reliefării unor sensuri dramatice, 
arătată în Sonata în fa major de Brahms. 
Recitalul lui Șafran, alcătuit din patru 
sonate, a evidential totodată preocu
parea violoncelistului de a se consacra 
valorilor de fond ale muzicii. Trei din
tre ele (Brahms, Schubert, Debussy) 
sînt într-adevăr piese de bază din re
pertoriul instrumentului. Cea de-a pa
tra, o sonată a compozitorului Al. Vein- 
berg, nu mi s-a părut fericit încadrată 
în acest context muzical ; Șafran a cîn- 
taf-o însă cu deplină convingere, cău- 
tînd să pună în valoare melancolia 
lucrării și posibilitățile de strălucire in
strumentală pe care le confine.

Ca și In urmă cu cîțiva ani, Daniil 
Șalran a fost acompaniat de Nina Mu- 
sinean, pianistă cu o prezență sonoră 
bogată, uneori chiar prea masivă, în 
dauna instrumentului solist ; cu toate a- 
cestea, cei doi muzicieni au realizat 
multe pagini de autentică muzică, în 
Brahms, în sonata „Arpeggione" de 
Schubert (al cărei Adagio a fost ad
mirabil cîntat de Șafran) și în sonata de 
Debussy (îndeosebi „Serenada" și 
finalul). Recitalul lui Daniil Șafran ne-a 
prilejuit astfel ascultarea unor pagini 
de mare valoare în interpretarea unui 
artist cu o acută sensibilitate.

Radu GHECIU

u z i c a"
ror calități acustica sînt de clasă inter
națională.

Programul recentului recital a cuprins 
cvartetul „Ciocîrlia" de Haydn, cvarte
tul în fa major de Rogalski și „Cvarte
tul negrilor" de Dvorak. Trei lucrări de 
stiluri diferite, care pun probleme spe
cifice. Piatra de încercare este, desigur, 
muzica lui Haydn, al cărei echilibru 
reclamă stăpînirea nu numai a tehnicii 
— nicidecum nepretențioasă, după cum 
se relevă din final — ci și a unei con
cepții „clasice" în sensul evitării ori
cărei afectări sau îngroșări a expresiei. 
Cvartetul „Muzica" 
măcire convingătoare 
cială pentru Menuet, 
țe și însuflețire).

In interpretarea
Rogalski, lucrare densă ca factură, a 
cărei constantă expresivă este medita
ția gravă, fiecare instrument și-a spus 
cuvînful, evidenjiindu-se într-o muzică 
plină de o delicatețe nu lipsită de vi
goare. In sfîrșit, cvartetul de Dvorak, 
cu elemente de virtuozitate, parcurgînd 
mobil stări de spirit 
avînturi și nostalgii, 
strălucire.

a realizat o tăl- 
(o menjiune spe- 

cîntat cu robuste-

cvartetulul de

foarte diverse, 
a fost cîntat cu

Petre CODREANU

La Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" a fost pus în scenă de către regizo
rul Liviu Ciulei spectacolul cu piesa „Clipe de viață" de W. Saroyan. 
In fotografie : actorii Liviu Ciulei, Petre Gheorghiu și Fory Etterle într-o 

scenă din spectacol Foto : Ion Miclea

„PAULA CAPTIVĂ"
Un film care confirmă — după 

„Șeful", prezentat nu de mult pe 
ecrane — preocuparea cineastului 
argentinean Fernando Ayala pen
tru problemele sociale ale ță
rii sale. în „Paula captivă", un ar
gentinean stabilit în Statele Unite 
se întoarce în patrie după 15 ani 
de absență. De-a lungul întîmplă- 
rilor pe care le trăiește, din obser
vațiile sale acumulate cu atenția 
și curiozitatea celui care revine în 
țară după un timp îndelungat, a- 
sistăm la dezvăluirea treptată a 
unei lumi. O lume care înseamnă, 
pentru ochii superficiali ai turiști
lor străini, pitorescul de comandă 
al dansurilor „populare" și al că
lăreților costumați în „gaucho", dar 
care, filtrată prin conștiința perso
najului, își scoate la lumină ade
vărata ei față.

închisă în această lume, tînăra 
Paula este silită să accepte o o- 
cupație dezonorantă, să-și disimu
leze tristețea și să viseze în singu
rătate la o altă viață și la o dra
goste adevărată. Din păcate, si
tuațiile în care este pusă și îm
prejurările echivoce care i-au de
terminat soarta dau acțiunii o ten
tă melodramatică. Dar, în tangență 
cu aceste momente, povestirea ci
nematografică se dezvoltă și în di-

PE ECRANE
recția unor confruntări revelatoa
re, conturează un tablou social 
care depășește ca interes cazul 
„captivei". Bogată în semnificații și 
în observații care denotă adeseori 
subtilitate și simț al ironiei, satira 
la adresa turiștilor amatori de exo
tism se împletește pe ecran cu re
darea în aceeași tonalitate a at
mosferei de instabilitate politică, 
cu preocuparea de a surprinde a- 
devăruri ce se ascund în spatele 
aparențelor. Regizorul își pro
pune astfel, pe lîngă investiga
rea relațiilor și situațiilor in
dividuale, sesizarea unor eveni
mente și reacții colective. Intr-o 
lume în care multe nu-s decît „re
prezentație", așa cum se și intitu
lează nuvela care stă la baza fil
mului, mîndrul moșier care încheie 
procesiunea, țeapăn în trăsura sa, 
nu-i decît cadavrul unui scăpătat. 
Un simbol elocvent pentru ceea 
ce-și propune să demonstreze ci
neastul... Interesant în acest film — 
altminteri inegal, cu momente inu
tile și lungimi — este în primul 
rînd modul inedit, plin de auten
ticitate, în care pitorescul se îm
pletește cu filonul de critică so
cială.

Ion CAZABAN

FILME NOI
Săptămina viitoare sînt progra

mate următoarele filme în pre
mieră :

TOVĂRĂȘII. Coproducție italo- 
franceză în regia lui Mario Moni- 
celli. Filmul evocă un episod 
de la începuturile mișcării 
muncitorești din Italia. în distribu-

ție : Marcello Mastroianni, Renato 
Salvatori, Annie Girardot, Bernard 
Blier.

■f

A TREIA RACHETA. Producție a 
studioului „Bieldrusiilm". Acțiunea 
se petrece în timpul Marelui război 
pentru apărarea patriei, dezvăluind 
caracterele a șase artileriști, aflați 
în prima linie a frontului. Regia : A. 
Viktorov.

Scend din filmul „Tovarășii'

VREMEA PAGINILOR. Realizat în 
studiourile din S.U.A. (regia : Pe
ter Kass), filmul înfățișează fră- 
mîntările de conștiință ale aviato
rului care a lansat bomba ato
mică la Hiroșlma. „Păgînii" la care 
se referă titlul sînt rasiștii. Fostul 
pilot devine eroul și victima unei 
întîmplări care demască segrega
ția rasială.

ZBORUL ÎNTRERUPT. Film polo
nez. Un pilot sovietic, aflat în esca
lă la Varșovia, își amintește mo
mente din timpul războiului și tră
iește epilogul dramatic al unei iu
biri începute în anii ocupației hit- 
leriste a Poloniei. Regia — Leonard 
Buczkowski.

FOILETON

Examene imaginare

Urmele «chiorului

II conduse într-o cameră și îi spuse :
— După ce facefi baie, vă punefl 

halatul acesta și veniji îndărăt să vă con
duc pînă la medic.

Lăsîndu-I aci, președintele se întoarse 
în camera de examen unde tocmai Intra 
un nou candidat.

— Sînteji emoționat ? îl întrebă pre
ședintele.

— Firește, zise tînărul. Am studiat 
timp de trei luni cum se bat cuiele în 
perete, cum trebuie descifrate avizele 
administratorilor și care e formula magică 
pe care trebuie s-o rostești înainte de a 
apăsa pe butonul de la lift, ca să nu se 
defecteze. Totuși, mă tem mereu să nu 
fi uitat ceva,

— Liniștiți-vă, îl zise președintele, 
dacă ați studiat regulamentul de bloc 
veți trece cu siguranță. Aveți inimă sănă
toasă 1 auz sănătos î plămîni sănătoși î 
Nu vrem să aveți emoții : simțiți-vă ca 
acasă, poftim o țigară, poftim, vă punem 
și muzică, întindeți-vă pe fotoliul ăsta, 
calmafi-vă, curînd vom începe exame
nul.

Tînărul abia se instalase în fotoliu 
cînd, brusc, sări în picioare și smulse de 
pe biroul comisiei o foaie de hîrtie.

— E o cursă I strigă el. Mi-ați dat ți
gară, dar nu și scrumieră, ca să scutur 
scrumul pe jos. Eu însă voi folosi hîrtia 
asta I Ați pus muzică, dar ați pus-o mult 
prea tare, ca să însemne că îmi deranjez 
vecinii — și asta după ce m-ați întrebat 
dacă am auz sănătos I Eu însă, poftim, 
am răsucit butonul. Nu mă las eu atras 
în curse de astea I

— Felicitările noastre I îi spuse pre
ședintele. Ați trecut proba.

Ușa se deschise și, ciufulit, în halat, 
apăru primul candidat.

— Abia m-am băgat în baie, se plînse 
el, și a stat apa.

întreaga comisie se ridică în picioare.
— Să vedem, zise președintele. Deo

camdată, îmi exprim regretul că ați căl
cat pe parchet cu picioarele ude. la să 
vedem robinetele. Hait I le-ați lăsat 
deschise I

— N-are a face, de vreme ce a stat 
apa.

— Dumneavoastră trebuie să știți —îl 
spuse blind președintele — că la orice 
bloc ce se respectă apa se va opri mă
car din cînd în cînd. Dacă veți lăsa ro
binetele deschise așteptînd întoarcerea 
apei, veți provoca pagube vecinilor de 
sub apartamentul dumneavoastră.

— îmi fac autocritica, zise iute can
didatul, șl ca să n-am pe cine Inunda, 
vă rog să-mi dați un apartament la parter.

— îmi pare rău, răspunse președin
tele comisiei, ați rămas corijent. Vă pre
zentați din nou la toamnă, împreună cu 
copiii.

