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ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE PE ȚARA
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE 1964
Metal mai mult
de bună calitate

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). 
■— In anii construcției socialiste, 
C mbinatul siderurgic Hunedoara 
F-a dezvoltat vertiginos. O dată cu 
el au crescut oamenii, făurari pri- 
cepuți ai metalului. Ei produc la 
ora actuală peste 2 milioane tone 
de oțel, într-un sortiment larg — 
peste ,170 de mărci de oțeluri ne
cesare industriei constructoare de 
mașini și altor ramuri ale econo
miei naționale. Anul trecut, dato
rită creșterii indicilor de utilizare 
a furnalelor și cuptoarelor, repara
țiilor de bună calitate, ridicării gra
dului de mecanizare a proceselor 
de producție, siderurgiștii au pro
dus în plus, peste prevederile pla
nului, 72 000 tone de fontă, 89 000 
tone oțeluri și peste 60 000 tone de 
blumuri, țagle de relaminare și pro
file diferite. La prețul de cost s-au 
înregistrat economii în valoare de 
peste 81 milioane lei, cea mai mare 
parte pe seama reducerii consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale ; în această perioadă s-au 
economisit aproape 100 000 tone de 
cocs.

Pentru aceste succese, colectivul 
Combinatului siderurgic Hune-

doara a primit ieri Steagul roșu și 
diploma de întreprindere fruntașă 
pe țară în ramura industriei side
rurgice.

Succesele din acest an ale side- 
rurgiștilor sînt la înălțimea distinc
țiilor acordate. Trecînd la a- 
plicarea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice prevăzute cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan pe 
1965 și al stabilirii angajamente
lor în întrecerea socialistă, ei au dat 
în primele două luni peste plan a- 
proape 20 000 tone de fontă și oțe
luri și 6 000 tone laminate. Ceea ce 
caracterizează în prezent activitatea 
întregului colectiv al combinatului 
este preocuparea și străduința de a 
îmbunătăți continuu calitatea me
talului, de a lărgi numărul sorti
mentelor. Principalul obiectiv al în
trecerii socialiste în acest an îl con
stituie ridicarea caracteristicilor 
fizico-mecanice, a gradului de pu
ritate și omogenitate al oțelului 
livrat beneficiarilor.

La adunarea festivă de ieri, side
rurgiștii și-au exprimat hotărîrea de 
a obține noi succese în ultimul an al 
șesenalului.

Ieri au primit Steagul roșu și 
diploma de întreprindere frun
tașă pe ramură în întrecerea so
cialistă pe țară:

COMBINATUL SIDERURGIC HU
NEDOARA
GRUPUL DE ȘANTIERE BISTRI- 
ȚA-AVAL
INSTITUTUL DE PROIECTĂRI 
PENTRU CHIMIA ANORGANI
CA BUCUREȘTI
DIRECȚIA REGIONALA A NA
VIGAȚIEI CIVILE GALAȚI 
TERMOCENTRALA „STEAUA RO
ȘIE" FÎNTINELE 
ÎNTREPRINDEREA REGIONALA 
DE TRANSPORTURI AUTO DO- 
BROGEA
DIRECȚIA P.T.T.R. A CAPITALEI
I.C.A.B.-BUCUREȘTI 
G.A.S. CREVEDIA

Distincfie
binemeritată

înrămarea Steagului roșu șl a diplomei de întreprindere fruntașă pe 
țară Combinatului avicol al G.A.S. Crevedia

Foto : Gh. Amuza

PREGĂTIRI PENTRU

Crescătorii de păsări de la Combi
natul avicol ‘ ~
regiunea București, 
rit 
Ca 
dite 
aici 
diploma Consiliului Central al Sin
dicatelor de întreprindere fruntașă 
pe țară în întrecerea socialistă. In
ginerul Marin Gheorghe, directorul 
combinatului, precum și muncitorii, 
inginerii și tehnicienii care au luat 
cuvîntul au scos în evidență activi
tatea rodnică desfășurată în 1964, 
care s-a materializat în obținerea a 
peste 11 milioane lei beneficiu, cu 
peste 4,5 milioane mai mult față de 
prevederi. Planul producției globale 
a fost depășit cu 23 la sută. S-au 
realizat în plus peste prevederi 
800 000 de ouă și 200 000 de pui. Pre
țul de cost a fost redus față de plan 
cu 19,2 Ia sută la mia de ouă și cu 
24,3 la sută la tona de carne de pa
săre. Rezultate însemnate au fost 
dobîndite și în creșterea producti
vității muncii, care a fost cu 17 la 
sută mai mare față de plan. Dez- 
voltînd experiența cîștigată anul tre
cut, crescătorii de păsări de la Cre
vedia au înscris pe graficele între
cerii succese însemnate și în pri
mele două luni ale acestui an. Ast
fel, în această perioadă, planul la 
producția de ouă a fost depășit cu 
45 000 de bucăți, iar la carne de pa
săre s-au realizat și depășit sarci
nile prevăzute pentru întreg trimes
trul I.

al G.A.S.
au 

ieri un eveniment 
urmare a realizărilor dobîn- 
în anul trecut, colectivului de 
i s-au decernat Steagul roșu și

Crevedia, 
sărbăto- 

deosebit.

