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PE MARILE ÎN ZIARUL DE AZI
■ VIATA CULTURALĂ

ȘANTIERE
Constructorii de pe marile șantiere industriale desfășoară larg în

trecerea socialistă pentru îndeplinirea prevederilor planului de inves
tiții pe acest an. Inițiativa și eforturile lor sînt îndreptate spre orga
nizarea mai bună a muncii, extinderea aplicării metodelor de execu
ție avansate, folosirea cu randament sporit a utilajelor — căi sigure, 
verificate în practică, menite să asigure respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune a obiectivelor și realizarea lucrărilor la un înalt ni
vel calitativ.

Redăm, mai jos unele constatări privind desfășurarea lucrărilor de 
construcții și montaj, făcute pe cîteva mari șantiere de corespondenții 
ziarului nostru.
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în regiunile Argeș, Cluj, Crișana și Dobrogea
Tovarășii Ion

Alexandru Birlădeanu,
Gheorghe Maurer, Nicolae Ceaușescu,

Leontin Sălăjan s-au întîlnit cu alegătorii
V»

Pe șantierul centralei electrice de 
termoficare din Iași construcția o- 
biectivelor se desfășoară conform 
graficelor. Vorbind despre stadiul 
lucrărilor, tovarășul ing. Ion Socaci, 
șeful șantierului, ne-a spus :

— Partea de termoficare a cen
tralei stabilită pentru prima etapă— 
care cuprinde două cazane pentru 
producerea apei fierbinți, toate in
stalațiile și construcțiile aferente— 
a fost terminată încă de anul trecut. 
Chiar de la începutul anotimpului 
friguros, aceste cazane au furnizat 
apă fierbinte pentru încălzire, prin 
două mari magistrale, unor fabrici 
și blocuri de locuințe din cartierul 
Socola-Nicolina. Cea de-a treia 
magistrală, care satisface deocam
dată nevoile de apă fierbinte ale 
întreprinderii de prelucrare a ma
selor plastice, se va extinde pentru 
a încălzi și blocurile de locuințe 
din cartierul T. Vladimirescu. A- 
cum sînt terminate și anexele cen
tralei ; stația de epurare chimică a 
apei, stația de reglare a gazelor, 
rezervorul pentru păcură de 4 000 
mc etc. Echipa condusă de Ion 
Stravache a terminat montarea 
instalațiilor de la stația de 6 kV 
intr-un timp record : 6 luni în loc 
de 9 luni cît prevedea graficul.

Centrul de greutate al lucrărilor 
de construcție și montaje îi consti
tui?, în momentul de față, instala
re* a trei cazane de aburi care vor 
pune în mișcare turbogeneratoare- 
le. Aici, se acordă o mare atenție 
respectării cu strictețe a fișelor teh
nologice de montare a fiecărei 
piese, a fiecărei mașini. Inginerul 
Dan Mihăilescu ne-a precizat că 
primul. Cazan de aburi este instalat 
cu un avans de aproape o lună, iar 
acum constructorii execută zidăria 
pereților halei. Al doilea cazan are

montate scheletul și țevile schimbă
toare de căldură în proporție de 
aproape 70 la sută, iar la al trei
lea, deși nu-i prevăzut a se da în 
folosință în acest an, s-a montat 
scheletul metalic.

Montorii Constantin Agafiței, 
Năstase Baraghin, Grigore Andrei 
și alții din echipa lui Victor Băn- 
cilă au rezolvat cu succes ridica
rea tamburului la cazanul nr. 3. 
Acesta, avînd o greutate de 31 tone 
(cea mai grea piesă, ce nu poate fi 
descompusă) și trebuind să fie ri
dicat la 22 m, a pus montorilor 
probleme dificile. Cu ajutorul unei 
macarale și al scripeților, lucrarea, 
efectuată de echipa condusă de Vic
tor Băncilă, s-a desfășurat normal. 
Ridicarea tamburului s-a făcut cu 
atenție, centimetru cu centimetru. 
Asemănător sînt urcate și alte piese. 
Numai țevile sînt ridicate după ce 
au fost preasamblate la sol în 
blocuri de 20—25 tone. Preasambla- 
rea se efectuează după un sistem 
nou, prin aplicarea căruia timpul 
de instalare a acestor țevi se reduce 
cu aproape 30 de zile; zidarii au po
sibilitatea să execute mai repede 
pereții camerei cazanului, se econo
misesc materiale în valoare de 
40 000—50 000 lei la fiecare cazan.

Intr-un stadiu avansat se află și 
lucrările de construcție a sălii ma
șinilor. Echipamentul agregatelor 
a sosit pe șantier și s-a trecut la 
montarea lui. S-au luat măsuri ca 
și această lucrare să se desfășoare 
conform graficului încît, o dată cu 
intrarea în funcțiune a celor două 
cazane de abur, să fie montat și 
primul turbogenerator pentru a 
produce energie electrică.

Noi utilaje 
pentru industrializarea 
lemn ului

Specialiștii de la Institutul de cerce
tări forestiere desfășoară o bogată ac
tivitate de perfecționare a mașinilor 
existente în întreprinderile din acest sec
tor și de realizare a unor noi utilaje. 
Printre altele, ei au pus la punct o presă 
pentru încleierea scaunelor curbate, ac
ționată cu curenți de înaltă frecvență. 
Cu ajutorul presei, se execută una din 
cele mai complicate și costisitoare ope
rații în construcția scaunelor curbate, se 
reduce considerabil ciclul de fabricație 
al acestora, sporește productivitatea mun
cii de aproape 3 ori, obținîndu-se tot
odată produse de calitate superioară. 
In ultimii ani au mai fost asimilate 
numeroase alte utilaje printre care o 
mașină de frezat furnire, o mașină de 
rindeluire a pieselor de mobilă, o uscă- 
torie de furnire pe role cu cinci etaje.

(Agerpres)

Concursul 
croitorilor de piele 
și ștanțorilor de talpă

și încăl-

Manole CORCACI

La fabricile de pielărie 
țăminte „Pionierul" și „Dîmbovița" 
din București, s-a desfășurat al 
VII-lea concurs republican pen
tru titlul de „cel mai bun croitor de 
piele și ștanțor de talpă*. La faza 
finală a concursului au luat parte 35 
cîștigătorl ai întrecerii pe pro
fesii, desfășurată anul trecut în în
treprinderile din acest sector. Titlul 
de „cel mal bun croitor’ a fost cîș- 
tigat de Andrei Curea de la fabrica 
„Pionierul* — București, iar titlul de 
„cel mai bun ștanțor' a fost obținut 
de Paul Dîndereanu de la fabrica 
„Dîmbovița* din București.

Instalații ale fabricii de oieiine de la Complexul petrochimic Ploiești, 
aliate în probe tehnologice Foto : Agerpres

PLOIEȘTI Ritm rapid
d e execuție

Alături de cea mai mare și mo
dernă rafinărie a țării de la Brazi, 
se află în plină construcție un nou 
obiectiv industrial important, me
nit să asigure valorificarea superi
oară a țițeiului : complexul petro
chimic. După intrarea în produc
ție a fabricilor ce se ridică aici, 
valoarea produselor rezultate din- 
tr-o tonă de materie primă va 
crește de mai multe ori.

In aceste zile de iarnă, munca 
pe șantier se desfășoară fără între
rupere. Constructorii și montorii 
realizează, prin buna organizare a 
locurilor de muncă, extinderea me
todelor noi de execuție și a me
canizării lucrărilor, o productivita
te ridicată. Lucrările avansează în 
ritm susținut. Secția de modifica
tori a și intrat în funcțiune, iar la 
fabrica de olefine s-au realizat, zi
lele trecute, primele cantități de 
propilenă pură ; peste puțin timp 
ea va produce etilenă pură — ma
terie primă necesară fabricii de 
polietilenă.

— De cîteva zile au intrat în

probe tehnologice instalațiile fabri
cii de polietilenă — ne-a spus to
varășul ing. Gheorghe Dumitrescu, 
directorul întreprinderii șantiere, 
construcții și montaje Brazi. Pînă 
în prezent, la secția de omogeni
zare de la această instalație, s-au 
produs primele probe de granule.

Cu multă intensitate se lucrează 
la fabrica de oxid de etilenă. La 
înălțimi, oameni cu fețe bronzate, 
muncesc prinși în centurile de si
guranță. Timpul este folosit din 
plin în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară pe șantier. Brigăzile 
conduse de Cornel Necula, Traian 
Aldescu, Gheorghe Bădulescu se 
evidențiază în scurtarea termene
lor de execuție, realizînd numai 
lucrări de bună calitate. Cu 
trei luni în urmă a început 
construcția fabricii de azot, care 
va produce materia primă ne
cesară fabricii de oxid de eti-

Nicolae BIVOLU

(Continuare în pag. Il-a)

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, în întreaga țară continuă 
adunările cetățenești și ‘ întîlnirile 
candidaților Frontului Democrației 
Populare pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare cu alegătorii. Ma
nifestare grăitoare a democrației so
cialiste, a participării nemijlocite și 
entuziaste a milioanelor de cetățeni 
la dezbaterea și rezolvarea treburi
lor obștești, aceste întâlniri prileju
iesc o cuprinzătoare trecere în re
vistă a marilor realizări obținute de 
oamenii muncii de la orașe și sate și 
o dezbatere a sarcinilor curente de- 
curgînd din planul de stat, precum 
și a problemelor gospodărești. Ele 
exprimă totodată hotărîrea întregu
lui popor de a-și consacra și în 
viitor hărnicia, energia și price
perea dezvoltării economiei și cul
turii, de a păși înainte, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, pe dru
mul desăvirșirii construcției socia
liste, al înfloririi patriei, al bunăstă
rii și fericirii celor ce muncesc.

Zilele acestea, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Birlădeanu și Leontin Sălă
jan s-au întîlnit cu alegătorii din cir
cumscripțiile în care au fost propuși 
candidați ai Frontului Democrației 
Populare în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională. La 
aceste intilniri au asistat și alți can
didați ai F.D.P. în Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, care candidează în circum
scripția electorală nr. 1 „Universită
ții Cluj", s-a întîlnit cu muncitori și 
tehnicieni de Ia fabrica de piele și 
încălțăminte „Clujana", uzina de 
utilaj textil „Unirea", fabrica de 
tricotaje „Someșul", de la șan
tierele de construcții de locuin
țe, cu oameni de știință și 
cadre didactice de la filiala din Cluj

R. P. Romîne și uni-a Academiei 
versitatea „Babeș-Bolyai".

La Casa universitarilor din Cluj 
a avut loc o adunare cetățenească 
la care a participat un mare nu
măr de alegători din oraș — mun
citori, ingineri, tehnicieni, funcțio
nari, oameni de cultură și artă, stu- 
denți, gospodine, pensionari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., care candidează în 
circumscripția electorală nr. 1 Pi
tești, s-a întîlnit cu muncitorii și 
tehnicienii de la Uzina de aluminiu 
de la Slatina, Combinatul de indus
trializare a lemnului din Pitești, 
Centrala termică, Uzinele de piese 
auto de la Colibași și cele mecanice 
din Cîmpulung-Muscel, cu membri 
ai cooperativelor agricole de produc
ție de la Curtișoara și Scornicești, 
cu cetățeni din noul cartier „Bucu
rești", din orașul Pitești. Intilniri cu 
alegători au mai avut loc la fabrica 
„Textila", Institutul pedagogic și 
școala medie nr. ’
cescu“.

Intr-o mare hală 
de industrializare a 
loc o adunare cetățenească la care 
au participat, alături de salariații 
de aici, numeroși alți locuitori ai o- 
rașului.

Tovarășul Alexandru Birlădeanu, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C. C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, candidat al 
Frontului Democrației Populare în 
circumscripția electorală nr. 4 Con- 
stanța-Est, s-a întîlnit cu lucrătorii 
de la Șantierul naval și instalații 
portuare, cu muncitori și tehnicieni 
de la Fabrica de celuloză din paie 
Palas-Constanța, Fabrica integrată 
de lină din Constanța, cu oameni 
de cultură și artă, cadre medico-sa- 
nitare și alți locuitori ai. orașului.

In sala sporturilor din Constanța 
s-a desfășurat o adunare cetățeneas-

au participat numeroși 
intelectuali, marinari,

1 „Nicolae Băl-

a combinatului 
lemnului a avut

că la care 
muncitori, 
gospodine și alți alegători.

Tovarășul Leontin Sălăjan, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul forțelor ar
mate, care candidează în circum
scripția electorală nr. 1 Oradea- 
nord, a fost oaspetele muncitorilor 
de la Uzina de alumină, a vi
zitat șantierul central de termoficare 
a orașului, uzina de mașini-unelte 
„înfrățirea", fabricile „Arta" și 
„Crișana", s-a întîlnit cu muncitorii 
și tehnicienii de la Atelierul de zonă 
C.F.R. Oradea și cu țăranii munci
tori, membri ai cooperativei agricole 
de producție din Episcopia Bihoru
lui. în sala Teatrului de stat din 
Oradea a avut loc o adunare cetățe
nească la care au participat alegă
tori din întreprinderile orădene, ță
ranii cooperatori din satele înveci
nate, lucrători din S.M.T. și gospo
dării de stat, cadre didactice, mili
tari și alți cetățeni.

Expresie a avîntului politic și 
creșterii conștiinței politice a mase
lor, a entuziasmului cu care ele în- 
tîmpină alegerile, adunările cetățe
nești constituie o puternică mani
festare a dragostei și încrederii po
porului față de conducătorul său în
cercat — Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, a hotărîrii de a întări votul 
dat candidaților F.D.P. prin noi suc
cese în înfăptuirea politicii partidu
lui și statului. Dînd glas satisfacției 
trezite în inimile lor de fiecare ca
pitol, de fiecare rînd din Manifestul 
Consiliului Național al F.D.P., par- 
ticipanții la adunări au subliniat a- 
portul întreprinderilor, unităților 
agricole și instituțiilor din care fac 
parte la realizările amintite în Ma
nifest, au reafirmat hotărîrea lor de 
a da viață programului luminos de

(k
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A apărut în broșură

MANIFESTUL
Frontului
Democrației
Populare

Satul eliberat
Satul din trecut s-a format după 

chipul și asemănarea orașului dirw trecut. 
Casele din mijlocul satului erau de-obi
cei mâi arătoase, în vreme ce pe la 
margine, către hotar și către pădure, gă
seai căsuțe ori chiar bordeie. Erau așe
zările sărăcimii, ale necăjiților, ale pîrli- 
garilor. Oamenii duceau și aduceau cu 
ei din vremuri vechi dorul pămîntului, 
năzuința firească de-a avea din ce trăi. 
Dar cei mai mulți se împiedicau 
pe drum, se speteau muncind pe pă- 
mînturile moșierilor și chiaburilor, se în
glodau în datorii la cămătari, se sufocau 
din lipsă de pămînf, de vile, de unelte 
de muncă. Nu mai vorbesc de gloanțele 
cu care erau înăbușite revoltele iscate 
din încercarea 
la o viață mai

oamenilor 
bună.

de a ajunge

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis emirului Kuweitului, Abdullah Al- 
Salem Al-Sabah, o telegramă de felicitare cu ocazia zilei naționale a 
Kuweitului.