O gospodină fu pusă să demonstreze 
cum se întind rufele în balcon, apoi co
misia o trînti, pentru că uitase că în bloc 
se află o uscăforie. Cinci candidați fură 
invitați să practice un joc original : cal
cularea și plata taxelor. Se născu un mic 
scandal și numai unul dintre candidați 
trecu. Dar, ca să vedeți că oamenii 
noștri sînt înaintați, trebuie să precizăm 
că dintre primii o sută de candidați, nu
mai douăzeci au fost respinși, restul de 
optzeci fiind admiși, ceea ce, după cum 
arată calculul, înseamnă o realizare de 
80 la sută.

★
Ca să nu fim unilaterali, vom descrie 

acum și examenul administratorilor de 
bloc.

— Aceasta este ușa de intrare în bloc, 
spuse președintele. A fost trîntită mult 
prea tare și s-a stricat. Ce faci dumneata, 
ca administrator î

— Pun un afiș, spuse primul adminis
trator. Trîniiji ușa cu băgare de seamă I 
Nu apăsați clanța decît cu două degete I

Infrafi pe rtnd ; aducerea de elefanți e 
Interzisă.

— Ai căzut, îl zise președintele. Te 
prezinfi din nou peste șase luni. Dar 
dumneata, ce faci 1

— Eu, zise al doilea candidat, aș pune 
un afiș ceva mai bătător la ochi : Tov. 
locatari sînt rugaji să nu mai nimicească 
ușa că o plătesc imediat. Dacă am 
un poet în bloc, îl mobilizez și pe el, 
că versurile se rețin mai ușor : Tovarăși 
locatari și frați / Vă rog ușa s-o mena
jați / Nu infrafi cu umeri lăți / Din profil 
vă sfrecurafi I

— Dumneata nenorocești ușile, grama
tica și poezia I îi zise președintele re
voltat. Să nu mai vii la examen decît 
peste doi ani... Dumneata ?

— Eu, zise următorul candidat cu 
oarecare timiditate, aș repara ușa.

— Hm, răspunse președintele, poate 
că nu e o idee prea rea... Dar dacă ia
răși o trîntesc locatarii l

— Depinde. Aș putea să știu cite apar
tamente are blocul 1

— Să zicem o sută.
— Asta înseamnă, calculă iute admi

nistratorul, cam patru sute de locatari, 
cam șase sute de vizitatori zilnici, poș
tași, furnizori, copii — deci cîteva mii 
de închideri și deschideri pe zi. Impo
sibil ca măcar unuia, măcar o dată să nu-i 
scape mina mai tare. Decît să educ zeci 
de mii de necunoscuți care se perindă 
pe lună într-un bloc, mai bine mă ocup 
de ușă, că e una singură : pornesc de la 
premiza că măcar ușa de la intrare va 
li neapărat trîntită, o fac mai solidă, 
eventual îi pun și un arc puternic.

— Bravo, zise președintele. Ultima în
trebare : dar cum obții de la proiectanți 
și constructori să facă măcar la intrare 
o ușă solidă 1

— Nu știu, mărturisi candidatul, mă 
dau bătut. Unde e ușa l să știu pe unde 
să plec.

— E-n regulă, zise președintele. Ai 
luat examenul, ești administrator.

— Bine, bine, dar n-am răspuns la ul
tima întrebare I

— Dacă răspundeai și la asta, zise 
președintele, nu te mai puneam admi
nistrator de bloc : te puneam șef peste 
un trust de construcții.

Sergiu FARCAȘAN

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Romi

ne : Al 8-lea magnific — (Spectacol pre
zentat de Teatrul satlric-muzical ,,C. 
Tănase" — orele 19,30). Teatrul de Operă 
șl Balet al R. P. Romine : Madame 
Butterfly — (orele 11), Romeo și Julieta
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Suflet de artist — (orele 10,30), 
Lyslstrata — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Inșir-te mărgărite — (orele 10), Emines- 
cu — (Orele 15,30), Cuza Vodă — (orele-
19.30) , (sala Studio) : O femeie cu bani — 
(orele 10), Mașina de scris — (orele 15,30), 
Moartea unul artist — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Casa inimilor sfări- 
mate — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Opera de trei parale
— (orele 10), Clipe de viață — (orele 15 
și orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hla nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor ! — 
(orele 15 și orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara* * (sala Magheru) : Luna dezmoș
teniților — (orele 10), Hipnoza — (orele

Deunăzi, -un corespondent de-al nos
tru, viziiînd o casă nouă (bloc), a des
coperit o serie de noutăți.

Astfel, a descoperit că există locatari 
care deschid prea tare radioul, și invers, 
închid prea tare ușa ; sînt risipitori cu 
resturile de mîncare, pe care le aruncă 
pe fereastră și, invers, economi cu plata 
diferitelor taxe, pe care o amină ; nu le 
place prea mult să-și împodobească lo
cuința, dar au grijă să decoreze balconul 
cu lenjerie multicoloră ; unii cultivă tot 
felul de insecte, alții, dimpotrivă, igienici, 
își scutură regulat covoarele pe fereastră 
și balcon. Corespondentul nostru era 
convins că a dat peste o mare noutate, 
crezuse că asemenea oameni nu mai 
există.

Cum însă despre fenomene fantastice 
nu se poate scrie decît într-o formă fan
tastică, ne-am decis să facem reportajul 
imaginar de mai jos.

★
La data de nu știu cît februarie, Sfa

tul popular x a dat o importantă deci
zie, imitată grabnic și de alte sfaturi.

în expunerea de motive se amintea 
că o motocicletă costă cîteva mii de lei, 
o mașină cîteva zeci de mii și că pentru 
mînuirea lor este nevoie de un permis, 
pentru obținerea căruia se dă examen. 
Cu atît mai mult — susțineau autorii — 
pentru folosirea unui apartament, care 
costă ceva mai mult și care nici măcar 
nu e avere personală, ci obștească, tre
buie să se dea examen. Viitorul conduc- 
tor-loco al apartamentului trebuie să 
dovedească, prin examen, că nu pericli
tează nici apartamentul, nici viafa celor 
din jur.

Primul candidat se înfățișă în fața co
misiei.

— Nu vă supărați, zise președintele, 
dar mai întîi e nevoie de un examen 
medical. Pe aici I

15.30) , Oedip — (orele 19,30), (sala Stu
dio): Casa cu două intrări — (orele 10,30), 
Sonet pentru o păpușă — (orele 16), 3.3.3
— (orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești: Mușcata din fereastră — (orele
10.30) , Ninge la Ecuator — (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): Vul
pile — (orele 10). Andrea — (orele 15,30), 
Oricît ar părea de ciudat — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copil (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24): Soldatul fanfaron — (orele 
10,30 șl orele 16). Teatrul regional Bucu
rești (Șos. ștefan cel Mare nr. 34): 
Școala nevestelor — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat: Matineu literar — (o- 
rele 11), Cîntărețul tristeții sale — (o- 
rele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50): Elefănțelul cu
rios — (orele 11), Drumul piperului — 
(orele 15), (sala din Str. Academiei nr. 
18): Punguța cu doi bani — (orele 11). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lip
scani nr. 59) : Tinerețe — (orele 20). 
Circul de stat : Circus București — (o- 
rele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Paula captivă : 
Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Festival (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21), Feroviar (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Melodia (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Can-Can — film pentru ecran pa
noramic : Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). Titanic vals : Republica (9,30; 
11,15; 14; 16,30; 18,45; 21), București (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Grlvița (10;
12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21). Veneția, luna și tu : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Yokmok : Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Flamura 
(10; 12; 16; 18; 20). Moscova-Genova : Ex
celsior (10; 12,15; 18,30; 20,30). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : Victoria (o- 
rele 18,15). Răzbunătorul — cinemascop : 
Victoria (10; 12; 14; 16), Volga (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Sălbatecii de pe rîul morțil — 
cinemascop : Central (10.30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Lumina (9; 12; 15; 18; 21). 
Poveste nelnventată : Union (11; 16;
18,15; 20,30), Flacăra (15,30; 17,45; 20).
Program pentru copil: Doina (10; 11,15;
12.30) . La patru pași de infinit: Dpina

(13,45; 16; 18,15; 20,30), Floreasca <12,15;
15,45; 18,15; 20,45). Post restant: Timpuri 
Noi (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15). Romî- 
nia pe meridianele lumii — Cetățile chi 
miei — O noapte la Casa Scînteii — Te
melii de oțel — Prefață la un poem — 
Poveste de primăvară : Timpuri Noi 
(19,15; 21). Cîntînd în ploaie : Glulești 
(9,30; 12; 15; 17,30; 20), Aurora (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Cel trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii) : înfrățirea
între popoare (10,30; 15,15; 19). Eroi cu
rajoși ca tigrii : Cultural (15,45; 18,15;
20,30),  Colentlna (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Climate — cinemascop : Dacia (9; 12; 15; 
18; 21). Un nou Ghllgameș : Buzeștl (11; 
15,30; 18; 20,30), Pacea (11; 16; 18; 20). 
Șapte ani de căsnicie — cinemascop : 
Crîngașl (12; 16; 18,15; 20,30). Viață ușoa
ră : Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Ju
decătorul de minori: Unirea (11; 16;
18,45; 20,30), Munca (12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Ah, Eva ! : Tomis (9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45). Locotenent Cristina : 
Vitan (16; 18,15; 20,30). Intîlnlre cu spio
nul : Popular (11,15; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (11; 15,30; 17,45; 20). Calabuch : 
Arta (11; 15; 17,45; 20,30), Cotrocenl (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Drum periculos — cine
mascop : Moșilor (15,15; 17,45; 20,30). Um
brelele din Cherbourg : Viitorul (15,30; 
18; 20,30). Șeful : Rahova (10,30; 16; 18,15;
20,30),  Ferentari (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Soție pentru un australian — cinema
scop: Progresul (11,30; 15: 17; 19; 21).
Cu mîinile pe oraș: Lira (16; 18,15; 20,30). 
Ghinionistul: Cosmos (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 —
Rețeta gospodinei. 9,30 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar. Aventurile 
echipajului Val-VîrteJ „Urmașii lui Ha- 
iawata" (reluare). Telejurnalul pionieri
lor. Zîmblțl, vă rog 1 u.oo — Emisiunea 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Din viața animalelor (XXVI): 
Casa insectelor. 19,35 — Ștafeta tinereții
— emisiune de varietăți. In pauză : Fil
mul documentar Ciucurencu. In înche
iere : Buletin de știri, sport, buletin me
teorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece în 