CAMPANIA AGRICOLĂ
DE PRIMĂVARĂ
Regiunea Argeș

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
în toate cele 11 S.M.T.-uri existente 
în regiunea Argeș reparațiile au 
fost terminate la majoritatea trac
toarelor și mașinilor agricole. 4 co
misii de specialiști de la serviciul 
regional se află în prezent în sta
țiuni pentru verificarea calității lu
crărilor de reparații. In unele coope
rative agricole de producție, mem
brii cooperatori lucrează în aceste 
zile la desfundarea terenului, 
care urmează să se planteze viță 
vie, transportă gunoi de grajd 
C’*rțp,  pregătesc semințele etc.

0 nouă întreprindere 
forestieră

Zilele acestea, în regiunea Mara
mureș și-a început activitatea o 
nouă unitate'industrială — întreprin
derea forestieră Tîrgu Lăpuș. Noua 
întreprindere dispune de numeroase 
ferăstraie mecanice, tractoare, funi- 
culare și alte mijloace moderne. Pe
rimetrul ei de activitate este de 
peste 50 000 hectare. Transportul ma
terialului lemnos dat în exploatare 
se face cu ajutorul autocamioanelor, 
în care scop s-au construit peste 
110 kilometri de drumuri auto fores
tiere. înființarea noii întreprinderi 
a fost determinată de necesitatea 
punerii în valoare a bazinului fores
tier Lăpuș-Cavnic. In primul an, 
noua întreprindere va valorifica cir
ca 260 000 mc masă lemnoasă.

Regiunea Crișana

pe 
de 
la

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Unitățile agricole socialiste din 
regiunea Crișana fac în aceste 
zile ultimele pregătiri în vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor agri
cole de primăvară. Cele mai mari 
cantități de îngrășăminte organice 
au fost transportate la cîmp de către 
cooperativele agricole de producție 
din raioanele Marghita, Gurahonț, 
Șimleu și Beiuș. De asemenea, 6 522 
ha care urmează să fie 
au fost fertilizate prin 
1 900 tone îngrășăminte

S-a asigurat întreaga 
semințe de porumb dublu hibrid ne
cesară cooperativelor agricole de 
producție.

Consiliul agricol regional a organi
zat la S.M.T. Sîntana un curs de 
Instruire a mecanizatorilor asupra 
modului de folosire a noilor semănă
tori SPC-6.

însămînțate 
utilizarea a 
chimice.
cantitate de

se
on

nou

Spre înălțimi
Secția mecanică grea de Ia Fabrica de mașini-unelte și agregate din 

Capitală, unde se construiesc utilaje de mare productivitate

Ritm bucureștean

un entuziasm proprii 
tînăr, pentru că, la 
respectabilă, Bucu- 

trăiește o nouă tine-

O capitală sintetizează caracte
rul țării, specificul și personali
tatea ei. Poate tocmai de aceea 
Bucureștiul se definește în pri
mul rînd prin ritmul viu al vieții 
sale bogate și complexe.

Aspectul Bucureștiului 
schimbă acum de la un 
la altul: o nouă uzină, un
cartier, noi străzi și parcuri apar 
într-o parte sau alta a orașului.

Ritm... In Bucureștiul anilor 
1960—1964 s-au construit 12 în
treprinderi și 50 de secții noi. In 
sobrietatea lor cifrele închid însă 
imagini de o mare forță sugesti
vă, surprind o uriașă putere de 
creație și 
unui oraș 
vîrsta sa 
reștiul își
rețe. Contururile noilor fabrici și 
uzine, concepția lor arhitectoni
că îndrăzneață nu pot fi egalate 
decît de înalta tehnicitate a uti
lajelor cu care au fost înzestrate.

Intr-o broșură care prezintă 
dezvoltarea orașului București în 
acești ani se poate citi: „...la Uzi
na de anvelope «Danubiana» au 
fost instalate utilaje moderne cu 
un volum echivalent cu capaci
tatea unui tren de 1 400 vagoane".

1 400 vagoane la „Danubiana", 
altele, poate tot atît de numeroa
se, la Fabrica de mașini-unelte, 
clădire înaltă, cu fațadă arcuită 
și pereți de sticlă, care îți atrage 
privirea pe Bulevardul Muncii; 
altele, încărcate cu mașini și a- 
parataje fine, la Fabrica de piese 
radio și semiconductori Băneasa.

Ritmul viu al Bucureștiului își 
are sursele în această temelie de 
oțel și fier, în puternica și 
derna industrie socialistă a

Nocturnă pe magistralele Capitalei

(Continuare în pag. Il-a)

Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romine, una dintre nu
meroasele Instituții de artă din 
țară a căror activitate a luat o 
amplă dezvoltare In anii puterii 

populare

Prezentarea de condoleanțe 
la ambasada Austriei

dimineața, ambasadoruluiJoi
Austriei la București, Johann Manz, 
i-au fost prezentate condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a 
președintelui Austriei, Adolf Schărf.

La sediul ambasadei au sosit 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gh. Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai guvernului, deputați în

Marea Adunare Națională, repre
zentanți ai conducerii unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții cultural-știin- 
țifice, generali și ofițeri superiori.

Au prezentat, de asemenea, con
doleanțe șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

In fața portretului îndoliat al 
președintelui Adolf Schărf s-a păs
trat un moment de reculegere, după 
care s-a semnat în cartea de con
doleanțe.

(Agerpres)

C E R T I T U DINI
„Votul dat Frontului 

orației Populare 
pentru înflorirea 
turii socialiste".