Emirul Kuweitului, Abdullah Al-Salem Al-Sabah, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările 
exprimate. (Agerpres)

Maria Toma, muncitoare în secția 
bobina) a Uzinei de mașini elec
trice București, candidată a F.D.P. 
in circumscripția electorală raiona
lă nr. 206, de vorbă cu tovarășii săi 
de muncă despre bunul mers al pro

ducției

LA SFÎRȘIT DE SĂPTÂMINĂ
Peisajul alb al munților atrage, în 

continuare, un mare număr de 
excursioniști. Și la acest sfîrșit de 
săptămînă spre stațiunile Bușteni, 
Sinaia, Predeal, Timiș, Tușnad și alte 
locuri turistice au plecat din 
Capitală trei trenuri speciale și 28 
de autocare cu peste 4 000 de bucu- 
reșteni iubitori de schi și săniuș.

*

a fost
oamenii, cum s-a spus. Cu oamenii sa
tului, îndeosebi, a fost aspru și crud, 
neîndurător. Mica proprietate privată nu 
asigura, nu putea să asigure existența 
țăranului și a copiilor lui. Așa era pe 
atunci. Un pogon sau un jugăr valora 
mai mult decît cea mai frumoasă fată. 
Oul era dus de multe ori la oraș înainte 
de-a se răci. Laptele, de asemenea. Nu
mai colastra o mîncam noi, copiii, fiind
că n-o cumpăra nimeni. Dar laptele era 
dus la oraș cu căruțele. Am învățat de 
mici să-i 
domni și negustori pentru că ne luau 
bucătura 
rile erau 
ghidușiile. Și lutul din care făceam și 
construiam case și jucării. Și poveștile 
erau ale noastre. Și uimirile și nedume
ririle, fiindcă adeseori, după ce ne spu
nea o poveste, mama stătea de vorbă 
cu tata pînă tîrziu, sfătuindu-se împreună 
ce să facă și cum să scape de unele

Timpul nu răbdător cu

urîm și să-i disprețuim pe

de la gură. Doar jocu- 
ale noastre, năzdrăvăniile și

Criza de guvern 
din Olanda

La 27 februarie, regina Juliana 
a Olandei a acceptat demisia 
cabinetului olandez, condus de 
Victor Marijnen. Pînă la formarea 
noului guvern, regina l-a însărci
nat pe fostul premier olandez să 
rezolve problemele curente ale 
guvernului. Consultările în vede
rea formării unui nou guvern vor 
începe luni. (Amănunte în pagina 
a 4-a).

măsuri luate de guvernul Indoneziei 
au fost anunfate de ministrul afaceri
lor externe, Subandrio, în localitatea 
Medan în nordul Sumatrei, la 26 
februarie.

Sesiunea Consiliului 
Ministerial al O.U.A

INDONEZIA

sub controlul statului

Ieri a avut loc în capitala Ke- 
nyei, Nairobi, prima ședință de 
lucru a sesiunii Consiliului Mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane (O. U. A.), consacrată 
unor probleme care interesează 
țările africane și, în special, pro
blemei congoleze. Paralel, se des
fășoară ședințele închise ale co
misiei ad-hoc a O.U.A. pentru 
Congo, care va prezenta delega- 
ților la sesiune un raport 
această problemă.

Printr-un decret al guvernului In
doneziei foafe marile plantații de 
cauciuc deținute de americani în a- 
ceastă țară au fost trecute sub con
trolul Indoneziei, a anunțat la 27 
februarie agenția Antara. In fextul 
decretului se precizează că drepturile 
de proprietate ale companiilor ame
ricane vor fi recunoscute, dar că 
plantațiile vor fi conduse de indone
zieni. Paralel cu această măsură, gu
vernul indonezian a cerut serviciului 
de informații american să-și întrerupă 
orice activitate în Indonezia. Noile

Soldați sud-coreeni 
debarcați la Saigon

Un prim grup de 600 de soldați 
sud-coreeni, din lotul de 2 000 
care urmează să sosească 
Vietnamul de sud, a 
Saigon, «' 
măsurile 
precauție, 
barcarea 
se înscrie 
cercurilor 
ționaliza războiul din Vietnamul 
de sud.

în 
debarcat la 
fost luate 
severe de 
U.P.I. De- 
sud-coreeni 
încercărilor

după ce au 
cele mai 
relatează 
soldaților 
pe linia 

agresive de a interna-

nevoi, cum să plătească nu știu ce da
torii, ori „aruncul comunal". Odată ne-am 
trezit toți într-o larmă cumplită. Venise 
primarul la noi, în miez de noapte, cu 
vreo trei hăidăi de-ai lui. Fuseseră la 
un chef și se abătuseră și pe la noi, să-l 
amenințe pe tata pentru că îndrăznise 
să cumpere un loc pe care îl arvunise 
el. Injurînd a venit, înjurînd . a plecat. 
Și-n casă a început apoi, pe dibuite, sfa
tul părinților. Trebuia făcut ceva, trebuia 
găsită o soluție. Dar unde și cum ? Pă- 
mînturile fuseseră împărțite, unii aveau 
mult, iar cei mulți aveau puțin ori 
n-aveau nimica. Și cei care aveau pu
țin ori n-aveau nimica, n-aveau preț, 
nu valorau nici cît o ceapă degerată, 
erau buni de muncă numai, buni să tru
dească pentru alții. încolo, trebuiau să 
steie pe margine, să se uite și să rabde, 
să-și strunească și să-și frîngă în nepu
tință toate 
frumoase.

vrerile, aspirațiile cele mai

★
pe care le-am cercetai mai 

criza agrară și con-
Lucrurile 

tîrziu cu alt ochi — 
versiunea — au avut pentru mulți din
tre noi rezonanțe mai adînci și .mai parti
culare, fiindcă le-am trăit și le-am cu
noscut, direct ori indirect, cînd mai e- 
rau încă proaspete. Și frămînfările de 
după război, din anii cînd au fost alun
gați moșierii, cînd a fost sfărîmafă pu
terea domnilor, cînd s-au pus și oame
nii satelor în mișcare, la îndemnul mun
citorimii. Au urmat anii în . care a fost , 
începută și desăvîrșită munca de trans
formare a vieții pe care o duceau țăra- - 
nii, apropiindu-se de rezolvarea unei 
vechi și dureroase contradicții, dintre 
aspirații și realități. S-a încheiat marele

Ion LANCRANJAN

(Continuare în pag. III-a)

Ieri, în orașul Medgidia a fost dată in folosință o clădire modernă, cu 4 eta)e, în care iunc|lonează un 
spital cu 330 de paturi și o policlinică cu 14 cabinete medicale. (Fotografia de mai sus). Noile unități înca
drate cu personal medical de specialitate ș! înzestrate cu utilaje șl aparataje moderne, asigură condiții 
bune de îngrijire și ocrotire a sănătății oamenilor muncii din orașul și raionul Medgidia. Față de numai 4 
medici, cîțl existau aici în anul 1939, în raionul Medgidia sînt astăzi 90 de medici șî sute de cadre medi

cale cu pregătire medie. (De la Petre Rădăcină, coresp. voluntar) Foto • M Cioe
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//Constructorul Solness"
pe scena Teatrului Național din Cluj

FILME NOI
Săptămitia viitoare 

mate în premieră 
filme :

sînt progra- 
următoarelf

NOTAȚII DESPRE

ACTIVITATEA COMERCIALA LA SIBIU
Sibiul oferă privirilor imaginea u- 

nui oraș în care întîlnești și vestigii 
urbanistice medievale, și colțuri cu 
aspect de „tîrg“ de pe vremuri, și 
magistrale largi, moderne. îngemă
narea aceasta de stiluri i-a creat un 
farmec aparte. Deși prefacerile în
noitoare au pătruns puternic în via
ța orașului, specificul a fost totuși 
păstrat.

Orașul a avut și înainte o rețea 
comercială dezvoltată. Magazinele se 
înșirau ca mărgelele de-a lungul 
străzilor care duceau spre centru. 
Acum, pe dinafară, clădirile și-au 
păstrat vechea înfățișare ; înăuntru, 
însă, au suferit un șir întreg de 
transformări, determinate de nece
sitățile impuse de practicarea unui 
comerț modern. Cu prilejul restau
rărilor și transformărilor, proiec- 
tanții au propus și aplicat soluții 
ingenioase. în ultimii ani au fost 
construite și o serie de complexe co
merciale noi. Am discutat cu nu
meroși sibieni, întîlniți la cumpă
rături, despre magazinele din o.raș 
și despre felul cum sînt serviți.

Forme noi, 
deservire rapidă

Prima vizită o facem la magazinul 
alimentar central, o unitate bine a- 
provizionată și bine gospodărită. 
Am fost așadar surprinși cînd am 
întîlnit o cumpărătoare cu sacoșa 
goală, gata să plece.

— N-ați găsit ceea ce ați căutat ?
— Ba da, ne-a răspuns gospodina. 

Am găsit și am comandat. Am mîine 
musafiri la masă. Am stabilit me

niul, am comandat diferite preparate 
și le voi primi acasă.

Magazinul vizitat asigură și de
servirea la domiciliu, atît cu produse 
alimentare, cît și cu preparate și se- 
mipreparate culinare. Alte patru 
mari magazine alimentare din oraș 
au organizat și ele secții „Gospo
dina".

Și alte forme noi de deservire au 
fost introduse în unitățile comer
ciale ale orașului. La majoritatea 
magazinelor plata se face direct la 
vînzător. Expunerea deschisă s-a 
extins în numeroase unități de 
confecții și textile. Autoservirea, in
trodusă la început în magazinele a- 
limentare, poate fi întîlnită și în ma
gazinele cu articole casnice, de în
călțăminte și chiar în unitățile care 
vînd pălării — atît pentru femei cît 
și pentru bărbați. Formele noi de 
deservire economisesc timpul. Cum
părătorii socotesc însă că mai 
sînt destule de făcut în organi
zarea comerțului în oraș, și mai ales 
cu privire la deservirea la domiciliu. 
In afara „Alimentarei" din centru și 
a magazinului de mobilă nu mai 
există altă unitate care să practice 
acest avantajos procedeu.

Prin centru 
și prin „orașul de jos**

Ne aflăm în plin centru al orașului 
lîngă magazinul de mătăsuri „Libe
lula". în dreapta și în stînga se în
tinde artera centrală, supranumită 
de localnici „Lipscanii Sibiului". Se 
pot întîlni aici felurite tipuri 
de unități comerciale, de la cele 
care vînd articole mărunte la 
cele de confecții pentru copii, încăl
țăminte etc. Sînt și unități ale 
cooperației meșteșugărești. La nici 
o sută de pași, unul de altul, 
întîlnești însă magazine cu același 
profil — în special alimentare. Unii 
dintre cetățenii cu care am stat de 
vorbă sînt de părere că s-ar putea 
crea o mai mare varietate de tipuri 
de magazine dacă s-ar studia mai 
bine felul cum sînt profilate.

Orașul de jos se-ntinde pe malul 
Cibinului. Sînt aici atîtea magazine 
încît se poate afirma că acest car
tier e un al doilea centru comercial 
al orașului. „N-avem de ce să ne 
plîngem la capitolul acesta — ne-au 
spus mai mulți localnici. E mai bine 
chiar decît pe strada Bălcescu (cen
tru). Numai pentru articole de uz 
îndelungat e nevoie să urcăm în 
centru. în orașul nostru, cu peste 
100 000 de locuitori, se află un sin
gur magazin de mobilă, pe strada 
9 Mai. De asemenea, sînt neîndestu
lătoare magazinele cu articole pen
tru decorațiuni interioare, , articole 
electrotehnice și de fierărie". La „U- 
niversal" întîlnim un cetățean cu un 
impresionant „bagaj" de cumpără
turi.

— Locuiți cumva în afara orașului 
și faceți provizii ca să vă economisiți 
drumurile ?

— Nu, sînt din Sibiu — răspunde 
el mirat. Apoi, dumirindu-se despre 
ce e vorba : Să vedeți, aici sînt de 
toate. Dar în unele cartiere sînt nu
mai magazine cu mărfuri alimentare, 
centre de pîine, tutungerii și cam 
atît. Așa că mă aprovizionez aci 
unde găsesc de toate.

— Și unde locuiți ?
— în cartierul Gușterița. E la 

marginea Sibiului.

Cum ramîne cu vadul?

Vizităm cartierul. într-adevăr, lip
sesc aici unitățile de desfacere a 
confecțiilor, tricotajelor, încălțămin
tei etc. Ar trebui, de asemenea, mai 
multe centre de pîine. Sînt deci ce
rințe îndreptățite. Sfatul popular o- 
rășenesc trebuie să se îngrijească de 
organizarea unor unități cu profil 
comercial divers și în această parte 
a orașului.

Poposim și în cartierul Ștefan cel 
Mare. Aici se află în construcție un 
complex comercial modern care va 
cuprinde magazine de textile-încăl- 
țăminte, o alimentară cu autoservi
re, centre de carne, pîine și lapte, 
legume-fructe, un restaurant etc. în 
curînd locatarii din cartier vor pu
tea cumpăra, la doi pași de casele 
lor, majoritatea mărfurilor căutate.

Problema creării unor unități cu o 
mai mare varietate de profiluri se 
pune și în cartierul „Victoria". Unul 
din lucrătorii din comerț ne-a spus 
însă : „Chiar dacă înființăm Un ma
gazin de încălțăminte, omul tot se 
va duce să cumpere din centru. Lo
cul n-are tradiție. Nu e vad".

Dar vadul se formează. Magazinul 
își atrage cumpărătorii dacă aceștia 
găsesc în el ceea ce caută.

Cartierul Terezianu. Nici acesta 
n-a avut „tradiție" comercială. 
Acum s-au construit șiraguri de 
blocuri noi, cu magazine elegante 
la partere, care pun la îndemîna 
locatarilor tot soiul de mărfuri. 
Se pare că ce are mai bun Si
biul în materie de prezentare a măr
furilor, aprovizionare și amabilitate 
și-a dat întîlnire aici. „Centru-i și 
la noi — obișnuiesc să spună loca
tarii noilor blocuri. Găsim aici tot 
ce avem nevoie".

Iată cum se formează și vadul, și 
tradiția.

Rețeaua de magazine se bucură 
de atenția și îndrumarea perma
nentă a sfatului popular. Un con
tact mai strîns cu cetățenii, solici
tarea sugestiilor și propunerilor lor, 
amplasarea chibzuită a unităților, 
îndeosebi în cartierele mărginașe, 
vor contribui la satisfacerea mereu 
mai bună a cerințelor populației.