Banat și Oltenia șl geroasă în rest. A 
nins local în sudul țării și în Moldova. 
Temperatura aerului la orele 14 era cu
prinsă între minus 4 grade la Calafat 
și minus 18 grade la Odorhei. In Bucu
rești : Vremea a fost geroasă, cu cerul 
mal mult senin. Temperatura maximă a 
fost de minus 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
șl 10 februarie. In țară : Vreme rece. 
Cerul se va înnora treptat. Va ninge 
local. Vîntul va sufla potrivit, predomi- 
nînd din est. Temperatura se menține 
coborîtă. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 10 șl minus 20 de grade, iar 
maximele între minus 8 șl plus 2 grade. 
In București : Vreme rece. Cerul se va 
înnora treptat. Va ninge slab. Tempera
tura se menține coborîtă.
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SOCIALISTĂ PE 1965
In ultimele zile, tot mai multe co

lective de fabrici, uzine, șantiere de 
construcții și-au stabilit, în lumina 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste, însuflețite anga- 
jc mente în întrecerea pentru îndepli
nirea și depășirea planului pe 1965. 
Spicuim cîteva din angajamentele 
unor colective de întreprinderi.

• UZINELE „INDEPENDENȚA" SI
BIU : depășirea planului anual cu 
4 000 000 lei la producția globală, 
2 200 000 lei la producția marfă, 0,5 
la sută la productivitatea muncii și 
600 000 lei economii la prețul de 
cost la producția comparabilă. Co
lectivul uzinelor și-a propus să pro
ducă peste prevederile anuale 2 000 
ml lanț cu role și 100 tone utilaje 
pentru industria materialelor de con
strucții și pentru cea siderurgică, să 
economisească prin reducerea con
sumurilor specifice 40 tone fontă, 100 
tone laminate și 20 tone cocs meta
lurgic.

• COMBINATUL PENTRU INDUS
TRIALIZAREA LEMNULUI SUCEAVA : 
depășirea prevederilor planului pe 
1965 cu 1 000 000 lei la producția 
globală, 1 000 000 lei la producția 
marfă, 300 tone plăci fibrolemnoase, 
60 mc placaj, 0,5 la sută la produc
tivitatea muncii, 300 000 lei economii 
lr prețul de cost ; producția de pla
caje A. B, C și cea de plăci fibro
lemnoase de calitatea I va fi spori
tă cu 1 la sută față de plan.

• SCHELA DE EXTRACȚIE GA- 
EȘTI: petroliștii de aici s-au an
gajat să livreze întreaga cantitate 
de țiței cu un conținut de impuri
tăți sub 1 la sută și de sare sub 
6 kg la vagon ; să depășească pla
nul anual cu 570 000 lei la producția 
globală, 403 000 lei la producția 
marfă, 1 500 tone țiței, 5 000 000 mc 
gaze și 200 tone gazolină ; să spo
rească productivitatea muncii cu 
0,7 la sută față de plan și să reali

întreceri internaționale ale sportivilor noștri
Concursul de biatlon 
de la Poiana Brașov
S c H
Ieri dimineață, la Poiana Brașov, pe 

zăpada favorabilă pentru schi căzută chiar 
în timpul nopții, s-a desfășurat „triunghiu
larul” de biatlon între echipele repre
zentative ale R. P. Polone, R. D. Ger
mane și R. P. Romîne. Sportivii romîni 
au avut o comportare bună, ocupind pri
mele locuri atît în clasamentul indivi
dual, cît și în cel pe echipe. într-o for
mă deosebită s-a aflat Gheorghe Vilmoș, 
cîștigătorul concursului și totodată al ti

Echipele Rapid (m) și Dinamo (f) 
din nou victorioase
VOLEI
Sîmbătă seara, în sala sporturiloi 

Floreasca echipele bucureștene de 
volei Rapid (masculin) și Dinamo 
(feminin) au susținut partidele retur 
cu echipele clubului Galatasaray 

’Istanbul din cadrul „Cupei campio
nilor europeni”. Ambele noastre re
prezentante au obținut noi victorii 
calificîndu-se în acest fel pentru tu

Un atac al rapidiștiloz

Din sportul internațional
PATINAJ. In localitatea finlandeză 

Oulu au început sîmbătă campionatele 
mondiale feminine de patinaj viteză la 
care participă sportive din 12 țări. In 
proba de 500 m victoria a revenit pa
tinatoarei sovietice Inga Voronina care 
a realizat timpul de 46” 8/10.

FOTBAL. Secretarul federației sco
țiene de fotbal, Willie Allen, a decla
rat că primul meci oficial experimen
tal, cu aplicarea noilor reguli în ce 
privește ofsaidul și aruncările de la 
tușă, se va disputa în iunie la Edin
burg, între două echipe scoțiene. Dacă 
se va obține aprobarea Federației in
ternaționale, astfel de meciuri vor mai 

zeze economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 725 000 lei.

• FABRICA DE ULEI „MUNTENIA” 
DIN BUCUREȘTI va da peste pla
nul anual 325 tone ulei brut de floa- 
rea-soarelui, 314 tone ulei comestibil 
și 278 tone șrot; va realiza 2 218 000 
lei economii la prețul de cost și
1 784 000 lei beneficii.

• ÎNTREPRINDEREA raionala 
DE INDUSTRIE LOCALA ZALAU : de
pășirea planului anual cu 2 000 000 
lei la producția globală, 750 000 lei 
la producția marfă, 0,5 la sută la 
productivitatea muncii, 200 000 lei e- 
conomii la prețul de cost ; să lăr
gească gama de sortimente cu pro
duse noi.

• ATELIERELE DE REPARAT MA
TERIAL RULANT PAȘCANI: depăși
rea prevederilor de plan pe 1965 cu 
0,5 la sută la productivitatea muncii,
2 450 000 lei la producția globală, 
2 590 000 lei la producția marfă, 
500 000 lei economii la prețul de cost 
și 500 000 lei la beneficii ; vor fi re
alizate în plus 50 bucăți boghiuri 
și 500 tampoane cilindrice.

• FABRICA DE MASE PLASTICE 
BUZĂU : depășirea sarcinilor de 
plan cu 1 540 000 lei la producția 
globală, 1 180 000 lei la producția 
marfă, 1 la sută la productivitatea 
muncii, 1 460 000 lei economii la pre
țul de cost și 1 000 000 lei beneficii.

Angajamente însuflețite în întrece
rea socialistă pe 1965 și-au luat, de 
asemenea. Schela de extracție Ți- 
cleni, întreprinderile forestiere din 
Fălticeni, regiunea Suceava, și Stil- 
pemi, regiunea Argeș, Fabrica de ci
ment din Medgidia, întreprinderea 
„Carbochim" din Cluj, Fabrica de 
geamuri Mediaș, Uzina de produse 
petrochimice „Dero" din Ploiești, An
gajamentele sînt însoțite de măsuri 
tehnlco-organizatorice, menite să a- 
sigure îndeplinirea lor exemplară.

tlului de campion al R. P. Romîne (în
trecerea a contat și pentru campionatul 
republican). Vilmoș a realizat punctajul 
maxim la tir — 20 puncte, iar un alt 
schior romin, Gheorghe Bădescu, a ob
ținut cel mai bun timp la fond, parcurgînd 
distanța de 20 km în 1 h 26’ 11". Dintre 
concurenții străini s-au remarcat Harald 
Harras (R. D. Germană) și polonezul Sta
nislaw Styrczula.

Clasamentul pe echipe : R. P. Romînă 
(Vilmoș, Cimpoia, Carabela) 4 h 39’ 23”, 
R. D. Germană (Harras, Speer, Klopsth) 
5 h 18' 05", R. P. Polonă 5 h 19' 09”.

rul următor al competiției. La capă
tul unui joc spectaculos, rapidiștii 
au învins cu 3—0 (15—2 ; 15—4 ; 
15—7), urmînd să întîlnească în eta
pa următoare formația sovietică 
T.S.K.A. Moscova. La feminin, Dina
mo a cîștigat cu același scor : 3—0 
(15—5 ; 15——2 ; 15—4) în fpța unei 
formații de valoare modestă. Dina- 
movistele vor avea viitoare adver
sare pe voleibalistele formației 
Dosza Budapesta.

avea loc în Italia, Franța și Spania. Pe 
de altă parte, președintele F.I.F.A., 
Stanley Rous, și-a exprimat intenția de 
a consulta toate federațiile naționale de 
fotbal în scopul începerii acțiunii pen
tru modificarea regulilor care atenuează 
dinamismul și spectaculozitatea jocului 
de fotbal.

HANDBAL. Echipele feminine de 
handbal H.G. Copenhaga și Frygg 
Oslo s-au întîlnit în primul lor meci din 
sferturile de finală ale ,,Cupei campio
nilor europeni". Handbalistele daneze 
au cîștigat cu 17—9, asigurîndu-și un 
substanțial avans pentru meciul retur 
ce va avea loc la Oslo.

(Urmare din pag. I-a)

— Lucrez la „Republica" de 25 de ani. 
întreprinderea era, de fapt, un fel de a- 
nexS a uzinelor Malaxa, se lucra rudi
mentar, in condifii grele, ...Cînd m-am 
mutat aici, în 1947, cartierul număra cîte
va străzi, nepavate, neluminate. Copiii 
învățau într-o casă de închiriat.

Dar amintirile lăcătușului Dumitru Nei- 
culescu sînt dominate repede de contu
rurile prezentului,

— Astăzi imaginile noi ale raionului 
nostru sînt cunoscute și în fără, apar In 
ziare, sînt reproduse în cărțile poștale 
ilustrate. Un adevărat orășel s-a ridicat 
în Balta Albă, noi și moderne magazine 
s-au amenajat pe bulevardul Muncii. In 
micul nostru cartier avem acum trei școli 
de 8 ani, numeroase străzi pavate.