Demo- 
va fi un vot 
științei și cui-

citirea Manifes-Ceea ce face din 
tulul Frontului Democrației Populare 
o lectură substanțială și reconfor
tantă este faptul că îndemnurile care 
încheie fiecare paragraf sînt satura
te de date concrete, între conținut și 
expresie neexistînd nici un vid. To
tul e solid, franc, controlabil. Cultu
ra socialistă urmărește un scop pre
cis, de mari ambiții umaniste : for
marea omului nou, multilateral pre
gătit, iar mijloacele puse în aplicare 
pentru realizarea acestui țel sînt 
enumerate în paginile Manifestului 
cu o sobrietate de comunicat. In 1964 
toți copiii țării s-au aflat pe băncile 
școlilor, au fost construite în ultimi! 
ani zeci de mii de săli de clasă și 
spații noi de învățămînt, acțiunea de 
generalizare a învățămîntulul de opt 
ani a fost încheiată, s-au tipărit nu
mai anul trecut 58 000 000 de cărți și 
broșuri etc.

O mișcare culturală de
anvergură nu se poate săvîrși decît 
umăr la umăr, într-un elan de muncă 
și entuziasm colectiv, pe care istoria 
noastră nu l-a cunoscut niciodată.

Am observat că în dialogul tot 
mai frecvent și bogat pe care-1 avem 
cu intelectualii și artiștii străini, ex
presia pe cdre noi o folosim spontan
— „arta noastră', „cultura noastră"
— le trezește oarecare nedumerire.

Mîndria patriotică pentru valorile 
culturii naționale se exprimă de obi
cei în raport cu un trecut constituit. 
Ce om nu e mîndru de patrimoniul 
spiritual al poporului său ? Faptul

asemenea

Horia LOVINESCU

că 
bili în 
patrimoniu, că pentru noi arta nu e 
numai o chestiune personală, ci și 
a noastră, a tuturor, surprinde, se 
vede, un individualism cultivat une
ori cu un soi de amară, cruntă tris
tețe.

Conștiința „operei comune' cred 
că n-a fost străină nici unei culturi 
în momentele ei de mare înflorire și 
presupun că ideea, deliberat urmă
rită, a unității și organicității vieții 
spirituale, nu părea deloc năstruș
nică artistului din Renaștere. Dar 
numai în epoca socialismului, rodul 
creației istorice a marilor mase, a- 
ceastă idee, devenită populară în 
sensul cel mai plin al cuvîntulul, e 
în același timp un program de acțiu
ne și o condiție de existență.

în ziua în care, fără a renunța să 
ne căutăm cu febrilitate pe noi în
șine, am început să ne gîndim și să 
spunem „noi', cînd am descoperit 
posibilitatea sintezei dintre munca 
atît de personală a artistului și no
blețea muncii comune, a luat naș
tere poate cea mai temerară între
prindere din istoria culturii noastre.

Față de amploarea încercării — 
crearea unei înalte civilizații cu as
pirații și stil propriu — cei peste 20 
de ani cîți au trecut de la Eliberare 
reprezintă doar o etapă. Dar o etapă 
decisivă pentru că în acești ani re
voluția culturală inițiată de partid a 
îngăduit să se pună înseși premisele 
acestei Renașteri. Premise materiale, 
de o complexitate pe care doar ci-

ne socotim solidari și responsa- 
dezvoltarea actuală a acestui

frele Izbutesc s-o exprime (școli și 
universități, cărți în tiraje fără pre
cedent, condiții de creație, o amplă 
mișcare culturală de masă etc.) și 
marea premisă morală că, sub stea
gul ideilor socialismului, avem ceva 
nou de spus lumii și că vom spune. 
Ceea ce e important e șl elanul cîș- 
tigat, accelerarea progresivă și ine
luctabilă a acestui elan. Privită cu 
înțelegere dialectică, linia de dez
voltare apare limpede, descriind o 
continuă și fermă mișcare ascenden
tă. Integrarea, nu numai a valorilor 
trecutului, ci și a esențelor specifice 
universului spiritual al poporului 
nostru, e pe cale de desăvîrșire, iar 
puterea de cuprindere a prezentului 
crește vizibil, cu fiecare zi. Muzica 
lui Enescu, sculptura lui Brîncuși, 
proza lui Sadoveanu și poezia Iui Ar- 
ghezi, masive afirmări ale geniului 
romînesc în contemporaneitate, stau 
dovadă că nu profesăm un optimism 
exagerat.

Opera de creare a noului uma
nism, umanismul socialist — înteme
iat pe credința în om și în răspunde
rea lui, pe o reconsiderare 
condiții istorice a valorilor 
discreditate de burghezie — 
în cultura noastră trăsături 
funcționale, determinate de 
care au prezidat la însăși constitui
rea ființei morale a poporului nostru.

Ne caracterizează simțul armoniei 
și al echilibrului, bucuria de a trăi, 
un inalterabil optimism istoric trans- 
fârmat în certitudine. Le avem pe 
toate în noi.

Este încă un motiv pentru care 
voi vota cu convingere lucidă la 7 
martie.