Vasile TINCU

Mulfi dintre comentatorii operei lui 
Ibsen au văzut în „Constructorul Sol
ness" o piesă în care marele drama
turg și-a răsfrînt propriul său chip și În
trebările care-l frămîntau în amurgul 
vieții. Poate că părerea nu e cu totul 
lipsită de temei. „Constructorul Sol
ness" a fost scrisă la un an după în
toarcerea lui Ibsen în patrie, cînd, după 
o lungă absentă, fara sa îi recunoaște 
geniul. Scriitorul trecuse atunci, în 1892, 
de șaizeci de ani, înăljase, ca și Sol
ness, construcții durabile și semefe, pre
zente pe scenele marilor teatre ale con
tinentului nostru. O paralelă între bio
grafia autorului și piesă ar putea duce 
și la concluzia că ea este deopotrivă 
o dramă despre bătrînul și despre tînă- 
rul Ibsen, despre elanul romantic al 
operei sale de început și despre nă
zuința sa de a descoperi acele forțe 
în stare să-i împrospăteze sufletul a- 
cum, cînd totul se îndrepta spre 
crepuscul.

Reîntîlnirea cu „Constructorul Sol
ness" ne-a dat sentimentul că asistăm 
la unul dintre capitolele acelui necru
țător proces’intentat de Ibsen societății 
din vremea lui. Caracterul ofensiv al 
teatrului ibsenian a fost recunoscut 
chiar de contemporani, iar în „Con
structorul Solness" intensitatea rechizi
toriului nu scade nici un moment. 
Solness face parte dintre acei „stîlpi 
ai societății", stimat și respectat, un 
maestru în arta construcțiilor, un om 
căruia viața i se deschide mereu mai 
îmbietoare. Spectatorul descoperă însă 
că Solness este un egoist, se teme de 
tineri, e neliniștit de faptul că alții ar 
putea crea mai bine ca el. Dar nu nu
mai atît. Ca toți „stîlpii societății" din 
opera lui Ibsen, și trecutul lui Solness 
conține acel con de umbră care îi tul
bură conștiința în momentele de luci
ditate. Ca să ajungă la glorie, să-și îm
plinească ambițiile, mintea lui a. urzit 
planuri nedemne, pe care, însă, nu le-a 
pus în aplicare. O coincidență a făcut 
ca focul pe care intenționa să-l pro
voace să izbucnească fără voia lui, mis
tuind casa sofiei și pricinuind moartea 
celor doi copii. Această întîmplare tra
gică îi dă lui Solness posibilitatea să-și 
desfășoare talentul și ingeniozitatea, 
construind pe aceleași locuri case noi, 
moderne, dar a adus în familie spectrul 
unei iremediabile tristeți. Chiar el are

sentimentul că a sacrificat viețile al
tora pentru a-și înălța opera sa.

In tinerețe, Solness se avîntase spre 
mari înălțimi. Așa îl cunoscuse adoles
centa Hilda Wangel. Urcînd impetuos, 
curajos, superb în avîntul său, victo
rios, aclamat de mulțime. Devenise 
idolul tinereții ei. După zece ani însă, 
cînd îl reîntîlnește, Solness nu mai este 
același om neînfricat. N-are încredere 
în oameni. A devenit un izolat, un 
mizantrop. Construiește și acum, dar 
nu mai poate domina ea altă dată ceea 
ce a gîndit și a înfăptuit. Revederea 
cu Hilda îi redeșteapfă elanu
rile tinereții. Unii critici au văzut în 
Hilda glasul conștiinței lui Solness. Este 
adevărat. Dar, mai mult decît atît, ea 
reprezintă un adevărat ideal în opera 
lui Ibsen: al tinereții cutezătoare, în
drăznețe, cu privirile îndreptate Spre 
viitor. Hilda unește rațiunea cu pasiu
nea și generozitatea; ea aduce într-o 
lume îmbătrînită și monotonă suflul vie
ții proaspete, impetuoase. îndemnat de 
Hilda, Solness va urca spre punctul cel 
mai înalt al turnului pe care l-a con
struit. Dar ajuns în vîrf se prăbușește 
și moare. Cum spune și Hilda, acest ul
tim act de curaj și îndrăzneală simboli
zează realizarea idealului spre care nă- 
zuise constructorul. Din multe puncte de 
vedere, „Constructorul Solness" preves
tește cunoscuta dramă „John Gabriel 
Borckman", pe care Ibsen o va scrie 
șase ani mai tîrziu, deoarece Ibsen pare 
a afirma în piesele scrise spre sfîrșitul 
vieții că aerul tare al înălțimilor îi 
ucide pe cei care s-au dezobișnuit să-l 
mai respire, limitîndu-și existența la 
preocupări lipsite de perspectivă, de 
un ideal creator. Solness este un per
sonaj tipic ibsenian, complex prin 
punctele luminoase și întunecate ale 
caracterului său. Piesa este autentic 
ibseniană și prin alte elemente funda
mentale și,- înainte de toate, prin dez
văluirea pustiului sufletesc care dom
nește în familia burgheză.

„Constructorul Solness" reprezintă 
una dintre acele lucrări care sporesc 
deopotrivă cunoașterea unui scriitor și 
a unei lumi. E o piesă de idei, în care 
Ibsen a confruntat două generații, două 
moduri de a privi viața, de a înțelege 
sensurile și rosturile ei. Întîlnim aici 
critica filistinismului, atitudinea o-

fensivă împotriva falsei onorabili
tăți burgheze, dezavuarea lașității și a 
egoismului, dar și afirmarea unui ideal 
superior, a unei concepții active, entu
ziaste, întruchipate de Hilda Wangel și 
de Solness, în ultimele clipe ale vieții. ! 
în ansamblul operei lui Ibsen, „Con- j 
structorul . Solness" are . valoarea unei 
profesiuni de credință și. a unui mesaj 
de încredere în tinerețe, în entuziasm, 
în tot ceea Ce este nou șl creator.

„Constructorul Solness" constituie o 
realizare de prestigiu a Teatrului Na
țional din Cluj., Pus în scenă de Vlad 
Mugur, spectacolul poate fi considerat 
ca o demonstrație în favoarea pereni
tății teatrului lui Ibsen, Deși construit 
din perspectiva unei dezbateri de idei 
moderne, spectacolul respiră din plin 
atmosfera secolului și a locului în care 
a fost scrisă piesa. Desigur că interpre- [ 
tarea rolului principal a ridicat proble
mele cele mai dificile. Septimiu Sever 
(în reprezentație) a înțeles caracterul 
sinuos al lui Solness, contradicțiile și fră- 
mtnfările lui și a evitat o interpretare 
uniformă. Zbuciumul sufletesc al maes
trului constructor a ieșit clar în evidență. 
Poate că în unele scene actorul s-ar fi 
Cuvenit să joace mai degajat, mai pu
țin crispat.

O creație excepțională a realizat Sil
via Popovici, interpreta Hildei. Farme
cul și încrederea pe care această ființă 
puțin exaltată le propagă în jurul ei, 
puterea irezistibilă de a insufla curaj 
unui om chinuit de nesiguranță, dorința 
de a face să bată măcar o clipă o inimă 
atrofiată, toate acestea au fost redate 
prinfr-un joc subtil și nuanțai.

într-o apariție episodică, artistul po
porului Ștefan Braborescu a creat un 
rol dramatic fără ostentație, de o mare 
intensitate emoțională. Distribuția, în 
genere omogenă, a mai cuprins pe Maia 
fipan în rolul soției lui Solness, care a 
transmis resemnarea austeră a persona
jului. George Moftoi și Melania Ursu 
au interpretat cu sensibilitate și discre
ție pe cei doi tineri salariați ai lui Sol
ness, aflați la începutul marilor bătălii 
cu viața.

Scenografia lui Mircea Matcaboji, 
realizată cu fantezie și talent, cu grijă 
pentru reliefarea culorii de epocă, a 
creat un cadru adecvat desfășurării unui 
spectacol de frumoasă ținută artistică.

Valeriu RÎPEANU

Mofturi 1900 Un nou film ro- 
mînesc. Regia:

Jean Georgescu, pe baza unui sce
nariu propriu inspirat de schițele Iul 
I. L. Caragiale. Imaginea : Ion Cos- 
ma. Decoruri : Filip Dumitriu și Ni- 
colae Teodora. In distribuție : Cella
Dima, Ileana Iordache, Grigore 
Vaslliu-Birlic, Alexandru Giuga- 
ru, Marcel Anghelescu, Geo Bar
ton, H. Nicolaide, Ion Lucian,
Vasile Tomazian, Iurie Darie, Ion 
Dichiseanu, Mircea Crișan, Ho- 
ria Șerbănescu, Radu Zaharesou, 
Sanda Țăranu.

Scenâ din filmul „Mofturi 1900"

Ultimul rol
natâ lui George

Evocare cinema
tografică închi- 
Vraca. Scenariul

regizoral : Mircea Iva, pe un text 
de Gheorghe Tomozei.

Patru fete Producție a stu- 
A , , diourilor din R.P.
intr-0 curte Ungară, Regia: 
Pal Zolnay. In rolurile principale : 
Mari Tdrficsik, Mikloș Gabor, Szil- 
via Dallos, Maria Parragi, Anna 
Nagy.

La Muzeul de artq al R. P, Romîne PREMIERE TEATRALE
0 expoziție de artă contemporană rominească

Sîmbătă seara, în sală Studio a Tea
trului Național . „I. L. Caragiale" ! i.', 
avut loc premiera piesei ‘„întîlnire 
cu îngerul" de Sidonia Drăgușanu. 
Din distribuție au făcut parte : Irina 
Răchițeanu-Șirianu și Geo Barton, ar
tiști emeriți, Simona Bondoc, Anca 
Șahighian, Coca Andronescu, D-aga 
Olteanu, Al. Alexăndrescu-Vrancea, 
Virgil Popovici, L. Enache, Dan Tufa-

ru și alții. Regia aparține lui Mihai Bere
chet, iar decorurile Gabrielei Nazarie.

In săptămînâ care se încheie, Tea
trul de stat Ploiești a prezentat trei 
premiere : piesa „Mitică Popescu" de 
Camil Petrescu și farsa optimistă „Pa
siunea vitaminelor" de Ben Dumitres
cu, prezentată în premieră pe țară. 
Secția de estradă a pus în scenă co
media muzicală „O fată răsfățată" de 
Virgil Stoenescu.

Pe marile șa n t i e r e
Ritm rapid de execuție
(Urmare din pag. I-a)

lenă. Pentru grăbirea ritmului de 
execuție a construcției, la propu
nerea inginerilor St. Dumitrescu și 
A. Brînzan s-a organizat pretur- 
narea pe șantier a stîlpilor halef. 
Prin confecționarea acestor stîlpi 
de 16—18 m lungime și cu o greu
tate de 18—20 tone fiecare chiar pe 
locurile unde vor fi ridicate se e- 
limină transporturile costisitoare, 
iar durata de montaj se scurtează 
cu cel puțin 20 de zile.

Pe șantierele Complexului petro
chimic Ploiești sînt însă nece
sare măsuri de întărire a colabo
rării între proiectant și construc
tor în toate fazele de realizare a 
lucrărilor. Ar trebui — ne-au spus 
constructorii — să existe o mai

mare preocupare din partea u- 
nor proiectanți pentru stabilirea 
de soluții tehnice corespunzătoare 
și definitive — de exemplu, pentru 
instalația de oxid de etilenă și gli- 
coli. După cum ne spune conducerea 
întreprinderii de construcții-mon- 
taj, prevederea în documentația 
tehnică a unor materiale și piese 
— robineți cu ventile din fontă, di
ferite profile și țevi etc. — fără a se 
fi luat măsuri pentru ca acestea 
să sosească la timp pe șantier cre
ează greutăți în activitatea con
structorilor. în viitor este necesar 
ca direcția generală de resort din 
minister să urmărească îndeaproa
pe stadiul lucrărilor, să intervină 
mai operativ pentru prevenirea u- 
nor deficiențe, încît ritmul de exe
cuție pe șantier să fie tot mai 
înalt.

QED Intîrzieri a căror 
răspundere revine furnizorilor

Colectivul șantierului de con
strucție a Combinatului de hîrtie 
și celuloză din Dej s-a pregătit te
meinic pentru lucrul pe timpul 
iernii. Măsurile luate încă din 
toamnă pentru buna desfășurare a 
lucrărilor au dat posibilitate con
structorilor și montorilor să exe

cute acum lucrările într-un ritm 
susținut. La barajul ce se constru
iește pe rîul Someș, cantitatea de 
beton turnat, de armături și 
cofraje executate în lunile decem
brie și ianuarie este aproximativ 
egală cu cea realizată în lunile oc
tombrie și noiembrie. Aici funcțio-

nează o instalație de încălzire a 
agregatelor, o stație de sortare și 
spălare cu apă caldă. în aceste zile 
va intra în funcțiune o instalație 
pneumatică pentru transportarea 
betonului de la stație la punctele 
de lucru, fapt care va grăbi sim
țitor ritmul de execuție.

Și la alte puncte de lucru se 
muncește cu spor. Chiar zilele tre
cute s-a terminat montarea ulti
melor prefabricate la construcția 
canalului supraetajat de 2,5 km, 
putîndu-se începe finisajele. în 
cele mai bune condiții oalitative 
s-a executat glisarea turnului de 
înălbire. Turnarea betonului s-a 
făcut în aer liber, prin aplicarea 
unui sistem simplu de încălzire și 
protecție. Cu intensitate se desfă
șoară lucrările de finisaj și mon
taj în interiorul halelor de prepa
rare a agenților de albire,. în hale
le mașinilor de hîrtie și celuloză, 
la tocătorie.

Muncitorii și specialiștii între
prinderii de montaje-București au 
montat în exterior mai multe re
zervoare Nu de mult au început 
lucrările de montare a mașinii de 
hîrtie. a celei de tras celuloză. 
Montajul cazanului de regenerare 
s-a terminat cu aproximativ două 
luni mai devreme. Pentru accele
rarea ritmului de lucru se folo
sește metoda preasamblării la sol 
a unor subansamble și ridicarea 
lor ulterioară, precum și precon- 
fecționarea în atelier a tronsoane
lor de conducte. La montajul re
zervoarelor s-a aplicat sistemul 
modern al rulării, care a permis

La Muzeul de artă al R. P. Ro
mîne s-a deschis sîmbătă o expo
ziție de artă contemporană romî- 
nească. Sînt expuse 80 de lucrări 
de pictură și 30 de sculptură, achi
ziționate de muzeu în ultima vre
me. Printre cei peste 100 de artiști 
plastici ale căror lucrări sînt cu
prinse în expoziție se află Corne- 
liu Baba, H. Catargi, Al. Ciucuren-

instalarea unui rezervor în numai 
2—3 zile.

în prezent, constructorii și mon- 
tOrii sînt preocupați de lichida
rea unor rămîneri în urmă dato
rate primirii cu întîrziere a anu
mitor utilaje tehnologice, coordo
nării nesatisfăcătoare a lucrărilor 
de construcții-montaj. Beneficia
rul centralei termoelectrice n-a 
intervenit prompt pentru ca între
prinderile furnizoare să urgenteze 
livrarea la termen a unor utilaje. 
La rîndul lor, o bună perioadă de 
timp Constructorii nu au trecut 
cu toate forțele la execuția unor 
lucrări pe motiv că și așa întîrzie 
sosirea utilajelor respective. Ana- 
lizînd această situație, comite
tul de partid de pe șantier a cerut 
conducerii administrative să ia mă
suri concrete pentru urgentarea lu
crărilor. Acum, la centrala termo- 
eleotrică sînt concentrate forțe 
sporite. Conducerea șantierului de 
construcții a fost încredințată unui 
inginer, ajutat de trei maiștri cu 
mai multă experiență. Totuși, din 
cauză că unele construcții metali
ce nu au sosit pe șantier la terme
nele stabilite, montorii sînt încă 
în întîrziere cu anumite lucrări. 
Virolele pentru cuptoarele de 
var, de pildă, abia acum sosesc 
de la uzinele „23 August" din Ca
pitală. cu aproape două luni mai 
tîrziu. Este necesar ca întreprin
derii^ care au sarcina de a livra 
acestui șantier utilaje și construc
ții metalice să-și respecte întoc
mai obligațiile contractuale pen
tru a sprijini pe constructori să 
intensifice ritmul execuției lucră
rilor, să dea fiecare obiectiv în 
funcțiune la termenul prevăzut.