Cu privire la examenul 
de maturitate din 1365

Ministerul învățămîntului preci
zează că obiectele la care se va sus
ține examenul de maturitate în a- 
nul 1965 sînt următoarele:
Secția reală

Literatura romînă — scris și oral, 
matematică — scris și oral, fizică — 
oral, chimie — oral, istoria Romîniei
— oral, noțiuni de marxism-leninism
— oral.
Secția umanistă

Literatura romînă — scris și oral, 
o limbă modernă (limba rusă, en
gleză, franceză, germană) sau lim
ba latină, la alegere — scris și oral, 
istoria Romîniei — oral, no
țiuni de marxism-leninism — o- 
ral, chimie — oral sau fizică — 
oral, la alegere, biologie generală — 
oral.

Candidații de la școlile sau sec
țiile cu limbile de predare ale mi
norităților naționale, atît cei de la 
secția umanistă cît și cei de la 
secția reală, vor da examen și la 
limba și literatura maternă —scris 
și oral.

Programele după care vor fi exa
minați candidații la toate aceste 
obiecte vor fi publicate în Gazeta 
învățămîntului.

Rezultate din campionatul 
republican de hochei

Cele două pretendente la titlul de 
campioană — formațiile Steaua și 
Voința Miercurea Ciuc — au înre
gistrat ieri noi victorii. Evoluînd în 
compania echipei Tîrnava Odorhei, 
hocheiștii de la Steaua au impus 
partidei un ritm foarte rapid, reu
șind să înscrie chiar din prima re
priză 10 goluri. Scor final: 17—0 
pentru Steaua. în meciul cu Știința 
București, Voința Miercurea Ciuc a 
cîștigat cu 7—1. Echipa clasată ac
tualmente pe ultimul loc, Știința 
Cluj, a dat o replică neașteptat de 
viguroasă dinamoviștilor bucureșteni, 
dar numai în primele două reprize. 
Pînă la urmă Dinamo a cîștigat cu 
12—2 (2—1; 1—0; 9—1). Astăzi pe pa
tinoarul artificial „23 August" se 
dispută ultimele jocuri ale primului 
tur: Știința București — Știința 
Cluj (ora 9), Tîrnava Odorhei — Di
namo (ora 18) și Steaua — Voința 
Miercurea Ciuc (ora 20).

Corespondență 
din Brazilia

Din prima zi a lunii ianuarie, Rio 
trăiește într-o ambianță deosebită. 
O defilare alegorică de-a lungul 
marelui bulevard „Președintele Var
gas' a deschis manifestările legate 
de sărbătorirea a 400 de ani de la 
Întemeierea orașului. Președintele 
Castello Branco și guvernatorul de 
Guanabara au făcut o vfzită la lo
cul de fundație a orașului, unde a 
avut loc ceremonia de deschidere 
oficială a aniversării. Manifestările 
vor dura întregul an. Invitați din 
multe țări, între care personalități 
marcante, își anunță apropiata so
sire. Grupuri turistice și-au și făcut 
apariția și cei veniți din emisfera 
septentrională înfruntă acum stabi
litatea termometrului, care nu co
boară sub 30 de grade plus. 
Dar excesele climei nu-i împiedică 
pe localnici să cinstească cu exu
beranță cele patru secole de istorie 
trăite de orașul lor. Ochi exigenți 
selecționează frumusețile feminine 
din fiecare cartier, în vederea unui 
concurs pentru desemnarea cam
pioanei, care se va numi „regina 
celui de-al patrulea centenar”. In
scripția „Rio — 400" e omniprezen
tă : pe frontispicii de clădiri, în vi
trine, pe biletele de loterie, în in
cinta instituțiilor.

★
Se spune că orașul își datorează 

numele unei erori. Cînd portughezii 
s-au apropiat de țărmul unde apoi 
s-a născut actualul oraș, au luat in
trarea în golful Guanabara drept 
gura unui rîu care se varsă în o- 
cean. Și, fiindcă era în ianuarie, au 
botezat locul „Rio de Janeiro", adică 
Rîul din Ianuarie. Se vede că 
greșeala nu a deranjat pe nimeni, 
din moment ce numele s-a păstrat. 
Data fundației orașului este socotită 
ziua de 1 martie 1565, cînd portu
ghezul Estăcio de Să, trimis să-i a- 
lunge pe francezi și să întemeieze 
aici o localitate, a debarcat pe o 
fîșie de plajă situată între dealurile 
Cara de Cao și Pao de Aguicar. In 
anul următor, Ia 17 iulie, a avut loc 
faimoasa bătălie „das Canoas" 
(„canoa” este o barcă ușoară). 
Portughezii l-au hîrțuit pe fran

Un mic colț al Bucureștiulul în care 
pot fi surprinse transformările produse In 
întreg orașul. Cetățenii cartierului se în- 
tîlnesc la casa alegătorului ca să afle însă 
și despre alte realizări din raion, din 
oraș și din alte colțuri ale țării. Confe
rințe, filme documentare, recenzii au 
aici, în încăperea familiară a casei ale
gătorului. Iar în acest timp, formațiile ar
tistice ale uzinei repetă programele 
închinate alegerilor.

...La un alt capăt al Bucureștiului, la 
clubul uzinelor „Grivița Roșie", aceeași 
atmosferă. Are loc o consultație despre 
legea electorală, la care iau parte zeci 
de cetățeni, mulfi dintre ei muncitori în 
marea uzină de pe Calea Griviței.

Din programul acestei case a alegăto
rului se desprind acțiuni interesante — 
itinerare pe harta țării și a orașului, tre
ceri în revistă a înfăptuirilor din ultimii 
ani, expuneri despre profundul democra
tism al orînduirii noastre socialiste, des
pre creșterea nivelului de trai, despre 
București, centrul industrial și cultural al 
țării. Multe dintre aceste manifestări sînt 
însoțite de filme și programe artistice.

In vreme ce consultam planul de 
activitate al casei alegătorului, cineva a

CU TELEFERICUL PE CLĂBUCET

Ceea ce Cristianul Mare în
seamnă pentru Poiana Brașovului, 
Clăbucetul înseamnă pentru Pre
deal. Aici se găsește una dintre 
marile pîrtii de schi din țară, care 
atrage în fiecare iarnă un mare 
număr de schiori. în plus, vîrful 
Clăbucetului — altitudine peste 
1 450 metri — oferă turistului im
presionante priveliști ale munților 
noștri. In fața privirilor se disting 
masivul Bucegilor, Postăvarul, 
Piatra Craiului; în zări — vîrfu- 
rile Păpușa, Iezerul și lanțul Fă
găraș, Piatra Mare și culmile do- 
moale ale Gîrbovei. La poale — 
panorama Predealului, a Văii Pra
hovei.

Pentru a da unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii posibi
litatea de a cunoaște aceste fru
museți și, totodată, pentru a în
lesni sportivilor accesul spre pir- 
tiile de schi, recent a fost dat în 
exploatare un teleferic care ușu
rează și scurtează urcușul.

Drumul pe jos pînă în vîrful 
Clăbucetului durează o oră și ju
mătate, fiind destul de anevoios. 
Urcușul cu telefericul se face a- 
cum în 17 minute, în perioada 
concursurilor sau antrenamentelor, 
și în 20—22 minute în mod obiș
nuit. La jumătatea pantei există

R I O
cezi încă vreo cîteva luni, ca la 
20 ianuarie 1567, printr-o luptă crîn- 
cenă, inamicul să fie înfrînt, însă 
cu prețul morții lui Estăcio de Să. De 
atunci localitatea întemeiată de el 
a parcurs o dezvoltare interesantă, 
ajungînd, de mult, faimoasă peste 
hotarele țării.

Rio a fost primul oraș brazilian 
unde (în a doua jumătate a secolu
lui al XIX-Iea) s-a schițat procesul 
unei industrializări. Mult timp acest 
proces fusese împiedicat în Brazilia 
de către curtea din Lisabona, care 
interzicea deschiderea de fabrici în 
colonia sa, obligînd-o să cumpere 
din metropolă toate produsele in
dustriale necesare. Treptat, orașul a 
crescut, orizontal și vertical. Astăzi, 
în el trăiesc aproximativ 3 800 000 de 
suflete și ritmul de creștere e consi
derabil. Dacă Brazilia are 10 locui
tori pe kilometrul pătrat, la Rio pe 
același spațiu sînt concentrați 
3 768 de locuitori.

De cînd capitala s-a mutat 
în orașul nou construit Brasilia, 
Rio e un oraș-stat: statul Gua
nabara, care are cea mai mică în
tindere dintre statele braziliene (1 356 
km p, inclusiv apele teritoriale). 
Dar se află pe locul al optulea în 
ce privește populația.

Eforturile pentru dezvoltarea in
dustrială a orașului sînt evidente. 
In apropiere de Rio s-a construit 
combinatul siderurgic Volta Redon- 
da, cu 12 mii de muncitori. Tot în 
zona orașului se află o modernă ra
finărie de petrol. Se dezvoltă indus
tria textilă și alimentară, chimică, 
navală. Fiind al doilea centru indus
trial al țării, cu 250 000 de muncitori, 
Guanabara deține, potrivit cifrelor 
statistice publicate în presa de aici, 
al treilea loc în metalurgie și locul 
al doilea în industria mecanică, de 
produse farmaceutice și mase plas
tice.

în fața dezvoltării economice a 
orașului, ca, de altfel, și a întregii 
țări, se ridică probleme comple
xe generate în primul rînd de influ
ența monopolurilor străine. In pa
ginile unor ziare de aici se pot a-

pus la picap discul pe care sînt înre
gistrate scene din „O scrisoare pier
dută". Printre vocile atît de cunos
cute ale distribuției de la Național o re
cunosc pe cea a actorului Ion Finteștea- 
nu și mi-l amintesc, dar nu pe scenă, nu 
ca actor, ci în urmă cu patru ani, la ale
gerile din 1961, la un centru de votare, 
întrebat care era atmosfera alegerilor în 
trecut, artistul poporului Ion Finteșteanu 
a răspuns : „Cînd eram mic, mă ținea 
mama în casă ; cînd am crescut mai 
mare, mă feream singur”...