în noi 
morale 
capătă 
proprii, 

legile

Răspunsuri
la întrebările cetățenilor

Comitetul pentru comerț 
și dezvoltare 
întruni la 5

se va
aprilie

Comitetul pentru 
voltare — organ 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare — se va în
truni la 5 aprilie la New York. în
trunirea ar constitui un prim pas 
spre înfăptuirea recomandărilor 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, care a avut 
loc anul trecut la Geneva cu parti
ciparea a 120 de țări. Cu acest pri
lej urmează să fie create organe 
de lucru în diverse probleme ale

comerț și dez- 
permanent al

comerțului și dezvoltării și se vor 
iniția pregătiri în vederea viitoa
rei Conferințe pentru comerț și dez
voltare, care urmează să aibă loc 
în 1966.

ciocniri între partizanii kurzi și trupele 
irakiene, în Kurdistanul irakian, atmos
fera agravîndu-se 
siliul revoluționar 
torităfile irakiene 
acordului de la
cu privire la încetarea focului și cău
tarea unei solufii pentru reglementa
rea situafiei din nordul firii",

în mod serios. Con- 
al kurzilor acuză au

de „nerespecfarea 
10 februarie 1964

Accentuarea tensiunii
dintre guvernul irakian 
si kurzi

Știrile cu privire la accentuarea ten
siunii dintre guvernul irakian și kurzi 
au fost confirmate, atît la Bagdad cit 
și la cartierul general al Consiliului 
revoluționarilor kurzi, condus de Bar
zani. în ultimul timp au avut loc noi

Bugetul militar
în dezbaterea Camerei 
Comunelor

Miercuri și joi au continuat în Ca
mera Comunelor dezbaterile pe mar
ginea bugetului militar anual al Marii 
Britanii. (Amănunte în pagina a IV-a).

Mai mulți cititori au cerut 
unele lămuriri în legătură cu a- 
legerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională și în sfaturile 
populare, care vor avea loc la 
7 martie 1965. Pentru a da răs
punsurile cuvenite, un redactor 
al ziarului nostru s-a adresat 
unor președinți de comisii elec
torale de secții de votare.

— Vă rugăm să ne dați cîteva lămu
riri în legătură cu secțiile de votare.

RĂSPUNS : Localurile destinate sec
țiilor de votare sînt amenajate sau în 
curs de amenajare. Pe străzi și la încru
cișări de drumuri au fost fixate tăblițe 
indicatoare pentru orientarea alegători
lor spre secțiile de votare. In orașe, în 
imobilele mai mari s-au afișat, de ase
menea, anunțuri care indică locul unde 
Se află secția de votare de care aparțin 
locatarii imobilului.

In ziua votării, fiecare alegător are în
datorirea cetățenească de a se prezenta 
din timp la secția de votare, avînd asu
pra sa buletinul de identitate sau orice 
altă dovadă prin care se poate stabili 
identitatea. In ziua alegerilor, la solici
tarea alegătorilor, comisiile secțiilor de 
votare vor da orice lămuriri privind e- 
xercitarea dreptului de vot.

— Ce fel de buletine de vot vor pri
mi alegătorii ?

RĂSPUNS : • Alegătorii care sînt 
domiciliați în comune sau în orașe ra
ionale vor primi fiecare cîte 4 buletine 
de vot : 1 buletin pentru alegerea depu
tatului în Marea Adunare Națională, 
1 buletin cu dungă roșie, pentru alege
rea deputatului în sfatul popular al re
giunii, 1 buletin cu dungă galbenă,

pentru alegerea deputatului în sfatul 
popular al raionului și 1 buletin cu 
dungă albastră, pentru alegerea depu
tatului în sfatul popular al comunei sau . 
al orașului raional.

• Alegătorii care sînt domiciliați în 
orașele regionale vor primi fiecare cîte 
3 buletine de vot: 1 buletin pentru ale
gerea deputatului în Marea Adunare 
Națională, 1 buletin cu dungă roșie, 
pentru alegerea deputatului în sfatul 
popular al regiunii și 1 buletin cu dun
gă galbenă, pentru alegerea deputatului 
în sfatul popular al orașului regional.

• Alegătorii domiciliați în comunele 
ce aparțin orașelor regionale vor primi 
fiecare cîte 4 buletine de vot : 1 buletin 
pentru alegerea deputatului în Marea 
Adunare Națională, 1 buletin cu dungă 
roșie pentru alegerea deputatului în sfa
tul popular al regiunii, 1 buletin cu 
dungă galbenă, pentru alegerea depu
tatului în sfatul popular al orașului re
gional și 1 buletin cu dungă albastră, 
pentru alegerea deputatului în 
popular al comunei.

• Alegătorii domiciliați în 
București vor primi fiecare cîte 
letine de vot : 1 buletin pentru ale
gerea deputatului în Marea Adunare 
Națională, 1 buletin cu dungă roșie, 
pentru alegerea deputatului în Sfatul 
populai al orașului București și 1 bu
letin cu dungă galbenă, pentru alegerea 
deputatului în sfatul popular al raio
nului de oraș.

• Alegătorii domiciliați în comunele 
ce aparțin orașului București vor primi, 
fiecare cîte 4 buletine de vot : 1 bu
letin pentru alegerea deputatului în 
Marea Adunare Națională, 1 buletin

sfatul

oralul
3 bu-

cu dungă roșie, pentru alegerea depu- 
tatului în Sfatul popular al orașului 
București, 1 buletin cu dungă galbenă, 
pentru alegerea deputatului în sfatul 
popular al raionului de oraș și 1 bule
tin cu dungă albastră, pentru alegerea 
deputatului în sfatul popular al co
munei.