Alexandru MURE5AN

cu, Llgia Macovei, M. H. Maxy, 
Ion Pacea, sculptorii Cornel Me- 
drea, Boris Caragea, Ion Irimescu, 
Zoe Băicoianu, Ov. Maitec, Ion Vlad 
și alții, Cu prilejul deschiderii ex
poziției au luat cuvîntul Ion Iri
mescu, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, și M. H. Maxy, 
directorul Muzeului de artă al 
R. P. Romîne.

Concertele
ATENEUL R. P. RO

MÎNE. Sîmbătă, 6 mar
tie, ora 20: Concertul 
orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George E- 
nescu" sub conducerea 
dirijorului Karodi An
dris (R. P. Ungară). In 
program: Simfonia nr. 
95 de Haydn, Concertul 
pentru vioară și orches
tră de Ceaikovski (solist 
Varujan Cozighian) si 
suita „țiâru Jânos" de 
Zoltan Koaaly. Concer
tul se va repeta dumini
că, 7 martie, la ora 11.

Luni, 1 martie, ora 20: 
Prezentarea integrală in

săptăminii
concert a operei „Aurul 
Rinului" de Richard 
Wagner. Cîntă orchestra 
Cinematografiei condusă 
de dirijorul Constantin 
Bugeanu In distribuție : 
Karl Friedrich Holzke 
(solist al Operei de stat 
din Dresda), Elisabeta 
Neculce-Cartiș, Virginia 
Gudzichevici, Martha 
Kessler, Valeria Rădu- 
lescu, Milca Nistor, Ilea
na Irod, Nicolae Florei, 
Valentin Loghin, Ma- 

'tius Rintzler, Vasile 
Micu, Ivan Hvorov și 
George Mircea. Concer
tul se va repeta marți, 
2 martie, ora 20.

viitoare
STUDIOUL RADIO- 

TELEVIZIUNII : Joi, 4 
martie, ora 19,50 : Con
certul' orchestrei de stu
dio a Rad.ioteleviziunii 
sub conducerea lui Li- 
viu lonescu. Programul 
cuprinde T Uvertura 
„Egmont" de Beetho
ven, „Simfonia-poem" 
de Dumitru Bughici, mo
nologul lui Filip din ac
tul III al operei „Don 
Carlos" și aria lui Silva 
din actul I al operei 
„Emani" de Verdi (so
list David Ohanesian) și 
Simfonia V-a de Schu
bert.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci 
(orele 11), Lucia di Lamermoor (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : 
Văduva veselă (orele 10,30), Vînzătorul de 
păsări (orele 19,30). Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (sala Comedia) : Cuza 
Vodă (Orele 10), Emlnescu (orele 15,30), 
D-ra Nastasla (orele 19,30), (sala Studio): 
Patima de sub ulmi (orele 10), Mașina de 
scris (orele 15), Moartea unui artist 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Umbra 
(orele 10,30), Somnoroasa aventură (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Opera de trei parale (orele 10.30), Come
dia erorilor (orele 19,30), (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 70 A): Fii cuminte, Crlsto- 
for ! (orele 15 ,și orele 19,30). Teatrul „C. 
I. Nottara" (sala Magheru) : Oedip (orele
10) , Hipnoza (orele 15,30), Luna dezmo
șteniților (orele 19,30), (sala Studio): 
Omul care s-a transformat în cîlne (orele
10.30) , Sonet pentru o păpușă (orele 16), 
Scandaloasa legătură (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Jurnalul 
unei femei (orele 10), Pădurea împietrită 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16): Doi pe un balansoar (orele 10,30), 
Vulpile (orele 15,30), Oricît ar părea de 
ciudat (orele 19,30). Teatrul pentru copii 
(Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : Harap 
Alb (orele 9) Soldatul Fanfaron (orele 
16). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" (Șos. 
Ștefan cel Mare nr. 34) : Sera melodiilor 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar „Șalom Alehem" (orele 11), 
Frank al V-lea (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală șl cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9) : In lumea apelor (orele 11), 
Anna Christie (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică" (sala din Calea Victoriei nr. 50): 
Elefânțelul curios (orele 11), Drumul pi
perului (orele 16), (sala din Str. Acade
miei nr 18) : Punguța cu doi bani (orele
11) . Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : Tinerețe (orele 20). 
Circul de stat : „Vitoșa” — spectacol pre
zentat de circul din R. P. Bulgaria (orele 
16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Regina cîntecelbr : 
Patria (8; 10,45; 13,30; 16; 18,45; 21,30),
București (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

Un enoriaș ciudat : Republica (9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9.30; 
11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45). Tovarășii :
Luceafărul (8,45; 11; 13,15; 15,45: 18,30; 21). 
Șapte mirese pentru șapte frați : Carpațl 
(8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45). Nevasta nr. 
13 : Capitol (9; 12; 15; 18; 21), Excelsior 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Tomis (9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Micul pescar — 
cinemascop : Festival (9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Sărutul : înfrățirea între 
popoare (10; 15,30; 17,45; 20), Arta (11; 16; 
18,15; 20.30). Climate — cinemascop :
Central (9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21). Cu 
miinile pe oraș : Lumina (10; 12,30: 15; 
17,45; 20,15), Moșilor (15,30; 18; 20.15). 
Eroi curajoși ca tigrii : union (11; 16; 
18,15: 20,30), Vitan (11; 16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii : Doina (10; 11,15; 
20,30). Veselie la Acapulco : Doina (13,45; 
16; 18,45; 20,30). Delta, raiul albinelor — 
Pădurea și nisipul — Mai repede ca gîn- 
dul — Eroii ringului — Glumă nouă cu 
fler vechi — Jakek somnorosul — Dea
supra munților Tatra : Timpuri Noi (10— 
15 în continuare ; 17; 19; 21). Cerul n-are 
gratii : Giulești (orele 18). Titanic vals : 
Giulești (10, 12; 14; 16; 20,15), Dacia (9,45; 
12: 14,15; 16,30; 18,45; 21). Cascada diavo
lului : Cultural (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). O stea cade din cer — cinemascop: 
Feroviar (9.30; 11,45; 14: 16,15; 18.30; 20.45), 
Melodia (9,30; 11,45; 14; 19; 21,15), Flo-
reasca (11; 16; 18,15; 20,45), Flamura (9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare : Melodia (orele 16,30). 
Cintind în ploaie : Buzești (9: 11,30; 14,30; 
17; 19,30), Bucegl (10; 12,30; 15,30; 18;
20,30). Dragoste la zero grade : Crîngașl 
(11,30; 16; 18,15; 20.30). La patru pași de 
infinit : Unirea (11; 16; 18,15; 20,30).
Paula captivă : Flacăra (12; 15,30: 17,45; 
20). Zborul întrerupt : Miorița (10; 12; 14: 
16,15; 18,30; 20,45). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Munca (13 ; 
15,30; 18; 20,30). Cel mai mare spectacol: 
Aurora (9; 12; 15; 18; 21). Hatarl — ambele 
serii : viitorul (10; 15,30; 19). întîlnire cu 
spionul: Colentina (11,30; 16; 18,15; 20,30), 
Volga (10; 12,15; 15; 17,30; 20). Viață
ușoară : Rahova (10,30; 15; 17; 19; 21). 
Clne-I criminalul ? — cinemascop : Pro
gresul (15,39; 18; 20,15). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : 
Popular (11,30; 16; 19,30), Lira (11,15;
15,30; 19,15). A treia rachetă : Cotrocenl 
(11; 16; 18,15; 20,39). Ah, Eva! : Pacea

(15,45; 18; 20.15). Judecătorul de minori t 
Cosmos (15,30; 18; 20,30). Răzbunătorul s 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Diavolul deșer
tului : Drumul Sării (9; 11,15; 14; 16,15; 
18,30; 20,45).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Rețeta gospodinei. 9,30 — Emisiunea pen
tru copii șl tineretul școlar : Un cerc al 
micilor ceramiști șl... o poveste cu Harap 
Alb. 11,00 — Emisiunea pentru sate. 
19.00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — A- 
venturile lui Robin Hood (XIX). Frații. 
19,35 — Cintă orchestra de muzică popu
lară a Radiotelevlzlunii. 20,20 — Teatru 
în Studio : Careta de aur, de Prosper 
Mărimee. 21,20 — Muzică sub... zero 
grade. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

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

devenit în general umedă, cu cerul mal 
mult acoperit. A nins în Ardeal, Banat, 
Oltenia și Muntenia, iar izolat în Do- 
brogea șl estul Bărăganului a plouat. 
Vintul a suflat în general slab șl numai 
in Banat și estul țării potrivit, cu inten
sificări predomlnînd din sectorul sud- 
estic. Temperatura aerului la ora 14 În
registra valori cuprinse între 5 grade la 
Junlofca și minus 13 grade la Joseni. 
In București : Vremea a fost rece și a 
devenit umedă, cu cerul mai mult aco
perit. A nins intermitent. Vintul a suflat 
In general slab. Temperatura maximă a 
atins minus un grad.

Timpul probabil pentru zilele de 1. 2 
șl 3 martie, in țară : Vreme în generai 
umedă, cu cer variabil, mal mult acope
rit. Vor cădea precipitații sub formă de 
ninsoare în nordul țării, Iar în rest, mai 
ales sub formă de lapoviță și izolat 
ploaie. Vînt potrivit cu intensificări pînă 
la tare din sectorul sudic. Temperatura 
In creștere ușoară la începutul interva
lului, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mal coborîte, iar maximele între 
minus 3 șl. plus 7 grade. In București : 
Vreme în general umedă, cu cerul mal 
mult acoperit. Vor cădea precipitații 

® 8ub de lapoviță și ploaie.
Vînt potrivit din siid-vest. Temperatura 
In creștere ușoară la început, apoi sta- 
țlonara.
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desăvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră.

ReiSrindu-se la dezvoltarea indus
trială a Clujului, tov. Ion Găvozdea, 
de la Trustul regional de construc
ții, și Andrei Halmagy.de la Atelie
rele de reparat material rulant „16 
Februarie", au arătat că valoarea 
producției globale a crescut în anul 
1964 în întreprinderile orașului Cluj 
cu peste 60 la sută în comparație cu 
1959. în ultimii patru ani au fost 
construite secția de electrocorindon a 
uzinelor „Carbochim", secția de sin
teză și fabrica de oxigen ale între
prinderii „Terapia", noile hale de fa
bricație ale uzinelor „Tehnofrig" și 
„Unirea" și altele. în ultimii patru 
ani au fost date în folosință in regiu
nea Cluj 9 200 apartamente.

„Ca în întreaga noastră patrie, o 
continuă înflorire âu cunoscut știin
ța și cultura Clujului, aducînd o 
prețioasă contribuție la îmbogățirea 
patrimoniului culturii Romîniei so
cialiste" — a subliniat acad. Con
stantin Daicoviciu, rectorul Univer
sității „Babeș-Bolyai". El a expri
mat în cuvinte pline de căldură re
cunoștința oamenilor de știință și 
Cultură clujeni pentru grija pe care 
partidul o acordă dezvoltării acestui 
centru cultural al țării. A. Negu- 
cioiu, secretarul comitetului de 
par'id al centrului universitar Cluj, 
a amintit că au luat ființă facultă
țile de fizică și științe economice la 
universitatea „Babeș-Bolyai", facul
tatea de electromecanică la Institu
tul politehnic și aceea de medicină 
veterinară la Institutul agronomic, 
în institutele de învățămînt supe
rior, cursurile de zi sînt frecventate 
în prezent de 13 000 studenți, cu a- 
proape 3 000 mai mulți față de anul 
universitar 1960—1961.

Cetățenii care au participat la a- 
dunarea din Pitești au vorbit cu căl- 
durjj despre roadele politicii înțelep
te a partidului, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor regiunilor țării, de 
valorificare superioară a resurselor 
naturale. „Combinatul nostru, utilat 
cu tehnică modernă, a arătat ing. 
Victor Chelu, directorul C.I.L. Pitești, 
prelucrează zilnic 80 de vagoane 
masă lemnoasă ; prin valorificarea 
superioară și complexă a lemnului, 
acesta este transformat în mobilă, 
placaj, plăci fibrolemnoase. Toate 
eforturile colectivului nostru sînt în
dreptate spre continua perfecționare 
a calificării profesionale și folosirea 
cu maximum de randament a utila
jelor de înaltă tehnicitate, astfel ca 
să putem îmbunătăți continuu cali
tatea produselor".

Descriind amploarea construcției 
de locuințe și unități social-cultura- 
le care schimbă înfățișarea orașelor 
țării, ing. Constantin Popescu, șeful 
grupului de șantiere de construcție 
nr. 1 Pitești, a arătat că în Pitești 
s-au construit, în ultimii patru ani, 
peste 3 000 de apartamente, 120 săli 
de clasă, iar în partea de sud a ora
șului a început construcția unui nou 
cartier de locuințe, care va avea 
peste 4 000 de apartamente.

„Sînt adînc recunoscătoare parti
dului nostru pentru minunatele con
diții de muncă și de viață create de 
puterea populară, a spus cu emoție 
muncitoarea textilistă Paraschiva 
Petrescu. Crescînd o dată cu repu
blica noastră, noi, generația celor 
20 de ani ai libertății, avem posibi
litatea să dăm viață visurilor noas
tre cele mai scumpe. Votînd pen
tru prima oară la 7 martie 1965, îmi 
voi da votul candidaților Frontului 
Democrației Populare și voi întări 
votul prin noi succese în întrecerea 
socialistă".

Adîncile prefaceri înnoitoare care 
și-au pus amprenta pe dezvoltarea 
economică și culturală a Constanței 
și au întinerit fața Dobrogei au fost 
evocate de numeroși vorbitori în ca
drul adunării cetățenești din Cons
tanța. Vorbind despre importantele 
investiții făcute de stat pentru înzes
trarea cu tehnică modernă a Șantie- 

’ui naval, muncitorul fruntaș 
Gheorghe Badea a arătat că înaltul 
spirit de răspundere în folosirea uti
lajelor, preocuparea pentru însușirea

Dinamo București 
învingătoare în C.C.E. 
la handbal

ZORICH 27 (Agerpres). — Prin te
lefon : Aseară tîrziu la Hallensport 
din Ztlrich în primul meci al semi
fit alelor „Cupei campionilor euro
peni" la handbal (masculin) Dinamo 
București a învins cu scorul de 
19—11 echipa Grasshopers, cam
pioana Elveției. Dinamoviștii au 
prestat un joc spectaculos aplaudat 
de cei aproape 5 000 de spectatori. 
Returul se va desfășura la 20 mar
tie la București.