Pentru tinerii care vor vota acum Intiia 
oară aceasta ar putea părea numai o 
vorbă de duh. Ei doar se pregătesc pen
tru concursul intitulat „Mandatul în
credințat a fost dus la îndeplinire", în 
care vor răspunde întrebărilor privitoare 
la realizările din uzina lor, din raionul 
Grivița Roșie, din Capitală, înfăptuite în 
perioada ultimei legislaturi. Concursul va 
avea loc tot aici în atmosfera prieteneas
că a casei alegătorului.

...In aceste zile mii și mii de alegători 
pot li Intilniji „acasă la ei", în zeci de 
cartiere ale orașului discutînd despre 
înfăptuirile de pînă acum și despre cele 
viitoare pentru care își vor da votul.

un peron intermediar. Lungimea 
traseului este de aproape doi kilo
metri. Construcția telefericului de 
pe Clăbucet este simplă, ușoară și 
elegantă. Înălțimea maximă a 
scaunelor față de sol nu depășeș
te 8—10 metri. în caz de întreru
pere a curentului electric, telefe
ricul nu se oprește deoarece intră 
în funcțiune, automat, un motor 
propriu. Instalația este înzestrată 
cu două sisteme de frînare — unul 
cu aer comprimat și altul electro- 
hidraulic — cu o stație de radio- 
ficare, difuzoare de-a lungul tra
seului, un sistem de telefoane.

în fața constructorilor s-au 
ridicat probleme dificile. Una din 
acestea a fost transportarea de la 
Brașov a instalației de acționare, 
al cărei diametru este de 6 metri. 
Ea a fost montată într-una din ha
lele uzinelor „Steagul roșu" și a- 
dusă la fața locului cu ajutorul u- 
nui trailer, oprindu-se pentru scurt 
timp circulația pe șosea.

In prima zi telefericul, care are 
o capacitate de aproape 300 per
soane pe oră, a urcat pe Clăbucet 
peste 1 200 de turiști și sportivi.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

400
deseori întîlni articole care arată că 
micșorarea acestei influențe este o 
condiție esențială pentru valorifi
carea resurselor imense ale „con
tinentului brazilian". Presa arată că 
de aici se scurg peste graniță 
imense profituri, întrecînd uneori ca
pitalurile investite. Salariile munci
torilor permit cu greu satisfacerea 
nevoilor stringente de existență.

★
Punctele „tari” ale acestui oraș de 

pe coasta Atlanticului — în ce pri
vește faima internațională — sînt 
frumusețea și originalitatea peisaju
lui, grația și eleganța construcțiilor. 
In privința înzestrării de către natu
ră, Rio e un adevărat „copil răsfă
țat”, disputîndu-și întîietatea cu cele 
mai frumoase locuri de pe întinde
rile globului. Farmecele acestor me
leaguri cuprind, pare-se, aproape 
tot ce poate oferf ochiului natura 
tropicală. Spre deosebire de Sao 
Paulo, cînd zbori deasupra orașului 
Rio de Janeiro, ceea ce atrage aten
ția nu sînt fabricile, ci natura mag
nifică. Prin fața privirilor ți se plim
bă, într-o strînsă învecinare, păduri, 
munți, azurul oceanului, întretăiat de 
golfuri, ori mulțimea de insule și in
sulițe acoperite de vegetație. Din loc 
în loc, cîte o fîșie îngustă de uscat 
desparte apele oceanului de cele ale 
lacurilor. Noaptea, imaginea orașu
lui luminat se reflectă în oglinda 
lacurilor și în apele oceanului, ceea 
ce îi dă o notă feerică.

Zestrea naturală a orașului e în
tregită de cea creată de mîna omu
lui — deși peisajul local a pus și 
pune încă probleme grele în fața ur
baniștilor. în încercuirea dealuri
lor stîncoase, care brăzdează car
tierele orașului, cîștigarea suprafeței 
pentru construcții a cerut luptă, 
cheltuieli serioase, mari eforturi ma
teriale și umane. Căci de foarte mul
te ori se punea problema „lichidării 
dealurilor pe porțiuni întinse". Pentru 
a se lega între ele diferite cartiere, 
au trebuit adeseori să fie săpate tu- 
nele în stîncă. Insuficiența terenului 
(și deci prețul ridicat) a favorizat 
creșterea în înălțime a edificiilor, 
fenomen tot mat pronunțat de la an

Vizita ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, 

Gh. Rădoi, in Suedia
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 

La invitația guvernului suedez, la 6 
februarie a sosit la Stockholm 
Gheorghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. El este în
soțit de Sergiu Bulgakoff, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, pre
cum și de specialiști.

La gara centrală din Stockholm 
oaspeții au fost întîmpinați de Gun
nar von Sydow, secretar de stat la 
Ministerul Comerțului, Olof Gustav 
Bjurstrom, ambasadorul Suediei la 
București, Jonas Wilhelm Norden- 
son, director general al Uniunii ex
portatorilor, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți dr. Petru Mânu, am
basadorul R. P. Romîne în Suedia, și 
membri ai ambasadei și agenției eco
nomice romîne de la Stockholm.

PRETUTINDENI
DISPARIȚIA UNOR BARE DE AUR

In timpul descărcării pachebotului 
„Capetown Castle” în portul Southamp
ton s-a constatat dispariția a 20 
de bare de aur în valoare de 100 000 
lire sterline. încărcătura de aur de pe 
vas a fost înregistrată la Capetown și 
apoi verificată la sosirea la Southamp
ton. După cercetările efectuate vineri, 
scrie agenția France Presse, aceste bare 
au fost sustrase la Capetown și nu la 
Southampton, cum se credea anterior.

DATORNIC MILENAR
Cu ocazia unor recente săpături ar

heologice, în apropierea orașului Sur 
din Libanul de sud (situat pe locul an
ticei așezări feniciene Tyr) a fost des
coperită o placă purtînd inscripții feni
ciene. După descifrarea documentului 
s-a constatat că este vorba de un act 
referitor la sumele datorate de un ne
gustor din Tyr, acum 20 de secole. 
Potrivit declarației specialiștilor, din 
textul acestei „note" nu rezultă că „ea 
ar fi fost onorată la timpul său".

VIITORUL MOTOR 
DE AUTOMOBIL

Dr. Eduard Justi, șeful Institutului de 
fizică tehnică de la politehnica din 
Braunschweig, a declarat că, în viitor, 
automobilele vor circula aproape fără 
nici un zgomot și nu vor mai vicia ae
rul cu gaze de eșapament. Automobilele 
de mîine vor avea un electromotor cu 
„ardere rece", după modelul bateriilor 
lămpilor de buzunar, constituit din ce
lule de hidrogen sau methanol. Dr. Justi 
a apreciat că punerea la punct a aces
tor noi tipuri de motoare va necesita 
circa zece ani.

LABORATOR SUBMARIN
In vara acestui an, 20 de persoane 

vor participa timp de o lună la o ex
periență de adaptare la condițiile de 

la an. Imaginea acestor construcții 
relevă măiestrie și dragoste pen
tru frumos. In orașul întemeiat 
acum patru secole de Estăcio de Să, 
nota comună o dau clădirile cu 
multe etaje (fără să fie, cu ex
cepția cîtorva, zgîrie-nori în ac
cepția new-yorkeză), adaptate con
dițiilor locale de climă și con
struite în foarte multe cazuri pe 
piloni, cu fațade executate artis
tic, prin aplicarea ceramicei colo
rate, care le adaugă prospețime și 
totodată leagă arhitectura modernă 
de tradițiile lusitano-arqbe ale des
coperitorilor Braziliei. De regulă, a- 
ceste edificii sînt individualizate cu 
numele unor figuri istorice, cu nume 
de țări, fluvii etc.

Ca loc mult vizitat de turiști, Rio 
dispune de frumoase hoteluri, unde 
se asigură maximum de confort, dar 
și la prețuri maxime. Bineînțeles, ho
telurile sînt destinate doar celor cu 
mari resurse iinanciare. Chiria la Rio 
e un capitol grav pentru buzunarul 
omului de rînd, căci o locuință mij
locie îi poate înghiți jumătate din 
cîștigul pe o lună, sau chiar mai 
mult. Cei lipsiți de mijloace 
locuiesc în condiții de igienă 
mult distanțate de cele firești, în fa- 
vele (cartiere de cocioabe improvi
zate din te miri ce). De regulă, fa- 
velele aici sînt situate pe pantele 
mai domoale ale dealurilor din 
preajmă, fiind lipsite de lumină, apă 
și canalizare. Ele sînt locuite de cir
ca un milion de oameni — numărul

Relații R.A.U. Anglia
CONVORBIRI LA LONDRA

LONDRA 6 (Agerpres). — Vineri, 
ministrul de externe britanic, Mi
chael Stewart, l-a primit pe ambasa
dorul R.A.U. la Londra, Mohamed 
Hafez Ismail, cu care a discutat, 
după cum informează agenția Fran
ce Presse, „starea relațiilor dintre 
Marea Britanie și Republica Arabă 
Unită, precum și mijloacele de a le 
îmbunătăți". Se pare, subliniază a- 
genția, că în cursul acestei întreve
deri nu s-a abordat fondul proble
melor care „de la Golful Persic la 
Aden și din Cipru în Libia continuă 
să suscite divergențe între cele două 
țări".

In cursul unor discuții anterioare 
s-a abordat șl problema unei vizite 
la Cairo a unui membru al guver
nului britanic, fără a se lua însă 
vreo hotărîre concretă. Totuși, re
levă France Presse, din sursă egip
teană se afirmă că este posibil ca 
primul ministru, Harold Wilson, sau 
Michael Stewart, ministrul afaceri
lor externe, să fie invitați să vizi
teze R.A.U. în anul în curs.

viață submarină, folosind ca bază labora
torul submarin „Sealab Ii". Laborato
rul — o construcție cilindrică înaltă de 
15 metri și cu un diametru de 3,6 me
tri — va fi instalat la 70 metri adînci- 
im în largul coastei din fața localității 
Jolla, California.