• Alegătorii cu domiciliul în orașul 
Constanța vor primi fiecare cîte 2 bu
letine de vot: I buletin pentru alegerea 
deputatului în Marea Adunare Națio
nală și 1 buletin cu dungă roșie, pen
tru alegerea deputatului în Sfatul popu
lar al orașului Constanța.

• Alegătorii domiciliați în orașele 
regionale care aparțin de orașul Con
stanța vor primi fiecare cîte 3 buletine 
de vot : 1 buletin pentru alegerea de
putatului în Marea Adunare Națională, 
1 buletin cu dungă roșie, pentru ale
gerea deputatului în Sfatul popular al 
orașului Constanța și 1 buletin cu dun
gă galbenă, pentru alegerea deputatului 
în orașul regional respectiv.

• Alegătorii domiciliați în comunele 
aparținînd orașului Constanța vor primi 
fiecare cîte 3 buletine de vot : 1 bule
tin pentru alegerea deputatului în 
Marea Adunare Națională, 1 buletin cu 
dungă roșie, pentru alegerea deputatu
lui în Sfatul popular al orașului Con
stanța și 1 buletin cu dungă albastră, 
pentru alegerea deputatului în sfatul 
popular al comunei.

In ziua de 7 martie, secțiile de vota
re vor fi deschise între orele 6—24 ; 
sînt create toate condițiile ca. într-un 
timp cit mai scurt, fiecare cetățean să-și 
exercite dreptul de vot.
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Experiența 
cooperativelor agricole 
din raionul Urziceni CUM SÎNT FOLOSITE
RESURSELE DE APA PENTRU IRIGAT

în ultimii ani, suprafața irigată în 
regiunea București a crescut de la 
34 000 ha la peste 50 000 ha. Rezul
tate de seamă au fost obținute în 
cooperativele agricole de produc
ție din raionul Urziceni, care folo
sesc surse variate de apă pentru 
irigații. Pentru a cunoaște expe
riența dobîndită în amenajarea și 
folosirea suprafețelor irigate, cores
pondentul ziarului nostru pentru 
regiunea București, Florea Ceau- 
șescu, a avut o discuție cu tov. 
Mircea Crăineanu, președintele Con
siliului agricol raional Urziceni. 
Iată ce a relatat :

Pentru cooperativele agricole din 
raionul Urziceni, apele rîurilor Ia
lomița și Prahova, bălțile și eleș- 
teele care cuprind o suprafață de 
2 500 ha constituie o resursă princi
pală de apă în vederea irigării cul
turilor. Rîul Ialomița străbate ogoa
rele multor sate printre care Sără- 
țeni, Balaciu, Sf. Gheorghe, Ion 
Roată, Alexeni, Manasia și altele. în 
raion există și 33 de bălți și eleștee.

Consiliul agricol a sprijinit coope
rativele agricole în efectuarea stu
diilor și în procurarea utilajului 
pentru irigat. Ca urmare, suprafe
țele irigate au sporit cu fiecare an. 
Cooperativele agricole din raion 
dispun de 200 motopompe și pompe, 
de 31 de instalații pentru irigat 
prin aspersiune, 102 motoare stabile 
și aproape 13 000 m de conducte. 
Cu ajutorul acestora s-au Irigat, 
anul trecut, peste 4 500 ha, din care:
1 300 ha cu legume, 1 300 ha lu- 
cernă, 1 000 ha orez, 550 ha porumb 
și alte culturi. Producțiile obținute 
pe aceste terenuri au fost cu mult 
mai mari decît cele realizate pe su
prafețele neirigate.

Anul trecut, cooperativa agricolă 
din comuna Sf. Gheorghe a irigat 
o suprafață de 300 ha cu legume, 
lucernă, orez, butași pentru sămînță 
de sfeclă de zahăr. La roșii s-a ob
ținut o producție medie de peste 
40 000 kg la ha, iar la lucernă — 
cîte 70—80 tone de masă verde la 
ha, față de 20—25 tone pe supra
fețe neirigate. Cooperativa agricolă 
din Adîncata, folosind apă din Ia
lomița, a irigat 70 ha cu porumb 
și a realizat un spor de recoltă de
2 200 kg boabe față de suprafețele 
cultivate în mod obișnuit. Ca ur
mare a rezultatelor obținute, coope
ratorii din Adîncata au prevăzut să 
extindă în acest an suprafața irigată 
la 300 ha. Recolte bune la culturile 
irigate au obținut și cooperativele 
agricole Manasia, Coșereni, Movilița 
și altele.

Ritm bucureștean
(Urmare din pag. I-a)

șului. în 1964 volumul global al pro
ducției industriale a fost de 10,9 ori 
mai mare decît în anul 1938. In pri
mii cinci ani ai șesenalului, produc
ția întreprinderilor bucureștene a 
crescut intr-un ritm mediu anual 
de 15,1 la sută, depășind ritmul me
diu pe țară.

Era într-o primăvară —■ și nu sînt 
chiar prea mulți ani de-atunci — 
cînd, împreună cu cîțiva colegi de 
studenție, m-am lăsat atras de insis
tențele unui fotograf ambulant, din
tre cei cu aparate cit o ladă, care 
pozau „la minut". Ne aflam în 
preajma Gării de Nord și „atelierul" 
fotografului consta dintr-o curte 
minusculă, înghesuită din toate păr
țile de căsuțe șubrede și insalubre. 
Dar poza trebuia să aibă un decor 
mai comercial și în spatele nostru 
a fost așezat un panou cu un fel de 
Veneție zugrăvită pe mucava.