(olanda Balaș
la a 4-a victorie în S.U.A.

Campioana olimpică la săritura în 
înălțime, Iolanda Balaș, a repurtat cea 
de-a patra victorie de la începutul tur
neului pe oare-1 întreprinde în S.U.A. 
La concursul internațional de sală 
desfășurat la San Francisco, sportiva 
noastră s-a clasat pe primul loc cu re
zultatul de 1,80 m. Sovietica Tamara 
Press și-a corectat propriul său record 
mondial de sală la aruncarea greutății 
cu rezultatul de 17,58 m ; Dârei New- 

tehnicii moderne și realizarea unor 
produse de nivel calitativ superior 
constituie principala preocupare a 
colectivului. „Datorită creșterii 
schimburilor comerciale ale țării, a 
spus Nicolae Ștefănescu, comandan
tul motonavei „Transilvania" — ca
pacitatea flotei noastre a crescut de 
4,1 ori față de anul 1960. în planul 
de perspectivă este prevăzută dez
voltarea în continuare a flotei noas
tre maritime comerciale și a traficu
lui portuar, în care scop se desfă
șoară importante lucrări de extinde
re a portului Constanța".

„Institutul nostru — a arătat Paul 
Borcea, rectorul Institutului Pedago
gic din Constanța, se numără printre 
cele mai tinere din țară. Primă pro
moție de profesori a părăsit băncile 
facultăților anul trecut, fiind repar
tizați în satele regiunii. Pentru grija 
părintească ce li se arată, ei își ex
primă hotărîrea lor de a învăța și 
mai bine, de a-și pune toată pricepe
rea, talentul și entuziasmul tineresc 
în slujbă împlinirii mărețelor nă
zuințe ale poporului, care-și găsesc 
întruchipare în politica partidului".

în adunarea cetățenească din O- 
radea vorbitorii au relevat progre
sele realizate în anii puterii popu
lare în dezvoltarea economică a 
orașului și regiunii.

„Oradea cunoscută în trecut doar 
ca o localitate comercială, a spus 
Emil Copcea, muncitor la uzina „în
frățirea", are astăzi reputația unui 
centru industrial înfloritor, unde 
zeci de mii de oameni ai muncii se 
află într-o întrecere susținută pen
tru produse de înaltă tehnicitate, 
care să poarte eticheta de presti
giu a întreprinderilor orădene. „în
frățirea" livrează mașini-unelte 
în peste 30 de țări ale lumii, iar fa
brica „Sinteza" în 18 țări". Gheor
ghe Pantea, directorul fabricii „Sin
teza", Rozalia Tier, muncitoare la 
întreprinderea „Solidaritatea", Ana 
Severeanu, tehnician la fabrica tex
tilă „Crișana", au arătat că în rîn- 
durile colectivelor respective a găsit 
un puternic ecou chemarea înscrisă 
în Manifestul Frontului Democrației 
Populare de a obține noi succese în 
industrializarea socialistă a țării; 
ei s-au referit cu mindrie la faptul 
că în regiunea Crișana se pun ba
zele unei noi ramuri a metalurgiei 
neferoase din țara noastră prin 
crearea Uzinei de alumină.

Eugen Țugulea, directorul Teatru
lui de Stat, Adalbert Todor, directo
rul Școlii medii nr. 3, și elevul Ale
xandru Galiță, de la Centrul școlar 
profesional Oradea, au subliniat în
florirea culturii, artei, învățămîntu- 
lui în orașele și satele regiunii, au 
vorbit despre cartierele noi cu mii 
de apartamente și așezămintele so- 
cial-culturale ridicate la Oradea în 
ultimii ani.

Subliniind realizările obținute în 
ultimii ani, participanții la adună
rile cetățenești au făcut numeroase 
propuneri privind dezvoltarea eco
nomică și culturală a regiunilor, mai 
buna valorificare a resurselor locale, 
gospodărirea orașelor și satelor, ac
tivitatea sfaturilor populare. Pretu
tindeni, adunările cetățenești au ex
primat hotărîrea cetățenilor de a 
munci cu avînt pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe anul 1965, 
ultimul an al șesenaluTui, de a spri
jini pe viitorii deputați în întreaga 
loc activitate.

întîmpinați cu puternice aplauze, 
cu însuflețire și căldură, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Bîrlădeanu 
și Leontin Sălăjan au luat cuvîntul 
în încheierea adunărilor.

După ce au relevat atmosfera de 
avînt politic cu care masele largi 
întîmpină alegerile de la 7 martie, 
important eveniment în viața țării, 
vorbitorii au arătat că dezbaterile 
prilejuite de campania electorală, de 
întîlnirile dintre candidați și alegă
tori înlesnesc întărirea legăturii or
ganelor de stat cu masele, soluțio
narea unor probleme de interes ge
neral și local. înfățișînd mărețul ta
blou al succeselor dobîndite de țara 
noastră pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, vorbitorii au sub

mann a egalat cea mai bună perfor
manță mondială de sală la 60 yarzi — 
5”9/10, iar Wilma Tyus a realizat la 
60 yarzi 6”8/10. Campionul sovietic 
Igor Ter Ovanesian l-a învins din 
nou pe americanul Ralph Boston 
la săritura în lungime, realizînd 
8,02 m față de 7,81 cît a obținut eter
nul său rival. Cursa de 2 mile a reve
nit australianului Ron Clarke cu timpul 
de 8’34” 7/10. Americanul Billy Mills, 
cîștigătorul probei de 10 000 m la 
Olimpiada de la Tokio, s-a clasat pe 
looul doi la distanță de 25 de metri.

SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI 
LA „INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS DE MASĂ ALE R. F. G.

Peste 170 de jucători și jucătoare din 
17 țări europene au început ieri între
cerea pentru cucerirea celor 5 titluri de 
campioni internaționali ai R. F. Ger
mane la tenis de masă. In primul tur 
jucătorii romîni au obținut victorii : 
Gh. Cobîrzan l-a învins cu 3—0 pe 
Harst (R.F.G.), A. Rethi cu 3—1 pe 
Siebert (R.F.G.), D. Giurgiucă cu 3—0 
pe Pewny (Elveția) și R. Negulescu cu 
3—1 pe Haase (R.F.G.). In proba de 
simplu feminin, Ella Constantinescu a 
întrecut-o cu 3—0 pe olandeza Stu- 
lemeyer. Maria Alexandru n-a intrat 
încă în concurs. Piața Sas Martin din Urna

liniat Că cei patru ani care au tre
cut de la alegerile precedente au 
marcat noi și remarcabile realizări 
în industrializarea țării, dezvoltarea 
agriculturii socialiste, înflorirea cul
turii și ridicarea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii de 
la orașe și sate. Toate acestea con
stituie un izvor de îndreptățită mîn- 
drie patriotică, satisfacție și încre
dere în viitor pentru întregul nos
tru popor. Vorbitorii au scos în evi
dență realizările dobîndite de oame
nii muncii din regiunile Argeș, Cluj, 
Crișana și Dobrogea în dezvoltarea 
economică și culturală, în creșterea 
nivelului de trai.

înfăptuirea sarcinilor însufleți- 
toare stabilite de Congresul al 
IlI-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn este rodul activității entu
ziaste, pline de avînt și abnegație 
a clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității. Aceasta reflectă ma
rea forță și superioritatea orîndui- 
rii socialiste, care a descătușat ener
gia creatoare a maselor de milioane, 
participante active la conducerea 
statului, la rezolvarea problemelor 
obștești; ele confirmă justețea po
liticii științifice a partidului, pusă 
în slujba intereselor vitale ale po
porului. Rezultatele obținute, ce vor 
fi întregite prin realizarea sarcini
lor ultimului an al șesenalului, re
prezintă o temelie trainică pentru 
noi succese. în prezent se elaborea
ză Directivele cu privire la noul plan 
cincinal, a căror înfăptuire va duce 
la noi progrese în înflorirea patriei 
socialiste, dezvoltarea economică a 
țării și ridicarea bunăstării maselor.

în cuvîntul lor, vorbitorii au sub
liniat că prietenia și alianța frățeas
că Cu toate țările socialiste formează 
baza de neclintit a politicii externe 
a Republicii Populare Romîne. 
Partidul și statul nostru militează 
perseverent pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre țările 
socialiste pe baza principiilor mar- 
xism-leninismulul și internaționalis
mului socialist, a respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc — principii care constituie 
condiția primordială a unității și co
eziunii acestor țări, a exercitării ro
lului determinant al sistemului so
cialist mondial asupra dezvoltării o- 
menirii. Poziția partidului nostru pri
vind căile întăririi coeziunii țărilor 
socialiste și mișcării comuniste inter
naționale, expusă în Declarația Ple
narei C.C. al P.M.R. din aprilie 
1964, reprezintă expresia preocupării 
sale neabătute pentru creșterea for
țelor socialismului mondial.

Vorbitorii au relevat că Republica 
Populară Romînă se manifestă pe 
arena internațională ca un factor 
activ în lupta pentru consolidarea 
păcii. împreună cu celelalte țări 
socialiste și cu alte state iubitoare 
de pace, țara noastră militează 
consecvent pentru încetarea cursei 
înarmărilor și interzicerea armelor 
nucleare, înlăturarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial, 
înfăptuirea dezarmării generale.

Adunările cetățenești exprimă u- 
nitatea de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, al Comite
tului său Central în frunte cu tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej, adeziunea 
fierbinte a milioanelor de alegători 
față de politica partidului, hotărîrea 
lor fermă de a da viață acestei po
litici, de a asigura victoria în alegeri 
a candidaților Frontului Democrației 
Populare, votînd astfel pentru noi 
succese în desăvîrșirea construcției 
socialiste și înflorirea patriei, pentru 
pace și bunăstare.

Pe oricare dintre cele două „porți 
de intrare" — aeriană sau maritimă 
— pătrunzi în Peru venind de peste 
Atlantic (mai ales în cea de-a doua 
jumătate a anului), faci mai întîi 
cunoștință cu o ceață densă numită 
aici garua. Dacă n-ar exista o serie 
de alte condiții specifice de climă, 
mulți dintre călători s-ar putea în
treba dacă nu cumva avionul, dato
rită cine știe cărei intîmplări, în loc 
să aterizeze la Lima a ajuns la Lon
dra. Căci vestita „smog" a Londrei 
e foarte asemănătoare cu garua.

Costa, Sierra, Selva
Văzute din zborul avionului, fron

tierele actuale ale Perului par a se
măna cu o siluetă de lama. O sim
plă coincidență ? Poate. Fapt este că 
lama — luînd locul șerpilor și pume- 
lor, viețuitoare pe care religia inca
șă le glorifica — a devenit animalul 
■național. Lama însoțește călătorii pe 
poteci ce depășesc 3 000 metri alti
tudine, nerefuzînd oboseala drumuri
lor lungi în caravane și greutăți ce 
ajung pînă la 30 kg ; lama decorea
ză azi ecusonul republicii, timbrele 
poștale, cutiile de chibrituri.

Teritoriul Perului, care, ca suprafa
ță, este de 5,2 ori mai mare decît 
al țării noastre, dar e de 2 ori mai 
puțin populat, coboară dedesubtul 
Ecuatorului, de la a 5-a pînă la a 
18-a paralelă sudică. Cu toate aces
tea, diversitatea climatului se dato- 
rește mai puțin diferenței de latitu
dine cît celei de relief. Aceasta din 
urmă determină pe întreaga supra
față a țării, de la est Ia vest, trei 
mari zone aproape la fel de paralele 
ca benzile colorate ale drapelului 
peruvian. Prima este constituită din- 
tr-o bandă costieră, a cărei lățime 
nu atinge 100 km și care este, în 
general, foarte dreaptă. A doua este 
regiunea Cordilierilor — Sierra — și 
a piatourilor înalte, iar a treia — 
pădurea virgină, zisă Selva, care a- 
coperă ea singură, trei cincimi din 
teritoriul drenat de Amazonul supe
rior și de numeroșii săi afluenți. 
Costa, Sierra și Selva — iată geo
grafia Perului.

Grădini andaluze 
și barriados

Vizitînd Lima, oraș al cărui număr 
de locuitori s-a apropiat de 2 mili
oane, ai impresia câ ai pătruns con»

PLECAREA AMBASADORULUI 
R. P. UNGARE

Sîmbătă seara a părăsit definitiv 
țâră nbastră Jeno Kuti, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Ungare în R. P. Romînă. La 
plecare, în Gara de Nord, au fost 
de față Dioniâie Ionescu, ambasador, 
directorul Protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe, membrii 
ambasadei R. P. Ungare, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Azi începe tradiționala Decadă 
a cadourilor pentru femei. In fo
tografie : Pregătiri la magazinul 

universal „București"
Foto : M. Cioc

Satul eliberat
(Urmare din pag. I-a)

act istoric al eliberării depline a unei 
mari categorii de oameni, urgisită și bat
jocorită secole întregi. Această eliberare 
a adus-o socialismul, cooperativizarea 
agriculturii, întemeiată pe învăjătura și 
politica partidului.

★
Munca s-a bucurat de prețuirea țărani

lor și în satul din trecut, dar n-a fost 
pusă la loc de cinste, decît în satul 
de astăzi, a cărui față se schimbă în 
permanenjă. Și se va schimba și pe viitor, 
mai mult decît pînă acum. Dar nu despre 
această schimbare aș vrea eu să vorbesc 
în primul rînd, ci de inversarea unor 
raporturi, de punerea muncii în locul 
unde stăteau înainte averile, trufia boie
rească ori făloșenia găunoasă și pros
tească a chiaburului și a negustorului. De 
aceea nici nu voi aminti numărul — 
impresionant, înfr-adevăr — de case noi 
construite la sat în anii noștri. Și nici 
școlile sau celelalte așezăminte de cul
tură nu le voi pomeni. Și nici aparatele 
de radio, nici televizoarele sau motoci
cletele. Ele există peste tot. Esențială mi 
se pare, în primul rînd, în această mare 
schimbare, inversarea amintită mai sus, 
sfărîmarea unor relații vechi și închistate 
și înlocuirea lor cu altele noi și echita
bile. în cadrul acestor relajii, hărnicia și 
cinstea, sinceritatea și îndrăzneala au că
pătat un cîmp larg de manifestare, neli
mitat de fapt, favorabil tuturor afirmări
lor, stimulator și creator de inițiativă.

★
Preocupările și aspirafiile care um

pleau — care goleau de fapt — viața 
oamenilor în trecut erau legate direct 
de viața pe care o duceau ei, de traiul 
ce le fusese impus. Lucrurile erau aran

însemnări de călătorie din Peru

De-a lungul Anzilor Cordilieri
comitent în mai multe orașe, complet 
diferite, care s-au întrepătruns. Do
mină clădirile în stil colonial — mici 
orașe transplantate parcă în întregi
me din Spania. Numeroasele bise
rici, casele cu balcoane de lemn, 
străzile drepte, micile piețe cu feli
nare din lier forjat alcătuiesc un 
peisaj pitoresc. Principala piață a 
orașului, Piața Armelor, unde se află 
și celebra catedrală, are în mijlocul 
ei statuia ecvestră a lui Plzaro, con
chistadorul care a întemeiat pe a- 
ceste meleaguri un viceregat spa
niol în secolul al XVI-lea.