La stația de televiziune din apro
piere de Nantes (Franța). Un eli
copter transportă platforma de po- 
Iiester — de 600 kg — care va 
servi drept bază pentru Instalarea 

antenei

lor crește pe seama țăranilor fără 
pămînt care, în speranța unei posi
bilități de trai, vin la oraș. 
Autoritățile locale au un plan pen
tru construirea de „locuințe popu
lare" ; din cînd în cînd ziarele a- 
nunță că un anumit număr de fave- 
larzi au fost mutați în ele, însă nu
mărul lor este o picătură de apă în- 
tr-un ocean de necesități.

Rio, unul dintre principalele centre 
culturale și industriale ale Braziliei, 
e iubit de toți brazilienii. Locuitorul 
din Rio, în general, se împrietenește 
repede. E destul să afle că susții a- 
ceeași echipă de fotbal ca și el 
pentru ca să fii inclus, fără alte con
diții, în cercul amicilor. Și vice-ver- 
sa. Albi, negri sau mulatri, locuito
rii orașului au trăsături psihologice 
comune. Exuberanți, ospitalieri, în
drăgostiți ai sambei, gălăgioși (mai 
ales pe stadioane), într-un cuvînt, 
ceea ce se cheamă oameni cu su
flet și temperament. înzestrați cu 
mult simț al umorului, ei sînt gata 
oricînd să rîdă de propriile defecte, 
nu-și dramatizează greutățile pe 
care le înfruntă și speră întotdeau
na că ziua de mîine va fi mai bună 
decît cea de azi. Sînt trăsături ale 
majorității.

★
De cîțiva ani, Rio nu mai e capi

tală. Dar a rămas și va rămîne Rio, 
în felul său inegalabil pe teritoriul 
Braziliei.

Vasile OROS
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DOSARUL
KARAMANLIS

în cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă parlamentul grec a aprobat 
trimiterea lui Karamanlis, fost pre
mier și iost lider al partidului de 
dreapta E.R.E., (actualmente autoexi- 
lat la Paris) precum și a doi din 
foștii săi miniștri în fața unui tribu
nal special. Acordul parlamentului a 
intervenit după dezbaterea propu
nerii făcute de deputății partidului 
E.D.A. privind trimiterea în judecată 
a lui Karamanlis și a unor foști mi
niștri care, după cum au arătat ini
țiatorii acestei acțiuni, au comis o 
serie de fraude în timpul trecutei gu
vernări.

înainte de a fi prezentat tribuna
lului special, cazul se va discuta în 
cadrul unei comisii parlamentare de 
anchetă, care urmează a fi consti
tuită din 12 deputați. Se apreciază — 
deși votul s-a desfășurat în secret — 
că în favoarea acestei comisii de 
anchetă ar fi votat majoritatea de- 
putaților partidului de guvernămînt 
— Uniunea de centru și toți deputății 
partidului E.D.A., iar împotrivă ma
joritatea deputaților E.R.E.

Dezbaterile parlamentare au în
ceput într-o atmosferă de ascuțită 
confruntare între partidul E.D.A., că
ruia i s-a asociat în această proble
mă majoritatea deputaților Uniunii 
de centru, cu partidul de dreapta 
E.R.E. Kanelopouios, liderul partidu
lui E.R.E., și-a exprimat îngrijo
rarea că o asemenea acțiune se va 
îndrepta nu numai împotriva lui 
Karamanlis și a foștilor săi miniș
tri, ci și împotriva întregului partid 
E.R.E.

într-o scurtă declarație, premierul 
Papandreu a subliniat că problema 
în dezbatere nu are un caracter po
litic, ci mai degrabă moral și a fă
cut apel la deputați să voteze cum 
le dictează conștiința.

în cele din urmă, după 
îndelungate și dramatice, 
califică ziarul „To Vima",

PEKIN 6 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția TASS, la 6 fe
bruarie delegația Uniunii Sovietice, 
condusă de A. N. Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a părăsit Pekinul plecînd 
spre Hanoi.

Delegația a fost condusă pe aero
port de Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, de 
Cen I, vicepremier și ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, și 
de alte persoane oficiale.

★
HANOI 6 (Agerpres). — Agen

ția TASS transmite : La 6 fe
bruarie, la Hanoi a sosit delegația 
Uniunii Sovietice, în frunte cu A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Oaspeții sovietici au fost întîmpi- 
nați de conducători ai partidului și 
guvernului din R. D. Vietnam — Le

Duan, prim-secretar al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, Truong Chinh, președintele 
Comitetului permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam. Au fost 
de față șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în R. D. Vietnam, ziariști 
vietnamezi și străini.

Pe aeroportul din Hanoi, pavoazat 
cu drapele de stat ale U.R.S.S. și 
R.D. Vietnam, delegația sovietică a 
fost salutată de mii de cetățeni ai 
Hanoiului.

Fam Van Dong și A. Kosîghin au 
rostit cuvîntări.

După sosire, membrii delegației 
Uniunii Sovietice au fost primiți de 
Ho Și Min, președintele R. D. Viet
nam. Seara, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam a 
oferit o recepție în cinstea delega
ției sovietice.

A GUVERNULUI ITALIAN noul capitol al G.A.T.T."

SITUAȚIA DIN LAOS
• Fumi Nosavan a fost demis • Declarația agenției TASS

dezbateri 
cum le 
sîmbătă 

la ora 3 dimineața parlamentul a 
aprobat, prin vot secret cu majori
tate absolută, propunerea prezenta
tă de deputății E.D.A. privind con
stituirea unei comisii de anchetă ju
diciară. Această comisie va ii for
mată luni și va avea ca sarcină 
stabilirea precisă a dovezilor pena
le în vederea prezentării cazului 
spre judecare unui tribunal special. 

Ziarele cercurilor de dreapta își 
maniiestă nemulțumirea iață de a- 
ceastă măsură a parlamentului. Ele 
anunță că în cadrul partidului E.R.E, 
sa analizează în prezent ideea pă
răsirii parlamentului de către depu
tății acestui partid, pînă la ailarea 
hotărîrilor comisiei celor 12. Deci
zia încă nu a fost luată din cauza 
opoziției unui număr însemnat de 
deputați ai aceluiași partid.

Ziarele de centru și stînga din A- 
tena prezintă hotărîrea parlamentu
lui ca pe o victorie împotriva drep
tei.

VIENTIANE 6 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Laosului, Suvanna 
Fumma, a declarat la 6 februarie 
că generalul Fumi Nosavan, vice
premier în guvernul său, a fost de
stituit din funcție, datorită partici
pării sale la organizarea loviturii 
de stat de la Vientiane. Agenția a- 
mericană U.P.I. relata, potrivit unor 
surse oficiale din capitala laoțiană, 
că primul ministru a hotărît să re
cheme la Vientiane pe toți membrii 
cabinetului ministerial, care se gă
sesc în străinătate în diverse mi
siuni, pentru a organiza o întîlnire 
al cărei scop va fi să aleagă pe 
succesorul lui Fumi Nosavan. Tot
odată, se arată că Suvanna Fumma 
a cerut și regelui Vatthana să apro
be înlocuirea vicepremierului rebel 
cu o altă persoană.

★
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Agen

ția TASS a dat publicității o decla
rație în care protestează împotriva 
faptului că forțele aeriene militare 
ale S.U.A. au început să bombardeze 
teritoriul laoțian controlat de forțele 
Patet Lao.

în Uniunea Sovietică, se spune în 
declarație, sînt condamnate cu ho
tărîre bombardamentele barbare a- 
supra teritoriului laoțian, iar inten
țiile S.U.A. de a extinde războiul 
asupra întregii Peninsule indochi- 
neze sînt considerate ca un plan 
periculos.

în calitate de copreședinte al Con
ferinței de Ia Geneva — se a- 
rată în declarație — Uniunea So
vietică se pronunță pentru convoca
rea, fără condiții preliminare, a unei 
noi conferințe internaționale pentru 
Laos în vederea discutării măsuri
lor urgente de natură să asigure o

reglementare pașnică în această 
țară, corespunzător cu acordurile de 
la Geneva din 1962. In Uniunea 
Sovietică se manifestă speranța că 
această propunere va fi sprijinită 
de guvernul Marii Britanii care este, 
la rîndul său, copreședinte al Con
ferinței de ' 
și de alți 
conferință.

Uniunea
S.U.A. să înceteze imediat operațiu
nile aviației lor în Laos și orice altă 
imixtiune, în treburile interne ale 
țării și să-și retragă de acolo per
sonalul militar și paramilitar.

ROMA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite: 
După încheierea ședinței Consiliu
lui național al Partidului democrat- 
creștin, celelalte partide analizează 
problemele care privesc relațiile 
dintre P.D.C. și aliații săi din guvern 
și stabilitatea actualei formații mi
nisteriale. în ceea ce privește rezol
varea problemelor legate de com
ponența guvernului, observatorii po
litici avansează unele ipoteze cum 
ar fi „mica remaniere", care ar trebui 
să se reducă la două sau trei de
plasări în cadrul actualei formații 
guvernamentale, „remanierea lărgi
tă și controlată", ce ar permite in
trarea în guvern a unor reprezen
tanți ai curentelor Partidului demo- 
crat-creștin și Partidului socialist 
care nu intră în compoziția actuală 
a guvernului și — a treia posibilitate 
— „o adevărată criză", care ar con
sta din includerea altor personali
tăți în guvern și o serie de depla
sări, care ar trebui să pună în dis
cuție un nou program guvernamen
tal, mai avansat, cerut de socialiști.

Observatorii politici remarcă fap
tul că președintele Consiliului 
Miniștri, Aldo Moro, ar fi în 
voarea unei remanieri, dar el 
teaptă ca în lumina rezultatelor
dinței Consiliului național al P.D.C. 
celelalte partide din co'aliția guver
namentală să se pronunțe oficial. 
Pentru a cunoaște pozițiile partide
lor, Moro a inițiat o serie de con
vorbiri cu reprezentanții acestora. 
El a avut o primă întrevedere cu 
secretarul P.S.I., Francesco de Mar
tino.