Astăzi păstrez această fotografie 
nostimă ca pe un document. Calea 
Griviței nu mai are nevoie de deco
ruri exotice. Calea Griviței, cu ze

RAPSODIE IN LEMN
Faima arădenilor în lucratul mo

bilei e recunoscută. Că o merită pe 
deplin te convingi imediat ce vizi
tezi expoziția Fabricii de mobilă din 
localitate, amenajată într-o sală 
spațioasă. Descoperi aici trăsături 
noi ale frumuseții lemnului puse 
meșteșugit în valoare prin îndemî- 
narea omului stăpîn al tehnicii mo
derne. Nucul, mai ales, e la loc de 
cinste, scoțînd la iveală o diversă 
paletă de tonuri și nuanțe. Sufrage
ria „tip comodă" (bufet, vitrină, 
masă extensibilă, 6 scaune) băițultă 
într-o culoare apropiată de negru, e 
sobră, dar nu greoaie, chiar cu o 
notă de grație, datorită formelor ei 
delicate. Sufrageria „820”, tot de nuc, 
lustruită, scoate în evidență culoa
rea naturală a lemnului, ale cărui 
nervuri au căpătat, prin iscusința 
meșterilor de aici, regularitatea unor 
desene simetrice. O altă sufragerie, 
„Magnolia*  (produsul de serie al fa
bricii), furniruită tot în nuc, avînd o 
nuanță brun-vișinle, e elegantă și 
comodă. Remarcăm și o garnitură 
de mobilă „stil*  și cîteva piese izo
late, lucrate cu finețe, în care ma
terialele noi sau tradiționale sînt fo
losite cu bun gust în slujba 
utilului și a frumosului. Cu un 
cuvînt, vizitarea expoziției te face 
să înțelegi mai bine de ce mobila 
fabricată aici are un bun renume, e 
cerută la export șl e prezentată cu 
succes la expozițiile din străinătate, 
pe diverse meridiane ale globului, la 
Lyon, Damasc, Djakarta ori Salonic.

în raion sînt și cooperative agri
cole care nu au surse de apă în 
apropiere. Membrii acestora au fost 
îndrumați să amenajeze eleștee, să 
construiască baraje pentru acumu
lări de apă etc. 9-a reușit ca, în 
timp scurt, să se amenajeze 17 
eleștee care servesc, în princi
pal, pentru irigarea culturilor. 
Cooperativele agricole Valea Mă- 
crișului, Grindu și Satu Mare 
care nu au surse de apă în apro
piere și nici condiții de a amenaja 
eleștee sau baraje pentru acumu
lări de apă, au forat puțuri. Coope
rativa agricolă din Grindu a irigat 
anul trecut peste 52 ha grădină de 
legume cu apă din puțuri forate, 
obținînd recolte bune. La roșii a 
recoltat cu 12 000 kg mai mult la 
hectar decît la cultura neirigată, la 
cartofi — cu 8 000 kg, iar la varză 
— cu 20 000 kg mai mult decît de 
pe terenul neirigat. Din calculele 
făcute a rezultat că această metodă 
este avantajoasă. Forajul unei fîn- 
tîni costă circa 6 000 lei, iar cu apa 
rezultată se pot iriga, în medie, 5 

Stații de pompare, canale șl alte amenajări ajuta la folosirea resurse
lor de apâ pentru irigarea unor supraiețe tot mai mari

ha de teren. Sporul de recoltă ob
ținut compensează, într-o singură 
vară, cheltuielile care se fac cu a- 
menajarea fîntînilor.

în acest an sporesc suprafețele 
irigate care vor fi cultivate îndeo
sebi cu lucernă și porumb. Supra
fața cultivată cu porumb irigat va 
crește cu 1200 ha, iar cea de 
lucernă cu 600 ha. în total, anul 
acesta, vor fi irigate cu peste 2 000 
ha mai mult decît în 1964, ajungîn- 
du-se astfel la o suprafață totală 
de 6 500 ha. S-au luat măsuri și 

cile de blocuri moderne, a căpătat 
o suplețe, o frumusețe comparabile 
cu peisajul îndrăzneț al industriei 
chimice la a cărei dezvoltare cola
borează vechii și noii grivițeni din 
marea lor uzină întinerită.

Dar fostul cîmp al Lăptarului, 
transformat într-un cartier de 
blocuri și parcuri — Giulești; dar 
Balta Albă, care ar trebui să se nu
mească acum Orașul Alb !

Ritmul spre înălțime al Bucureș- 
tiului este surprinzător. In 1948 se 
construiau în Capitală primele 322 
apartamente în cel mai bătrîn car
tier tînăr — Ferentari. Și iată, în 
ultimii cinci ani, 1960—1964, s-a mu
tat în apartamente noi o populație 
echivalentă cu cea a orașului Plo
iești sau a Timișoarei. Periferia e 
asediată, încercuită de noile cartiere, 
care duc confortul și eleganța spre 
cele mai îndepărtate margini ale 
orașului. E ritmul cofrajelor gli
sante, ritmul prefabricatelor care au 
transformat vechea meserie a zida
rului într-o activitate industrială de 
mare productivitate.

Lumina se propagă cu aceeași vi

Ceea ce impresionează, în primul 
rînd, pe vizitatorul care trece prin 
halele lungi și spațioase ale fa
bricii arădene sînt șirurile de ma
șini moderne, de înalt nivel tehnic, 
care rindiluiesc, fasonează, șlefu- 
iesc, acoperă cu lac și finisează 
lemnul ce intră în alcătuirea mo
bilei, pentru a-i da trăinicie, fru
musețe și strălucire.