în prezent, în partea din oraș care 
se învecinează cu oceanul se în
tind vilele protipendadei. Aici, în 
San Isidro sau Miraflores, totul este 
plin de eleganță și parfum. Vilele, 
înconjurate de imense grădini, nu 
trec de un etaj. Se mai păstrează 
influențe ale grădinilor andaluze, în 
special luminăția specifică lor. Fîn- 
tîni arteziene, piscine, baruri fami
liare — totul pentru huzurul și dis
tracția marii aristocrații. în centrul 
orașului există, creație a ultimului

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
„SISTEMATIZAREA 

ȘI ARHITECTURA DIN OLANDA"

în cadrul schimburilor culturale 
dintre R. P. Romînă și Olanda, sîm
bătă s-a deschis la Brașov expoziția 
„Sistematizarea și arhitectura din 
Olanda".

Au rostit scurte cuvîntări Joost 
B. Haverkorn van Rijsewijk, mi
nistrul Olandei în Republica Popu
lară Romînă, și arhitectul Dan Cris- 
tescu.

(Agerpres)

Sesiune științifică

Sosirea delegației 
a R. P. Romine la

LEIPZIG 27. Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : în di
mineața zilei de sîmbătă 27 februarie, 
a sosit la Leipzig pentru a participa 
la deschiderea ediției jubiliare a 
Tîrgului internațional de primăvară 
de la Leipzig, cu prilejul împlini
rii a 800 de ani de la inaugurarea 
sa, delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne condusă de Constan-

Ieri s-au încheiat lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni de comunicări 
științifice a întreprinderii de pros
pecțiuni și laboratoare, care s-au 
desfășurat între 23—27 februarie la 
București. La sesiune s-au prezentat 
30 de comunicări științifice.

Cadre calificate 
pentru recoltarea stufului

în ultimii doi ani la unitățile stuficole 
din Deltă au fost repartizați peste 270 
de muncitori calificați în școli profe
sionale. în prezent, la Tulcea învață 
peste 370 de elevi care, după absolvire, 
vor deveni mecanici de utilaje, electri
cieni, sudori, lăcătuși. Alți 142 de elevi 
sînt pregătiți, tot pentru acest sector, în 
diferite Școli profesionale din țară. De 
asemenea, la mila 28, pe canalul Sulina, 
se fac pregătiri pentru organizarea unor 
cursuri de calificare și specializare, care 
vor avea loc după terminarea actualei 
campanii de recoltare a stufului.

jate în așa fel încît fiecare om trăia și își 
limita orizontul la gardul care îl despăr
țea de ceilalți oameni, din sat și din 
țară, din lumea toată. Acum, după ce 
gardul despărțeniilor și al înstrăinărilor 
dintre oameni a fosf înlăturat, preo
cupările și orizontul țărănimii s-au 
schimbat și s-au lărgit nemărginit 
de mult. Felul nou de a munci 
pămîntul, folosirea agrofehnicii și a ma
șinilor care au înlocuit uneltele primitive 
de odinioară, dezbaterea cu pasiune și 
cu pricepere a problemelor obștești, 
preocuparea stăruitoare pentru calificare 
și instruire au devenit lucruri obișnuite 
în lumea satului de azi. Iarna, mai ales, 
în anotimpul cel mai adormit în trecut, 
oamenii stau aplecați seri la rînd asupra 
cărților, descifrînd —■ cu dragoste și cu 
o pasiune pe care nu pot s-o aibă pen
tru citit și învățat decît cei care au fost 
ținuți mult timp departe de izvorul cul
turii — înțelesurile acestor vremuri, ie
șind din amorjeala în care stătuseră, în 
care fuseseră ținuți. Noul tip de țăran se 
impune printr-o atitudine, o demnitate, 
un orizont și o bucurie de viafă neobiș
nuite pentru trecut, sintefizînd parcă toa
te aspirațiile acelor vremuri.

★
Țărănimea era numită odinioară, cu un 

dispreț ciocoiesc, „talpa țării". Denumirea 
aceasta nu era chiar așa de nepotrivită, 
fiindcă atunci tot poporul era „talpa ță
rii", toți cei care munceau. Acum, cînd 
fara fine cu brațe de spice steaua roșie 
a comunismului, a celei mai depline și 
mai cuprinzătoare eliberări umane — o 
asemenea denumire ne apare ca o amin
tire a vremurilor pe care le-am lăsat în 
urmă, pentru totdeauna.

Acum, toți cei ce muncesc — întreg 
poporul — sînt fruntea și stăpînii țării.

deceniu «zgîrie nori» în care sînt 
concentrate sediile băncilor și ale 
companiilor străine.

Cele mai noi locuințe stnt totuși 
de un gen deosebit. Ele aparțin 
indienilor. Fiindu-le, în genere, in
accesibile locuințele elegante de 
care am vorbit, indienii, goniți de 
foame și atrași de mirajul marelui 
oraș, își construiesc ei înșiși, din pla
caj și carton, în jurul orașului, așa- 
numitele „barriados". Marea lor 
majoritate nu au o existență 
prea lungă, întrucît autoritățile 
nu le privesc cu ochi buni. Cel 
mai mare dintre ele, „Cetatea lui 
Dumnezeu", construit în timpul săr
bătorilor de iarnă din 1954 a supra
viețuit doar cîteva zile. Apoi poli
ția a împrăștiat mulțimea, iar bară
cile au fost dărîmate cu ajutorul 
tancurilor.

O poartă spre ocean
Ieșind din capitală, pe șoseaua 

asfaltată care merge de-a lungul 
țărmului Pacificului, oprim nu peste

Noi acțiuni studențești in Spania
MADRID 27 (Agerpres). — Pentru 

a patra oară consecutiv în ultimele 
zile studenții spanioli s-au întîlnit 
vineri la Madrid pentru a protesta 
împotriva hotărîrii luate de recto
rul universității de a interzice două 
prelegeri consacrate problemelor pă
cii. Agenția France Presse relatează 
că la 26 februarie 3 000 de studenți 
s-au adunat la Facultatea de me
dicină pentru a condamna măsurile 
luate de rector. In același timp, a- 
dunarea profesorilor de la Faculta
tea de științe economice și politice, 
în frunte cu decanul facultății, a 
adoptat în unanimitate o moțiune în 
oare sprijină revendicările studenți
lor care cer o reformă a universi
tății și libertatea de asociere. Par
ticipanții la adunare s-au declarat, 
de asemenea, solidari cu profesorii și 
studenții arestați sau îndepărtați din 
universitate. Participanții la adu
nare au adresat un apel tuturor co
legilor de la celelalte facultăți, ce- 
rîndu-le să adopte moțiuni simi
lare. Potrivit unei comunicări ofi
ciale a Ministerului spaniol al 
informațiilor, împotriva a patru

Sub titlul de mal sus, cunoscutul co
mentator James Reston semnează în 
„New York Times" un articol In care se 
spune, între altele i

Răsfoind presa străină
„M area alianță"

„Din rîndurile aliafilor S.U.A. din ță- 
rile Atlanticului și Pacificului se aud 
astăzi numeroase critici fafă de politica 
administrației Johnson, dar nu se înre
gistrează nici un fel de acord în legă
tură cu ce politică ar putea înlocui alii.i- 
fele respective. Capitalele occidentale nu 
sînt mulțumite de stadiul actual al lucru
rilor, dar nu pot cădea de acord nici 
asupra schimbărilor care ar trebui făcute. 
Și mai rău încă, nu există nici un efort 
organizat pentru a defini problemele și 
a găsi o altă politică corespunzătoare.

In Pacific, de exemplu, aliafii sînt di
vizați în privinfa politicii Washingtonului 
de a încerca să izoleze China. Ei se tem 
de riscurile implicate de o asemenea 
politică și nu doresc să participe la chel

mult timp la Callao, principalul port 
al țării. Lucrările de amenajare, 
încheiate în 1963, au ridicat consi
derabil capacitatea sa de tranzit. 
75 la sută din importurile țării, cît 
și o bună parte din exporturi trec 
acum pe aici. Creșterea importan
ței orașului este legată mai ales de 
apariția și dezvoltarea, în ultimii 
ani, a unei noi industrii : cea a 
țăinei de pește — o foarte bună și 
căutată hrană pentru animale. Pe 
malul oceanului, pe zeci de kilo
metri, s-au construit cîteva sute de 
fabrici de diferite capacități pen
tru fabricarea făinei de pește.

Depărtîndu-ne de coastă, pe mă
sură ce urcăm spre Sierra, cîmpu- 
rile cultivate se îngustează din ce 
în ce, devenind niște parcele în 
bordura unui rîu, care, la rîndul lui, 
devine și el torent. Altimetrul nostru 
îl reprezintă prezența lamei în cara
vană, sau dispersată pe pășuni. Un 
alt semn, faimosul rău al Anzilor, 
„saratche", care la un individ nor
mal se iace simțit la o altitudine de 
4 000—5 000 m. în măruntaiele mun
ților se ascund numeroase bogății : 
plumb, aramă, petrol, argint, vana
diu, aur, zinc. Dar ca și în alte țări 
sud-americane, de pe urma acestor 
bogății profită companiile străi
ne, care le exploatează. Zăcă
mintele de petrol, de exemplu, sînt 
controlate de „Petroleum Company", 
filială a lui „Standard Oii". Industria 
este slab dezvoltată. O oarecare 
dezvoltare cunoaște doar industria 
ușoară, care are la bază materiile 
prime din agricultură : bumbac, orez, 
tutun.

Cuzco: trecut și prezent
Pentru vizitatorul străin sosit în 

Peru prezintă o atracție deosebită 
călătoria la Cuzco, leagănul vechii 
civilizații incașe, distruse de con
chistadorii spanioli. La Cuzco, totul 
amintește de istorie. Țl-1 imaginezi 
aevea, rătăcind prin aceste locuri 
pe Manco Capac, fiul soarelui, în
zestrat cu bagheta sa magică de

guvernamentale
Leipzig

tin Tuzu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

în gara centrală din Leipzig, de
legația romînă a fost întîmpinată de 
Paul Scholz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germa
ne, de miniștri și alte persoane ofi
ciale. A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. D. 
Germană, Ștefan Cleja.

profesori ai Universității din Ma
drid a fost intentată o „ac
țiune disciplinară", pentru parti
ciparea lor lâ ultimele manifestații 
studențești. De asemenea, auto
ritățile spaniole au ridicat permisul 
de acreditare acordat lui Jose An
tonio Novais, corespondentul ziaru
lui parizian „Le Monde", în legătură 
cu relatările acestuia despre mani
festațiile studențești de la Madrid.

★
LONDRA 27 (Agerpres). — Ziarul 

londonez „Evening News" relatează 
că la 26 februarie poliția franchistă 
a arestat un grup de operatori de 
la „British Broadcasting Company". 
Operatorii de la compania britanică 
de televiziune s-au deplasat la Ma
drid pentru a filma unele aspecte 
ale grevei studenților Universității 
din Madrid. Printre cei arestați se 
afla și cunoscutul comentator al 
posturilor de televiziune engleze, 
Derek Hart. Timp de două ore ei 
au fost reținuți la poliție, unde le-au 
fost confiscate aparatele și pelicu
lele.

tuielile militare în Asia de sud-est. în 
Atlantic, aliafii nu sînt dispuși să-și înde
plinească angajamentele militare asumate 
pe baza pactului Atlanticului de nord și 
sînt profund divizați în ce privește po
litica americană de creare a unei forje 
nucleare multilaterale.

Motivele acestor dezacorduri sînt des
tul de limpezi, tn Pacific, majoritatea a- 
liafilor nu cred eă China poate fi izola
tă. Franfa și Marea Britanic au și recu
noscut Pekinul și recent Japonia a dat 
limpede a înțelege că intenționează să-și 
sporească contactele comerciale și cultu
rale cu lumea comunistă.

Planificatorii Departamentului de Stat 
stnt de acord că este nevoie de o revi
zuire a politicii alianțelor, dar fapt este că 
nu se depune nici un efort real în a- 
cest sens. Francezii își au propriile lor 
idei în privința reorganizării N.A.T.O., în 
mare parte contrare tendințelor Washing
tonului. Marea Britanic și Germania oc
cidentală sînt preocupate de problemele 
lor politice interne. Statele Unite mai 
sînt încă în stare să oprească o prăbușire 
în Atlantic și în Pacific în viitorul apro
piat, dar alianțele nu se pot menjine în 
situația lor actuală".

rezultatele ei 
în plus, aici

aur cu care măsura fertilitatea so
lului. Undeva, poate chiar prin 
apropiere, înfigînd bagheta în pă- 
mînt, după cum spune legenda, el 
nu a mai putut s-o scoată. Acesta 
a fost motivul pentru care s-a decis 
să construiască aici capitala marelui 
imperiu al incașilor, care cuprindea 
pe atunci teritoriile Perului, Ecuado
rului, Boliviei, Chile și unei părți din 
Argentina. Civilizația incașilor a fost 
tot atît de originală, ca și natura 
țării lor. Ei au reușit să construiască 
un sistem de șosele care străbăteau 
munții și defileurile. Urmele celebre
lor lor terase, cît și ale sistemelor 
de irigații se mai văd încă și astăzi.

Panorama pe care ți-o oferă ora
șul Cuzco e captivantă. Pe orice 
stradă întîlnești ziduri incașe, care 
au servit drept temelie bisericilor, 
case în stil colonial, cinematografe 
și caienele unde pot fi ascultate 
cîntecele cele mai moderne.

Numele Cuzco este legat de pro
bleme sociale foarte stringente. In
dienii au ca ocupație principală 
agricultura și păstoritul ; ei cultivă 
în special cartoful. în ce privește 
tehnica agricolă, ea este mai mult 
decît primitivă și 
sînt dezastruoase, 
întîlnești cel mai mare procent 
al mortalității infantile, cei mai 
mulți neștiutori de carte, veniturile 
cele mai reduse din toate re
giunile. Sînt tot atîtea motive pentru 
care țăranii peruvieni intensifică 
lupta pentru reforma agrară, pentru 
drepturi și libertăți. Ziarele și agen
țiile de presă din lumea întreagă 
au scris, adeseori în ultimii ani, des
pre lupta țăranilor săraci din re
giunea Cuzco pentru pămînt. Din 
februarie 1963, țăranii au început să 
ocupe pămînturile care le aparținu
seră din generație în generație. 
Numeroase „haciendos" (latifundii) 
au fost împărțite. Represiunile ordo
nate de autorități, în cursul cărora 
numeroși răsculați au fost uciși, nu 
au pus capăt luptei.

★
Călătoria ne-a convins că Peru nu 

este numai țara vestigiilor milenare, 
a lamei, sau a altor curiozități na
turale, cît patria unui popor de 12 
milioane de oameni, însetați de li
bertate și progres social.