GENEVA 6 (Agerpres). — Citind 
surse bine informate, agenția France 
Presse anunță că Franța nu va 
semna luni noul capitol al G.A.T.T. 
(Acordul general pentru tarife și 
comerț) intitulat „comerț și dezvol
tare". Acest capitol include princi
palele hotărîri adoptate la 26 noiem
brie anul trecut cu privire la îm
bunătățirea relațiilor comerciale în
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare. Franța, se 
precizează din aceeași sursă, nu va 
fi reprezentată cu prilejul ceremo
nialului de semnare, care va fi 
deschis tuturor părților contractan
te ale G.A.T.T. Agenția menționează 
că adoptarea noului capitol al 
G.A.T.T. necesită o aprobare una-

nimă a membrilor săi. Explicînd 
abținerea Franței de la această ac
țiune, agenția relatează că acest 
capitol ar fi prea atenuat și ar risca 
să nu aducă suficiente avantaje ță
rilor în curs de dezvoltare. Franța 
își exprimă nemulțumirea în legă
tură cu faptul că în noul capitol 
al G.A.T.T. nu se ține seama cîtuși 
de puțin de principiile de organi
zare a piețelor susținute de guver
nul francez, precum și de regimul 
preferențial de care s-ar bucura ță
rile africane asociate la Piața co
mună. Referindu-se la ceilalți 
membri din Piața comună, France 
Presse arată că se pare că aceștia 
nu vor urma Franța în acțiunea sa.

Pregătiri în vederea 
congresului 
sindicatelor

Constantin ALEXANDROAIE

Luare de poziție 
a unui diplomat 
vest-german

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția D.P.A., 
intr-un interviu acordat 
„Baltimore Sun", Karl 
Knappstein, ambasadorul R. F. 
mane în S.U.A., s-a pronunțat 
tru prelungirea termenului de 
scriere a crimelor de război 
tuite de naziști. „Am un anumit 
drept și o datorie să vorbesc, a de
clarat ambasadorul. Am reprezen
tat părerile guvernului meu cit 
mi-a fost posibil, dar există li
mite pe care mi le pune conștiința".

ziarului 
Heinrich 

Ger- 
pen- 
pre- 
făp-

BRUXELLES

la Geneva din 1962, ca 
participanți la această

Sovietică stăruie ca

de 
fa- 
aș- 
șe-

In Portugalia au loc demonstrații studențești în favoarea reformei învă- 
țâmintului. Tineretul studios cere ca universitatea sâ fie accesibilâ tutu
ror categoriilor sociale. Poliția a arestat peste 70 de studenți. Aparatul 

fotografic a surprins un demonstrant atacat de poliție

S-au încheiat convorbirile dintre Chombe
și autoritățile belgiene

BRUXELLES 6 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara a avut loc semnarea 
acordului asupra contenciosului fi
nanciar belgo-congolez. Semnarea a- 
cestui acord trebuia să aibă loc încă 
în cursul dimineții aceleiași zile, dar 
neînțelegeri de ultimă oră între pri
mul ministru congolez, Moise 
Chombe, ■ și delegația belgiană la 
tratative au provocat amînarea. A- 
genția France Presse precizează că 
dificultățile de ultimă oră nu afec
tează însă fondul acordului înche
iat. Comunicatul final se referă la 
problema concesiunilor belgiene în 
Congo (după cum se știe, la 29 no
iembrie anul trecut, guvernul con
golez a anulat printr-un decret con
cesiunile deținute de Belgia în Ka
tanga), la datoria publică de peste

300 milioane lire sterline a Congou- 
lui și la problema ajutorului teh- 
nico-miiitar acordat de Belgia gu
vernului congolez. Referindu-se la a- 
cordul belgo-congolez, surse apropia
te guvernului belgian au declarat că 
„în principiu Belgia a consimțit să-și 
continue ajutorul anual pentru Con- 

și, probabil, cuantumul acestuia 
spori".

go, 
va

După incidentele de la Selma

LUNI, ÎNTREVEDERE
JOHNSON-LUTHER KING

GIBRALTARUL Șl RELAȚIILE
ANGLO-SPANIOLE

MADRID 6 (Agerpres). — încor
darea care s-a produs în relațiile 
dintre Spania și Anglia, ca urmare 
a măsurilor luate de guvernul spa
niol în problema Gibraltarului, a 
constituit obiectul dezbaterilor Con
siliului de Miniștri al Spaniei în
trunit vineri după-amiază, sub pre
ședinția lui Franco. După cum s-a 
mai anunțat, autoritățile spaniole au 
luat în ultimul timp o serie de mă
suri care au dus la anularea per
miselor de ieșire pentru muncitorii

spanioli care lucrează în Gibraltar. 
In același timp, la 300 de cetățeni 
britanici care locuiau în Spania, dar 
lucrau în Gibraltar, li s-au anulat 
permisele de ședere în Spania. în 
ciuda protestelor adresate guvernu
lui de la Madrid de către guvernul 
englez, ministrul informațiilor al 
Spaniei, Fraga Iribane, a declarat 
vineri că Spania va continua să a- 
plice Ia frontiera sa cu Gibraltarul 
aceleași procedee vamale care 
în vigoare la toate frontierele

sînt 
sale.

Stinca Gibraltarulul

NEW YORK 6 (Agerpres). — Mar
tin Luther King, cunoscut luptător 
al populației de culoare din S.U.A., 
laureat al Premiului Nobel, a anun
țat că se va întîlni luni cu pre
ședintele Johnson la Casa Albă. Pînă 
luni, a spus el, vor fi suspendate 
mitingurile de masă în sprijinul în
scrierii negrilor pe listele de vo
tare. Un grup de congresmeni care 
au efectuat cercetări neoficiale în 
legătură cu criza rasială din Ala
bama au plecat la Washington pen
tru a raporta cele constatate. Ei in
tenționează să propună în congres 
o nouă lege prin care să se prevadă 
ca în regiunile unde se întîmpină 
greutăți din partea autorităților lo
cale în înscrierea negrilor pe listele 
de votare, această înscriere să se 
facă de către organele federale.

Referindu-se la mitingurile din 
ultimele zile din Alabama, agenția 
U.P.I. menționează că în cursul zi
lei de vineri au fost arestate peste 
500 de persoane, în majoritate tineri 
de culoare.

★
Un grup de demonstranți pentru 

drepturile civile a instalat vineri pi
chete în fața tribunalului din Man
hattan, în semn de protest împo
triva arestărilor 
(statul Alabama) 
trării populației 
tele electorale.

făcute la Selma 
cu prilejul înregis- 
de culoare pe lis- 
Demonstranții au 

fost împrăștiați de comisarii fede
rali, după o încăierare care a durat

cîteva minute. Unul dintre de
monstranți a fost reținut, dar se ra
portează că el a fost eliberat după 
demonstrație.

Discuții în jurul sistemului 
monetar internațional

PARIS 6 (Agerpres). — Comentînd 
declarațiile președintelui de Gaulle 
cu privire la sistemul monetar inter
național, agenția France Presse re
latează că ele au și determinat o 
dezbatere asupra problemelor finan
ciare mondiale, ceea ce ar putea, po
trivit părerii cercurilor financiare 
pariziene, să facă să progreseze stră
duințele de a găsi o soluție.

Prezentînd problema, agenția 
scrie : „Ideea principală este de a 
pune capăt unui sistem „periculos"

Acord comercial intre

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat un acord co
mercial pe 6 ani (1965—1970) între 
Uniunea Sovietică și Suedia. Proto
colul de livrări reciproce pe 1965 
prevede sporirea volumului comer
cial față de anul trecut și include, 
în afara mărfurilor tradiționale, o 
serie de mărfuri noi. Suedia va livra 
mașini și utilaje, nave, conducte pen
tru gaze, mărfuri din celuloză și hîr- 
tie, mărfuri de larg consum. Uniunea 
Sovietică va exporta mașini și uti
laje,. produse petroliere, cărbune, 
minereu de crom și mangan, azbest, 
laminate feroase și metale ne
feroase.

și unui surplus „abuziv" care acor
dă un privilegiu special numai la 
două monede naționale : lira ster
lină și dolarul, în ultimă in
stanță numai dolarului. Apeluri 
Ia respectarea disciplinei financia
re, continuă agenția, au fost lansate 
din 1958 la Conferința de la New 
Delhi. Aceeași poziție a fost preciza
tă în mod tot mai categoric de Va
lery Giscard d’Estaing, la Conferin
ța de la Washington din 1963 și, în 
fine, la cea de la Tokio în septem
brie anul trecut, unde referirea la 
aur a fost făcută pentru prima 
dată.

Necesitatea revizuirii sistemului 
„Gold Exchange Standard" (etalon 
de schimb aur), în vigoare de peste 
43 de ani, este recunoscută de cîtva 
timp de majoritatea experților mon
diali, dar există vii neînțelegeri a- 
supra soluțiilor propuse, deoarece 
ele implică opțiuni politice. Nu se 
știe desigur în prezent cînd vor pu
tea fi începute tratative în problema 
monetară La Paris se exprimă spe
ranța că pînă la deschiderea viitoa
rei conferințe monetare, care urmea
ză să aibă loc în septembrie 1965 la 
Washington, vor fi făcute progrese 
sensibile pe calea găsirii unei so
luții".