Lupta pentru calitate începe cu 
materia primă, adică de la recep
ția și sortarea cherestelei, deoarece 
metamorfoza complicată pe care 
o suferă lemnul pentru a se trans
forma în elegantul mobilier pune 
necondiționat și înainte de toate 
problema calității materiei prime.

Lemnul are alte pretenții decît 
metalul. Adevărul acesta a lost des
coperit încă de vechii meseriași. E 
valabil și astăzi, în condițiile teh
nicii moderne. Metalul, deși mai 
dur, e totuși mai docil la prelucrare. 
Lemnul Insă e orlcînd gata să-ți joa
ce renghiuri. Celula lui reacțio
nează la căldură și umiditate, se di
lată în toate cele trei laturi ale ei. 
Dacă nu-i cunoști aceste taine, te 
poți trezi, cînd ți-e lumea mai dragă, 
că cea mai frumoasă mobilă lucrată 
se curbează și se scorojește. De a- 
ceea, măiestria de a-1 prelucra înce
pe de la niște operații în aparență 
banale, dar de o mare importanță. 
Oamenii de la sortarea chereste
lei, chiar din momentul descărcării 
acesteia, trebuie să fie în perma
nență cu atenția trează. Să elimine 
bucățile oare conțin „inimă stelată'. 

pentru procurarea utilajului nece
sar. Cooperativele agricole au pre
văzut să-și mai procure 17 in
stalații de irigat prin aspersiune, 6 
motopompe, 12 motoare stabile, 2 300 
m de conducte și alte utilaje. în pre
zent o parte din utilaje au și sosit, 
iar cele vechi sînt reparate.

Cooperativele agricole din Dră- 
goești, Adîncata, Ciocîrlia, Chiroiu, 
Cătrunești, Coșereni și Sf. Gheor
ghe vor amenaja între 250—300 ha 
în vederea irigării. Membrii coope
rativei agricole din Valea Măcrișu- 
lui vor mai amenaja încă 50 ha te
ren (în total 100 ha) care vor fi 
cultivate cu plante furajere și în
deosebi cu lucernă. încă din toam
nă cooperatorii din Grindu au forat 
puțuri pentru a iriga o suprafață 
de 22 ha de lucernă și s-au pregătit 
pentru a fora încă 8 puțuri.

Cu toate rezultatele bune obți
nute în folosirea posibilităților lo
cale pentru irigatul culturilor mal 
sînt unele cooperative agricole în 
care nu se folosește această rezervă 
de sporire a producției. La Balaciu 

șl Moldoveni, unde există teren pe 
malul Ialomiței, nu s-au amenajat, 
pînă în prezent, decît 25 ha și res
pectiv 45 ha, ceea ce este puțin față 
de posibilități. Suprafețe mici pen
tru irigat au fost amenajate și la 
cooperativele agricole Roșiori și 
Chiroiu. Consiliul agricol acordă în 
prezent mai mult sprijin acestor 
unități în vederea extinderii iriga
țiilor și se ocupă îndeaproape de a- 
plicarea metodelor agrotehnice pen
tru sporirea producției la ha pe toa
te suprafețele amenajate.

teză dintotdeauna, dar pătrunderea 
ei în cartierele cele mai depărtate, 
consumul tot mai mare de energie 
electrică au atins o viteză de neîn
chipuit în trecut. Bucureștiul anu
lui 1964 a consumat de aproape 7,8 
ori mai multă energie electrică de
cît Bucureștiul anului 1938. In elec
tromotoarele noilor întreprinderi, în 
televizoarele proaspeților locatari ai 
cartierelor Giulești sau Jiului-Scîn- 
teia, în zumzetul de stup al calcula
toarelor electronice, în diminețile și 
înserările artificiale din Sala Pala
tului, o cantitate tot mai mare de 
lumină se revarsă asupra Bucu- 
reștiului, devenit în acești ani o 
mare Capitală modernă, socialistă, 
reprezentativă prin forța industriei 
și dezvoltarea vieții cultural-artisti- 
ce, obiectiv turistic atrăgător, cen
tru al unor însemnate manifestări 
internaționale.

Un oraș mare și vechi ca Bucu
reștiul este opera a milioane de oa
meni de-a lungul a zeci de genera
ții. Dar putem spune azi că Bucu
reștiul a descoperit ritmul o dată cu 
generația noastră, o dată cu efortul 
entuziast al construcției socialiste 
inspirată și condusă de partid.

Paul DIACONESCU

căci ele sînt susceptibile de a pu
trezi. Să nu amestece In aceeași sti
vă cheresteaua provenită din diferi
te loturi. Procentul de umiditate di
feră de la un lot la altul șl ignora
rea acestui lucru creează riscul u- 
nel uscări neuniforme și deci posibi
litatea unui renghi neașteptat. In 
genul celor pomenite mal sus.