Marcel RUSESCU

Halmagy.de


Pag. 4 S C î N T E I A Nr. 6541

Corespondența din Haga ^akariqs . „Nimic bun nu poate ieși NOTE

CRIZA DE GUVERN
Ieri la amiază, premierul Olandei, 

Victor Marijnen, primit la Palatul 
Soestdijk, a prezentat reginei Juliana 
demisia cabinetului. Hotărîrea a sur
venit în urma reuniunii de vineri sea
ra, deosebit de furtunoasă, a Consi
liului de Miniștri care a examinat 
proiectul de lege privitor la revizui
rea statutului Radiodifuziunii și Te
leviziunii olandeze. Primul ministru a 
declarat că a decis să prezinte de
misia cabinetului său, deoarece îi 
este imposibil să mențină coeziunea 
guvernului și să armonizeze părerile 
contradictorii ivite în jurul acestei 
chestiuni. (Guvernul Olandei repre
zintă o coaliție a Partidului catolic, 
Uniunea creștin-istorică. Partidului 
antirevoluționar și Partidului liberal).

Potrivit actualului statut, în vigoa
re încă din 1935, monopolul radio
ului și televiziunii este deținut de 
cinci grupări politice (catolici, so
cialiști, creștin-istorici, antirevoluțio
nari și independenți) care-și împart 
între ele timpul de emisiune. Dar din 
programe lipsește publicitatea co
mercială, ceea ce produce nemulțu
miri în rîndurile cercurilor de afa
ceri. Astfel s-a ajuns anul trecut la 
instalarea în largul coastelor olan
deze a postului de radio clandestin 
„Veronica" și a unui emițător de te
leviziune (despre care se spune că 
era finanțat de americani), ambele 
difuzînd programe cu anunțuri și re
clame comerciale.

Problema a prilejuit dezbateri pa
sionante în parlamentul Olandei, în 
cursul cărora s-a cerut guvernului 
să ia măsuri de „protejare a suve
ranității și integrității teritoriului na
țional". Drept urmare, guvernul a 
plasat stația pirat de televiziune 
„sub jurisdicția Olandei" printr-o 
lege specială adoptată de parla
ment în luna noiembrie.

Dar cu aceasta nu s-a pus capăt 
conflictului. Sub presiunea cercurilor 
comerciale, ministrul educației na
ționale a pregătit un proiect de lege 
menit să modifice statutul radiodi
fuziunii și televiziunii în sensul anu
lării interdicției existente privind re
clamele comerciale. Adus în discu
ția Consiliului de Miniștri, proiec
tul a stîrnit o puternică opoziție din 
partea miniștrilor antirevoluționari 
și a unor catolici iar ședința de vi
neri seara s-a 
vernamentală.

Evenimentul 
mare surpriză 
gențele dintre grupările coaliției gu
vernamentale sînt cunoscute de mai 
multă vreme și, după cum se consi
deră aci, ele nu se rezumă doar la 
proiectul de lege în cauză. Astfel, 
unii observatori sînt de părere că 
guvernul Marijnen nu găsise solu
ția pentru echilibrarea balanței co
merciale, al cărei deficit a atins la 
sfîrșitul anului 1964 peste 4 miliarde 
de florini. în opinia publică și în 
presă se discută despre efectele 
grele pentru economia olandeză ale 
intensificării concurenței în cadrul 
Pieței comune, în special în dome
niul produselor agricole.

în cercurile politice se apreciază 
că demisia cabinetului este expre
sia insuccesului coaliției guverna
mentale, formată din partide atît de 
diferite ca orientare și care nu au 
mai găsit un limbaj comun în pro
blemele ce frămîntă astăzi Olanda.

Chr. van PETERSEEN

soldat cu o criza gu-

nu a produs o prea 
la Haga, unde diver-

(Agerpres).MOSCOVA 27
A. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a rostit 
vineri o cuvîntare la postul de tele
viziune din Moscova în legătură cu 
recenta sa călătorie în țările socia
liste din Asia. El a declarat că vizita 
delegației sovietice în R. D. Viet
nam „a constituit o expresie a 
sprijinirii active de către Uniunea 
Sovietică a cauzei drepte a poporu
lui vietnamez". Uniunea Sovietică 
nu va rămîne indiferentă față de 
soarta republicii frățești și îi va 
acorda ajutorul necesar. „Nimeni să 
nu-și facă iluzii deșarte că agresiu
nea împotriva Vietnamului popular 
poate să rămînă nepedepsită''.

Referindu-se la recentele declara
ții ale Washingtonului, cu privire la 
necesitatea de a se căuta căi spre 
întărirea păcii, la importanța lărgirii 
contactelor internaționale, vorbito
rul a menționat că aceste declarații

sînt incompatibile cu acțiunile 
S.U.A. îndreptate împotriva R. D. 
Vietnam.

Șeful delegației sovietice a vor
bit apoi despre întilnirile cu con
ducătorii R. P. D. Coreene. „Pro
blema coreeană este o problemă 
internă a poporului coreean. Ea 
poate și trebuie să fie rezolvată de 
însuși poporul coreean". Trupele 
americane trebuie să fie retrase din 
Coreea de sud, a spus el.

Referindu-se la convorbirile cu 
conducătorii chinezi, A. Kosîghin a 
spus că ele au fost utile și „au con
tribuit la elucidarea posibilităților 
dezvoltării continue a relațiilor 
noastre. Firește, dificultățile și con
tradicțiile apărute în mișcarea co
munistă internațională nu pot fi 
rezolvate dintr-o dată". „Statele so
cialiste — a spus vorbitorul — sînt 
unite și solidare în fața primejdiei 
imperialiste".

McNamara se pronunță pentru continuarea
războiului in Vietnamul de sud

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
în timp ce tot mai multe personali
tăți se pronunță pentru încetarea 
intervenției americane în Vietnamul 
de sud și găsirea unei soluții poli
tice, ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, a declarat că „în 
politica noastră nu s-a petrecut nici 
o schimbare ; s-au schimbat numai 
tactica și armele folosite" și că 
„avioanele de luptă, armele și mili
tarii nord-americani vor continua să

Convorbiri 
franco-engleze 
in domeniul aeronauticii

PARIS 27 (Agerpres). — La Paris 
au luat sfîrșit întrevederile dintre 
ministrul armatelor al Franței, Pierre 
Messmer, și ministrul apărării al 
Marii Britanii, Denis Healey. La 
sfîrșitul acestor întrevederi a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că cei doi miniștri au 
căzut de acord asupra posibilităților 
de cooperare între Franța și Anglia 
în domeniul militar și în mod spe
cial în cel al aeronauticii. Comu
nicatul relevă faptul că cele două 
țări sînt interesate să pună în apli
care numeroase proiecte, printre 
care construirea în comun a unui 
avion de recunoaștere și a unui nou 
tip de elicopter.

în comunicat se subliniază că 
Pierre Messmer și Denis Healey au 
hotărît să se întîlnească din nou la 
o dată apropiată pentru a pune la 
punct acordul asupra căruia s-au 
înțeles.

COMENTARIUL ZILEI

Planul „Pretoria

dîntr-o conferință lărgită"
NICOSIA 27 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută vineri seara la Ni
cosia, președintele Ciprului, Ma
karios, a subliniat că Ciprul nu va 
lua parte, din principiu, la o confe
rință lărgită a țărilor interesate în 
rezolvarea crizei cipriote. Makarios 
a menționat că după părerea sa de 
la o astfel de conferință nu poate 
ieși nimic bun, iar un eventual eșec 
nu ar putea duce decît la o creștere 
a tensiunii în insulă.

Referindu-se la posibilitatea unor 
alegeri în Cipru, Makarios a subli
niat că o hotărîre definitivă nu va 
fi luată decît după ce mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Galo Plaza Lasso, 
va supune raportul său secretarului 
general al O.N.U.

în concluzia declarației sale, pre
ședintele Makarios a arătat că gu
vernul cipriot a hotărît să accepte 
o nouă prelungire de trei luni a

mandatului forței O.N.U. în Cipru, 
dar că intenționează să ceară redu
cerea efectivelor acestei forțe.

★
NEW YORK 27 (Agerpres).— Re

prezentantul Turciei la O.N.U., Or
han Eralp, a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o scri
soare în care respinge acuzațiile gu
vernului grec potrivit cărora avioa
ne cu reacție turcești ar fi zburat 
deasupra părții de sud-est a Gre
ciei. Scrisoarea afirmă că aceste acu
zații sînt „lipsite de temei". Guver
nul turc acuză, la rîndul său, Grecia 
de „violarea deliberată" a spațiului 
aerian turc. Incidentele la care se 
referă scrisoarea s-au petrecut în 
cea de-a doua parte a lunii ianuarie.

Scrisoarea reprezentantului turc a 
fost distribuită vineri ca document 
oficial al Consiliului de "Securitate.

participe direct la războiul din Viet
nam oricînd acest lucru va fi ne
cesar".

într-o altă declarație recentă, el a 
afirmat că se intenționează sporirea 
efectivului forțelor armate sud-viet- 
nameze cu încă 100 000 de oameni și 
Statele Unite vor ajuta la aceasta 
„prin toate mijloacele posibile". El 
a anunțat că acest lucru va necesita 
trimiterea în Vietnamul de sud a 
„unui număr de încă cîteva sute de 
consilieri militari nord-americani".

De asemenea, secretarul de stat, 
Dean Rusk, a arătat, în cadrul unei 
conferințe de presă ținute la Wa
shington, că nu întrevede posibilita
tea rezolvării situației din Vietna
mul de sud pe calea tratativelor.
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La Hamburg, studenți germani șl străini au manifestat împotriva inter
venției armate americane în Vietnamul de sud

OIN VIATA EC0N0MICĂ INTERNAȚIONALĂ
• Banca federală de rezerve a a- 

nunțat că la 31 ianuarie rezervele 
de aur ale Statelor Unite erau de 
15 209 milioane dolari față de 15 471 
milioane dolari 
1964, înregistrînd 
milioane dolari.

la 31 decembrie 
o scădere de 262

• Potrivit publicației „Japan Eco- 
de tran- 
în 1965 
față de 
500

nomic Journal", producția 
zistori a Japoniei va crește 
probabil cu 20—30 la sută 
anul 1964, ajungîndu-se la 
lioane bucăți.

mi-

în cadru! Fondului Monetar Internațional

Franța a votat împotriva 
cotelor de participație

sporim

Jocuri de ruletă
și de interese la Monaco
„Faceți jocurile, domnilor. Ni

mic nu mai cade" — anunță 
stereotip, seară de seară, crupie- 
rul de serviciu la ruleta din ma
rea sală a cazinoului de la Monte 
Carlo. Dar nu toate jocurile sînt 
făcute sau bine făcute. După cum 
s-a văzut, într-una din zilele 
trecute,cînd a fost rostit discursul 
prințului Rainier al III-lea, șeful 
minusculului principat Monaco 
(1,5 km pătrilți, 20 400 locuitori). 
Vorbind la postul de radio Monte 
Carlo, el și-a îndreptat focurile 
spre Cazino sau mai exact spre 
Societatea băilor de mare 
(S.B.M.) care-l exploatează și, 
prin aceasta, spre principalul ei 
„animator", citește, — acționar, 
care este armatdrul miliardar 
Aristote Socrate Onassis, de ori- 

■ gină greacă, cu pașaport... argen- 
tinean. Atacînd pe un ton vehe
ment S.B.M., prințul a spus : 
„Cum putem avea în vedere o 
politică turistică fără a face alu
zie la cei care trag cele mai mari 
profituri, la S.B.M. Pentru ei este 
mai ușor, dar și mai puțin costi
sitor, ca Monte Carlo să ofere 
drept atracție doar frumusețea 
lui naturală și blîndețea climei. 
Conducătorii S.B.M. nu sînt în 
stare să rețină aici pe turiști.

Trebuie să- punem capăt acestei 
carențe".

Încercarea de forță între Rai
nier și Onassis, care, în 1958, a 
cumpărat celebrul Cazino, răbuf-^ 
nește astfel după un aparent 
armistițiu. Prințul dorește — pen
tru motive bugetare și pentru 
propriile sale venituri — să atra
gă mai mulți turiști în principa
tul său. Aceasta presupune între 
altele, o modernizare urbanisti
că, la care S.B.M. nu consimte 
să-și aducă aportul. Principalul 
ei acționar, Onassis, refuză să se 
„asocieze" planului urbanistic 
susținut de Rainier, atîta vreme 
cît acesta nu va accepta să revi
zuiască convenția dintre S.B.M. 

care cuprinde în patrimoniul 
său și Cazinoul — și guvernul 
monegasc, renunțînd la dreptul 
său de veto în principalele 
hotărîri ale societății.

Așa s-a ajuns la divergențele 
dintre guvernul principatului și 
puternica S.B.M., care amenință 
să se transforme într-o ruptură, 
după cum au relatat ziarele occi
dentale.

Această ciocnire între profitori 
se soldează cu o paralizare a lu
crărilor de modernizare de ordin 
turistic în micul principat de pe 
Coasta de Azur.

încrucișare de lame

De cîteva zile o delegație britanică 
formată din lordul cancelar, Gardiner, și 
ministrul pentru problemele Common- 
wealthului, Bottomley, duce tratative în 
Rhodesia cu guvernul Smith pentru a- 
planarea conflictului dintre Londra și Sa
lisbury, privind independenta acestui te
ritoriu. Intr-un editorial consacrat acestor 
negocieri ziarul „Financial Times" scrie : 
„Este greu să se întrevadă cum aceste 
convorbiri ar putea avea rezultat, întru- 
cît pozițiile guvernelor englez și rho- 
desian rămîn îndepărtate". în ce constă 
diferendul ?

Sub puternica presiune a țărilor Com- 
monwealth-ului care se opun oricărui 
sprijin acordat guvernului rasist al Rho
desiei (în care 250 000 de coloni do
mină pe cei 2,5 milioane de africani), 
Londra nu a consimțit să acorde acestei 
țări independența. Guvernul Smith a a- 
nunțat însă că o va proclama în mod 
unilateral. Reacția Londrei a constat în- 
tr-un avertisment sever că, în cazul pro
clamării unilaterale a independenței, An
glia va trece la represalii economice.

Nu i-a fost greu lui Smith să găsească 
sprijin la colegii lui întru rasism din Re
publica Sud-Africană, al cărei model îl 
copiază. în urma consultării unui grup 
de juriști de la Universitatea din Preto
ria, Smith a afirmat că actuala constituție 
a Rhodesiei permite guvernului său să 
proclame independența indiferent dacă 
Londra este de acord sau nu. Juriști sud- 
africani au elaborat un plan cunoscut 
în presă sub denumirea de „planul Pre
toria'' potrivit căruia, Smith ar putea ob
ține independența „în mod legal", prin- 
tr-o interpretare avocățească a anumitor 
paragrafe ale constituției din 1961. Pe 
lîngă acestea „planul Pretoria" prevede 
o serie de măsuri de apropiere între 
Republica Sud-Africană și Rhodesia, prin
tre care reducerea emisiunilor de radio 
și televiziune din Londra și înmulțirea 
celor din R.S.A. ; pe plan economic, s-a 
încheiat un acord între cele două țări 
care asigură mărfurilor sud-africane ace
lași regim preferențial ca și celor bri
tanice. Toate acestea au făcut ca publi
cația britanică „Guardian" să ajungă la

concluzia că „Rhodesia se îndepărtează 
în mod fatal de Anglia și Commonwealth, 
apropiindu-se tot mai mult de vecinul său 
din sud" și că niciodată aceste jări „nu 
au fost ătîf de apropiate din punct de 
vedere ideologic, spiritual și economic".