La Alger a avut loc recent a șe
dință extraordinară a Comisiei exe
cutive a Uniunii Generale a Munci
torilor Algerieni (U.G.T.A.) în cadrul 
căreia s-a hotărît convocarea în a 
doua jumătate a lunii martie a.c. a 
congresului U.G.T.A. De atunci pro
blemele sindicale cu feluritele lor 
aspecte stau în centrul actualității 
Algeriei. în vederea pregătirii con
gresului, pe care cotidianul „Alger 
Răpublicain" îl apreciază ca fiind 
de o importanță deosebită pentru 
mișcarea sindicală, a fost constitui
tă o comisie formată din 20 persoa
ne membre ale conducerii F.L.N. și 
a sindicatelor. Comisia a pus 
la punct regulamentul de funcționa
re interioară a U.G.T.A., proiectul de 
ordine de zi a congresului, un ra
port cu caracter de orientare gene
rală a U.G.T.A., proiectul prevederi
lor bugetare pentru anii 1965—19^6 
etc. Toate aceste documente au ft ț 
dezbătute de Comisia executivă a 
centralei sindicale U.G.T.A. și de 
Comisia pregătitoare a congre ^'ur 
care s-au întrunit la 29 ianuar. .-ia 
Palatul poporului din Alger în pre
zența secretarului general al Fron
tului Național de Eliberare, Ahmed 
Ben Bella. După reuniune cele două 
comisii au dat publicității un comu
nicat în care anunță că acest con
gres va avea loc între 23 și 27 mar
tie la Alger. Membrii celor două co
misii se vor întruni din nou la 12 
februarie pentru a adopta definitiv 
materialele ce vor fi supuse dezba
terilor congresului. Cu aceasta pri
ma fază a pregătirilor pentru con
gres ia sfîrșit. în prezent se tre
ce la cea de-a doua fază, do
cumentele amintite mai sus urmînd 
să fie difuzate în organizațiile sin
dicale unde vor fi discutate de masa 
largă a membrilor de sindicat.

într-un editorial consacrat viitoru
lui congres al sindicatelor algeriene, 
ziarul „Alger Răpublicain" arată că 
„apropiatul congres al U.G.T.A. va 
juca un rol deosebit de important 
în îmbunătățirea activității sindica
telor din Algeria".

Constantin BENGA

YEMEN
★

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat protocolul cu 
privire la schimburile de mărfuri în
tre U.R.S.S. și Japonia, potrivit că
ruia volumul livrărilor reciproce se 
va cifra anul acesta la 375 milioane 
dolari.

Atacuri împotriva

„în sala de așteptare a C. £ £
Ministrul austriac Buck despre

VIENA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Varvara, transmite: 
Consiliul ministerial ai Pieței comu
ne a cerut Comisiei C.E.E. să ela
boreze un) mandat pentru ducerea 
de tratative cu Austria. Mandatul 
urmează, potrivit observatorilor, să 
prevadă clauze pentru o colaborare 
limitată, ținînd seama că asocierea 
Austriei nu este acceptată, de toți 
membrii Pieței comune.

După multe căutări pentru a 
găsi o formulă deosebită de asociere 
a Austriei, în așa fel incit aceas
ta să nu contravină obligațiilor in
ternaționale ale Austriei decurgînd 
din Tratatul de stat, Consiliul mi
nisterial a cerut Comisiei C.E.E. să 
elaboreze un mandat care să se li
miteze, deocamdată, numai la pro
blema taxelor vamale.

Ministrul comerțului și al recon
strucției. Bock, ministru populist în 
guvern, a declarat: „Drumul a fost 
lung și anevoios. Nu-mi fac iluzia că 
tratativele care stau în fața noastră 
nu vor fi grele. Dar eu cred că toate

ii

tratativele cu Piața comună
vor putea fi învinse dacă 
C.E.E. va exista voința

greutățile 
în cadrul 
sinceră de a se ajunge la un acord 
cu Austria Noi ne aflăm în conti
nuare în sala de așteptare a C.E.E., 
dar ușa este acum deschisă". Alții 
manifestă în continuare scepticism 
față de viitorul asocierii. Ziarul 
„Arbeiter Zeitung", organul Parti
dului socialist, scrie : „Consiliul mi
nisterial al C.E.E. a dat de 
timp dispoziții să se elaboreze

mult 
un 

mandat de ducere a tratativelor cu 
o 

astfel de dispoziție, dar cu o dife
rență hotărîtoare : actuala dispozi
ție privind elaborarea liniilor di
rectoare ale tratativelor nu mai cu
prinde toate dezideratele Austriei, 
ci numai problemele vamale. Astfel, 
la conferința Consiliului ministerial 
al C.E.E. nu s-a luat nici o hotărîre 
— situația s-a înrăutățit chiar".

în orice caz, este clar că asocierea 
Austriei la Piața comună continuă 
să rămînă o problemă a cărei re
zolvare va mai cere încă timp.

Austria. Acum el a dat din nou

PRETORIA. Deputății din partea 
partidelor de opoziție au prezentat 
vineri seara în parlament o moțiune 
de neîncredere în politica internă și 
externă promovată de primul ministtu 
al Republicii Sud-Africane, Verwoerd. 
în răspunsul său, apreciat de agen
țiile de presă ca prima declarație im
portantă în cursul actualei sesiuni par
lamentare, Verwoerd a reafirmat prin
cipiile rasiste care stau la baza poli
ticii guvernului. Moțiunea opoziției a 
fost respinsă de majoritatea proguver- 
namentală.

condusă de A. N. 
al Prezidiului C.C. 
la invitația C.C. al 
o vizită de priete-

ULAN BATOR. La 6 februarie de
legația P.C.U.S., 
Șelepin, membru 
al P.C.U.S., care, 
P.P.R.M. a făcut
nie în R. P. Mongolă, a plecat spre 
patrie. în timpul șederii în R. P. Mon
golă, delegația și conducătorii 
P.P.R.M. în frunte cu J. Țedenbal au 
avut convorbiri referitoare la proble
mele ce privesc cele două partide, la 
politica internă și externă, precum și 
la problemele actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

SANAA 6 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
în ultimul timp forțele republicane 
din Yemen au lansat numeroase a- 
tacuri împotriva grupurilor de tru
pe regaliste conduse de fostul imam 
El Badr. Președintele Republicii A- 
rabe Yemen, Abdullah Al-Sallal, a 
declarat că forțele republicane vor 
zdrobi orice încercare a regaliștilor 
de a readuce regimul feudal al ima
milor. El a cerut guvernului labu-

trupelor regaliste
rist britanic să-și respecte promisiu
nea făcută înainte de alegeri „de a 
recunoaște regimul republican și de 
a rezolva problemele dintre Marea 
Britanie și Republica Arabă Ye
men". în legătură cu regimul repu
blican din Yemen, Abdullah Al- 
Sallal a declarat că „aceasta este o 
problemă în legătură cu care nu 
poate fi vorba de nici un compro
mis".

CAIRO

Sesiunea Consiliului Unității 
Economice Arabe

CAIRO 6 Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite : La 8 
februarie se deschide Ia Cairo cea 
de-a patra sesiune a Consiliului U- 
nității Economice Arabe, care va e- 
xamina unele probleme legate de 
crearea Pieței comune arabe. După 
cum se știe, Piața comună arabă la 
care au aderat numai cinci țări 
(R.A.U., Irak, Siria, Iordania și Ku
weit), din cele 13 țări arabe, a intrat 
în mod oficial în vigoare la 1 ianua
rie 1965. Dar, pînă în prezent, țările 
participante au căzut de acord doar 
asupra unui singur punct din acor
dul referitor la crearea Pieței comu
ne și anume cel referitor la reduce-

rea treptată a taxelor vamale la ’> 
nele produse industriale și agricole. 
Celelalte puncte privind libertatea 
de deplasare a cetățenilor și capita
lurilor în țările membre și măsurile 
pentru 
mează 
Aceste 
tate și 
junge la un acord. Observatorii pre
supun că sesiunea Consiliului unită
ții economice arabe va dura mult 
timp, ținînd seama de faptul că în
tre țările membre există deosebiri de 
păreri în special în problema legată 
de asigurarea libertății de deplasare 
a persoanelor și capitalurilor.

stabilirea pieței comune ur
să fie adoptate abia acum, 
probleme au mai fost discu- 
în trecut fără să se poată a-

SCURTE ȘTIRI
SAN

Guyanei 
care se află
Rico, a declarat vineri că, în curînd, 
va începe tratative cu oficialitățile 
britanice în problema acordării inde
pendenței țării.

JUAN. Primul ministru al 
Britanice, Forbes Burnham, 

într-o vizită în Porto

iate între țărani și diferite organisme 
guvernamentale.

HAVANA. După cum anunță a- 
genția Prensa Latina, Ministerul For
țelor Armate Revoluționare al Repu
blicii Cuba a anunțat că în noaptea 
de 2 februaiie contrarevoluționarii 
cubani au săvîrșit un nou atac pira
teresc împotriva Cubei. Contrarevo
luționarii au deschis foc de pe o ve
detă pirat asupra depozitelor de ben
zină situate în municipalitatea Trini
dad (provincia Las Villas), provocînd 
pagube materiale.

VARȘOVIA. în seara zilei de 5 fe
bruarie a.c., în sala mare a Filarmo
nicii din Varșovia a avut loc primul 
concert dirijat de Mircea Basarab, în 
cadrul turneului pe care îl întreprin
de în R. P. Polonă. Orchestra a in
terpretat „Variațiunile simfonice" de 
Mircea Basarab, în primă audiție în 
R. P. Polonă, Concertul nr. 3 pentru 
pian și orchestră de Rahmaninov (la 
pian I Flier, artist al poporului din 
R.S.F.S.R.) și Simfonia a Il-a de 
Brahms.

KHARTUM. Guvernul sudanez 
preconizează înfăptuirea unei reforme 
agrare în țară, relatează agenția 
France Presse. în acest scop a fost 
instituită o comisie consultativă pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, avînd sar
cina de a contribui la elaborarea dis
pozițiilor pentru realizarea acesteia. 
Guvernul a hotărît crearea unor coo
perative pe bază de contracte înche-

DELHI. Agențiile de presă rela
tează că Pratap Singh Kairon, fost 
prim-ministru al statului Pendjab, de
misionat în iulie 1964, a fost asasinat 
sîmbătă în automobilul său, în timp 
ce se îndrepta de la Delhi spre ora
șul Chandighar, după o întrevedere 
avută cu primul ministru indian, Lai 
Bahadur Shastri. împreună cu Kairon, 
au fost asasinate alte trei persoane 
care îl însoțeau. Patru persoane necu
noscute au oprit automobilul în care 
se afla Kairon, omorînd cu focuri de 
armă pe toți ocupanții lui. Asasinii 
nu au fost identificați.

i

Nu-i 
de o 
lost parcat în mod neregulamen
tar pe o stradă din Roma. Auto
macaraua, aparținînd serviciului 
de circulație al poliției, transportă 
mașina „infractoare" la sediul cir

cumscripției

vorba de vreun accident sau 
panâ de motor. Automobilul a
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