Dar, după cum precizează „Financial 
Times", „pozijia lui Smith nu este co
modă". Propriul său partid este împărțit 
în două tabere opuse : o parte care cere 
proclamarea imediată a independentei, 
fără a se fine seama de consecințe ; iar 
o altă parte care se pronunjă pentru o 
politică prudentă, deoarece, spun aceș
tia din urmă, „o acțiune unilaterală ar 
avea consecințe nedorite".

Mizînd pe starea de spirit a acestei 
fracțiuni. Londra a trimis pe lordul can
celar — după cum scrie presa engleză 
— pentru a impresiona pe coloni și 
pentru a sprijini pozițiile moderaților. 
Guvernul Smith însă a făcut tot posibi
lul pentru ca misiunea engleză să nu 
dea rezultate concrete. Cu cîteva zile 
înainte de sosirea acesteia la Salisbury 
a fost „descoperit" un complot care a 
dus la prelungirea stării excepționale în 
cartierul african din apropierea capitalei. 
Membrilor delegației le-a fost per
misă întîlnirea doar cu Joshua Nkomo, 
liderul partidului Uniunea poporului afri
can Zimbabwe. Ndabaningi Sithole, lider 
al partidului Uniunea națională africană, 
a fost privat de acest drept. Scopul ma
nevrei este de a scinda mișcarea de eli
berare najională.

Ziarele de sîmbătă au relatat despre 
felul cum a decurs întrevederea delega
ției cu Nkomo. Acesta s-a pronunțat 
pentru convocarea neînfîrziată a unei 
conferințe privind viiforul constituționa1 
al Rhodesiei. Totodată, unul din repre
zentanții Uniunii naționale africane, 
Percy Ntini, a declarat că, „poporul Rho
desiei dorește o soluție cinstită pentru 
problemele țării sale și nu va tolera ma
nevre care au ca scop perpetuarea do
minației colonilor albi".

După cum se vede, „Planul Pretoria" 
nu are prea multe șanse de reușită.

La Paris s-a 
cial că delegatul 
din organismul de condu
cere al Fondului Monetar 
International (F.M.I.) *) a 
votat vineri împotriva pla
nului de sporirea cu 25 la 
sută a cotei cu care fie
care stat membru participă 
la Fond.

Se știe că la sesiunea 
F.M.I., care s-a (inut anul 
trecut la Tokio, a fost ac
ceptată, în principiu, pro
punerea de a se ridica cu 
25 la sută resursele actuale 
ale Fondului, adică cu apro
ximativ 5 miliarde de do
lari. Dar trebuie avut în ve
dere că statutul F.M.I. pre
vede ca o pătrime din con
tribuțiile țărilor membre să

anunțat ofi- 
francez

•) Fondul Monetar In
ternațional este o organi
zație financiară interna
țională creată în urma 
Conferinței de la Bretton 
Woods (S.U.A.), din anul 
1944.

fie vărsată In aur. Dacă 
membrii Fondului, pentru 
a-și procura aurul necesar 
sporirii cotelor la F.M.I., 
ar converti dolarii , pe care 
îi posedă — și această 
operație era așteptată în 
Occident — ei ar provoca 
o pierdere de cel pujin 
700 milioane de dolari tre
zoreriei Statelor Unite. 
Pentru a se evita o nouă 
diminuare a stocurilor de 
aur americane Fondul Mo
netar International, în care 
S.U.A. are un cuvînt greu, 
a elaborat un plan con
form căruia țările care dis
pun de rezerve de aur su
ficiente se angajează să 
sporească cotele lor părți 
la F.M.I. pe seama aces
tor stocuri, fără a face apel 
la cele americane. Totoda
tă, se pune Fa dispoziția 
țărilor care au de schim
bat dolari o „rezervă de 
aur specială" a Fondului, 
considerată ca făcind par
te din stocul de aur ame-

rlcan. Se prevede, de 
menea, posibilitatea 
tranzacții care să permită 
statelor ce nu au nici aur, 
nici dolarj să efectueze 
vărsămintele lor, integral, 
în monedă națională.

Franța care, la început, 
a fost de acord cu propu
nerea de sporire a resur
selor F.M.I., apreciază că 
această creștere nu tre
buie să se facă pe seama 
exceptării principiului con
vertirii dolarilor în aur, 
principiu aflat la baza ac
tualului sistem monetar al 
țărilor occidentale. Comen
tariile de presă relevă că 
votul de vineri se înscrie 
pe linia ultimelor luări de 
poziție ale guvernului fran
cez împotriva „Gold Ex
change Standard-ului" (sis
temul monetar internatio
nal întemeiat pe aur, dolar 
și înfr-o mai mică măsură 
pe lira sterlină).

Augustin BUMBAC

ase- 
unei

Gh. C.

• Consiliul Uniunii bancare a țări
lor C.E.E., întrunit la Essen, s-a pro
nunțat pentru o monedă vest-euro- 
peană unitara. După părerea pre
ședintelui uniunii, von Falken- 
hausen, va mai dura încă mult timp 
pînă cînd acest scop va putea fi rea
lizat.

• Citînd surse bine Informate 
„France Presse" atribuie primu
lui ministru britani , Wilson, in
tenția de a supune cancelaru
lui R.F.G., Erhard, și președin
telui Franței, de Gaulle, în timpul 
vizitelor pe care le va face în 
aceste țări, un proiect de ade
rare a Comunității Economice Eu
ropene la zona liberului schimb. 
Agenția arată că nu este vorba încă 
de un plan elaborat în toate deta
liile, ci numai de o „idee" în sensul 
dorinței exprimate de Londra „de a 
construi punți" între cele două or
ganisme economice vest-europene. 
în baza propunerii lui Wilson, Piața 
comună ar deveni al nouălea mem
bru al zonei liberului schimb.

„în anturajul lui Wilson, continuă 
France Presse, nu se ascunde fap
tul că proiectul primului ministru 
are puține șanse de a se realiza în 
viitorul imediat. Ideea ar putea însă 
tenta pe industriașii vest-germani, 
care ar vedea deschizîndu-se în fața 
lor o piață considerabilă, izolată 
acum prin bariere vamale supără
toare. Cercurile londoneze se abțin 
să facă presupuneri asupra atitudi
nii franceze față de un asemenea 
proiect. Pare apriori evident că ea 
trebuie să fie măi puțin favorabilă, 
dacă' nu complet negativă".

• Banca federală de emisie a anun
țat că rezervele de devize ale Ger
maniei occidentale au scăzut ou 68 
milioane mărci în săptămîna care a 
luat sfîrșit la 23 februarie. Rezerve
le de aur au crescut cu 1 milion 
mărci.

Partida este în curs. Adversarii 
încrucișează spade cu... lame 
foarte ascuțite. Nu e o expresie 
figurată. In acest duel protago
niștii sînt marii fabricanți de 
lame de ras: firma americană 
Gillette („the biggest in the 
world", cea mai mare din lume), 
și concurenta sa engleză — Wil
kinson.

Cu mai bine de un an în urmă, 
aproape concomitent, cele două 
firme au lansat pe piețele Euro
pei occidentale „lame-minune", 
din oțel special inoxidabil și cu o 
lungă perioadă de folosință. So
cietatea americană, sub marca 
Gillette Roth-Biichner (prin trans
formarea cunoscutei Rotbart) s-a 
implantat solid pe piața R.F.G., 
unde domină într-o proporție 
de 60 la sută. Restul îl împart 
15 concurenți dintre care cel mai 
important este Wilkinson-Sword. 
In numele dreptului celui mai 
tare, filiala (vest) germană a so
cietății americane Gitiette a ridi
cat pretenții: nici mai mult, nici 
mai puțin decît exclusivitatea 
producției de lame inoxidabile. 
Ca-n fabula cu lupul și mielul, 
acest gen de „împărțeală" i-a de
terminat pe toți cei 15 concurenți 
să se unească într-un 
de apărare".

Gillette s-a pregătit 
pentru altă# bătălie:

„sindicat

intens și 
invadarea

Angliei. De la sfîrșitul lunii tre
cute. societatea americană a în
ceput să reverse in insulele bri
tanice o nouă lamă inoxidabilă, 
Gillette seven o’clock. Dar ata- 
cînd adversarul pe propriul său 
teritoriu, lama americană are de 
dat o bătălie grea. In această o- 
perație, firma Wilkinson este a- 
vantajată de faptul că astăzi pro
duce numai lame inoxidabile. 
Concurenta, în schimb, care pro
duce diferite tipuri de lame, tre
buie „să-și umple un buzunar din 
celălalt", după cum se exprimă 
revista „Time". Aceasta implică 
însă un cost de producție mai ri
dicat, ceea ce nu a întîrziat să 
se repercuteze asupra profiturilor 
firmei Gillette. Astfel, în ciuda 
marilor vînzări, cîștigurile sale, 
de 45,3 milioane dolari în 1962, au 
coborît cu 8 la sută în anul ur
mător și din nou cu 11,5 la sută 
în 1964. Pdtronii firmei nu s-au 
resemnat și speră să revină la 
vechile profituri, datorită și ac
tualelor mișcări inițiate pe piața 
franceză și italiană, unde lamele 
Gillette își croiesc drum. Ei scon
tează și pe faptul că trebuia să 
primească niște sume de bani de 
la firma Wilkinson, a cărei pro
ducție se bazează pe un... patent 
Gillette datînd din 1959.

Bătălia „lamelor" este în plină 
desfășurare.

E. MIRONESCU

Ghana depune eforturi pentru dezvoltarea economică și culturală, 
în fotografie : Președintele Nkrumah Inaugurează o imprimerie în loca

litatea Tema

PROTEST AL CAMBODGIEI 
FAȚĂ DE ACȚIUNILE 
PROVOCATOARE
ALE TAILANDEI

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
sediul Organizației Națiunilor Unite 
s-a dat publicității vineri o scri
soare de protest a lui Koun Wick, 
ministrul afacerilor externe al Cam- 
bodgiei, adresată actualului preșe
dinte al Consiliului de Securitate, 
Roger Seydoux (Franța), împotriva 
provocărilor Tailandei la granițele 
dintre cele două țări. în scrisoare 
se spune că guvernul cambodgian 
„cere încă o dată eliberarea ime
diată a celor cinci cambodgieni cap
turați și reținuți în mod arbitrar de 
către autoritățile tailandeze". Ares
tarea celor cinci cambodgieni, a de
clarat Wick, trebuie să fie apreciată 
în contextul violărilor repetate ale 
frontierei cambodgiene de către 
Tailanda.

NEW YORK. La Organizația Na
țiunilor Unite s-a anunțat componența 
Comitetului special pentru operațiile 
destinate menținerii păcii, care va e- 
xamina căile de înlăturare a greutăți
lor întîmpinate actualmente de către 
O.N.U. Comitetul, care va avea în 
frunte pe președintele celei de-a 19-a 
sesiuni a Adunării Generale, Alex 
Quaison-Sackey, cuprinde reprezen
tanții a 33 de state, printre care, 
membri permanenți ai Consiliului de 
Securitate — U.R.S.S., S.U.A., Anglia 
și Franța. Ciankaișistul nu face parte 
din comitet în urma opoziției catego
rice a unei serii de țări. Din Comitet 
face parte și R. P. Romînă.

LEIPZIG. Sîmbătă a sosit în R. D. 
Germană delegația guvernamentală so
vietică condusă de A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care va participa la Tîrgul 
de primăvară de la Leipzig. La sosire 
delegația a fost întîmpinată de Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, și de alte 
persoane oficiale.

SOFIA. Dr. Bruno Pittermann, vi
cecancelar al Austriei, și Stanko Todo
rov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, au semnat 
la 27 februarie un comunicat cu pri
vire la convorbirile avute în proble
mele colaborării economice și tehnice 
dintre întreprinderile industriei națio
nalizate austriece și întreprinderi bul
gare și cu privire la posibilitățile dez
voltării schimbului reciproc de mărfuri.

•ri-

I’ARIS. Președintele Nigerului, Ha- 
mani Diori, care se află într-o vizită la 
Paris, a conferit cu președintele Fran
ței, Charles de Gaulle, la Palatul E- 
lysee. După întrevederea dintre cei 
doi șefi de state, Diori a declarat zia
riștilor că au fost luate în discuție 
probleme de interes comun, în spe
cial colaborarea dintre Niger și Franța

MOSCOVA. în Uniunea Sovietică 
a sosit, într-o vizită de răspuns, o de
legație olandezo-belgiană de specia
liști în domeniul folosirii energiei a- 
tomice, condusă de profesorii J. A. 
Gudkoop și M. D. Hont. Agenția

TASS anunță că a fost coordonat tex
tul preliminar al unui acord de cola
borare în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice între Comi
tetul de Stat pentru folosirea energiei 
atomice al U.R.S.S., Centrul de reac
toare din Olanda și Comisariatul pen
tru energia atomică din Belgia.

BONN. Bundestagul vest-german a 
adoptat vineri, după a treia citire, 
bugetul Republicii Federale Germane 
pe anul în curs. Cheltuielile bugetare 
se vor ridica la 63 900 000 000 mărci, 
fiind cu aproape trei miliarde mai mari 
decît în anul bugetar precedent. Su
mele cele mai mari continuă să fie 
alocate cheltuielilor militare, care se 
cifrează la 18,2 miliarde mărci.

NEW YORK. După cum anunță a- 
genția France Presse, Arsene Usher, 
reprezentantul Coastei de Fildeș la 
Organizația Națiunilor Unite, va de
veni președintele Consiliului de Secu
ritate pe luna martie în virtutea ro
tației în ordine alfabetică la acest 
post.

TEL AVIV. în cursul întrevederi
lor de la 26 februarie dintre Averell 
Harriman, ambasador cu împuterni- > 
ciri speciale al președintelui Johnson, 
și primul ministru al Izraelului, Levi 
Eshkol, au fost abordate „probleme 
ale apărării".

STOCKHOLM. La Muzeul nordic 
din Stockholm s-a deschis o expoziție 
de artă populară romînească organi
zată de acest muzeu în cplaborare cu 
Institutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Prințul Bertil 
al Suediei a deschis oficial expoziția 
după care, însoțit de ambasadorul 
R. P. Romîne la Stockholm, Petru 
Mânu, a vizitat standurile.

PARIS. Sîmbătă seara în sala Paul 
Eluard a primăriei orașului Stains s-a 
deschis expoziția „Imagini din Romî- 
nia" organizată de Asociația Franța- 
Romînia. Au fost de față reprezentanți 
ai municipalității orașului și membri 
ai Asociației Franța-Romînia. A fost 
prezent, de asemenea, Vasile Vlad, 
consilier al Ambasadei R. P. Romîne 
la Paris.
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