La „pregătirea furnirului' (se re
marcă la această operație Tode- 
raș Anastasia șl Toth Emil), opera
ția de sortare presupune, pe lingă 
atenție, și sensibilitate pentru fru
mos ; fiindcă foile subțiri de lemn, 
care „dau fața mobilei', trebuie îm
binate astfel Incît să rezulte com
binații de forme ale nervurilor plă
cute la vedere, armonioase. Pricepe
rea și îndemtnarea oamenilor, după 
cit se vede, constituie una din con
dițiile majore ale calității. Cît pri
vește „turnarea', acoperirea panou
rilor cu un strat de lac (lucrători 
destoinici Ion Olteanu, Palinko Lu
dovic) alcătuirea grundului cît 
și grosimea pojghiței, aplicate de o 
mașină specială, sînt în permanență 
supravegheate de oameni și de la
borator. Ni se atrage atenția asupra 
calităților deosebite ale lacului 
numit curent „poliester', folosit de 
cîțiva ani de zile. Datorită lui, mo
bila capătă un aspect strălucitor, e 
protejată de umezeală, poate fi spă
lată cu apă fără pericol de scoro- 
jire.

Vizitatorul care trece prin halele 
fabricii remarcă marea atenție acor
dată operațiunilor de finisaj. După

Formația de dansuri a căminului cultural din Dăișoara, regiunea Brașov Foto : Gh. Vlnțilă

SCRISORI CĂTRE „SCÎN TEIA“
Pe marginea unor articole publicate

Serviciile cooperației 
meșteșugărești

Pe bună dreptate »e arăta într-un 
articol că majoritatea unităjilor coope
rației meșteșugărești oferă populației 
numeroase servicii în condiții satisfă
cătoare. Asemenea unități există și la 
lași. Dar ce păcat că nu se tnfîm- 
plă peste tot la fel. Meșterii de la coo
perativa de pe str. Ștefan cel Mare, 
care execută la comandă încăl
țăminte de lux, poartă clienfii cu 
vorba săptămîni în șir. In Ioc de 21 de 
zile, termen stabilit de cooperativă, 
frec uneori și 40 de zile pînă execută 
o comandă. Cel puțin nu I se spune 
omului de la început ca să știe cît are 
de așteptat. Cînd, în sfîrșit, pantofii 
sînt gata, te pomenești că nici nu sea
mănă cu modelul comandat. Uneori 
sînt mai mari sau mai mici, iar execu
ția lasă de dorit. La centrele de repa
rații lucrurile stau mai bine în ceea ce 
privește termenul de execuție. In 
schimb, unii lucrători mai mult strică 
decît repară. Am dus o pereche de 
pantofi pentru o mică reparație. Nu 
știu ce le-a făcut, dar cînd i-am luat 
de acolo nu i-am mai putut încălța.

Ileana VASILIU 
lași

În așteptarea primăverii
Sighetul Marmației devine un oraș 

modern. In cîțiva ani aici s-au con
struit blocuri de locuințe, s-au moderni
zat străzi. Combinatul de industria
lizare a lemnului întregește peisajul 
urbanistic și industrial al orașului. 
Contrastează neplăcut cu aceste reali
zări unele „lucruri mărunte" neglijate 
de cei chemați să se ocupe de 
gospodărirea și înfrumusețarea ora
șului. Vitrinele nu sînt aranjate și 
ornamentate în concordanță cu ano
timpul și cu cerințele reclamei comer
ciale. Ți-e necaz cînd vezi unități co
merciale cu firme vechi, improvizate, 
rupte, șterse de vreme ; în vitrine stau 
îngrămădite fot felul de obiecfe, unele 
fără nici o legătură cu profilul unită
ților respective. La ușa de la intrarea 
hotelului, situat în plin centrul orașului, 
în locul geamului spart s-a pus o bu
cată de tablă neagră. Nu se face sim
țită mina gospodarului nici la complexul 
de deservire sau la baia comunală,

Prof. Aurel TREBICI
Lunca Bradului, raionul Toplița

Secția montaj a Fabricii de mobilă din Arad
lăcuire, piesele componente ale mo
bilei trec prin cîteva hale lungi, pre
văzute cu tot soiul de benzi și de 
perii mecanice, care nu au alt rost 
decît să le dea un aspect fin și 
strălucitor, de bijuterii în lemn. 
Gestul de a întoarce piesa lustruită, 
în plină lumină, ca să scînteieze 
din toate apele el, îl vezi aici repe
tat la infinit. Fiecare aruncătură de 
ochi, fulgerătoare dar expertă, e im
plicit și un examen de calitate.

Tn continuare, mobila se montează 
șl e așezată cu grijă într-un ambalaj 
trainic, încît să ajungă la destinație 
cu adevărat „ca scoasă din cutie". 
E de remarcat, în concluzie, stră
duința oamenilor fabricii de a căuta 

pentru amenajarea cărora s-au cheltuit 
mulți bani.

Glumeții spun că cei în cauză aș
teaptă sosirea . primăverii. Dar primă
vara se apropie și nu se văd schimbări.

Ștefan PLATON
Sighetul Marmației

I. R. T. A. și reparatul 
autocamioanelor

In .urma publicării unor articole des
pre greutățile înfîmpinate da unele 
cooperative agricole de producție la 
reparatul autocamioanelor, Consiliul 
Superior al Agriculturii, de comun a- 
cord cu Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, a luat unele măsuri 
menite să înlăture neajunsurile sem
nalate. Intre altele, s-a stabilit nece
sarul de piese de uz curent, întreprin
derile care vor executa reviziile tehni
ce, reparațiile capitale, reparațiile cu
rente etc.

Conform indicațiilor celor două 
foruri, întreținerea autocamioanelor 
cooperativelor agricole de producție din 
raion urmează să fie făcută de I.R.T.A. 
Șimleu. în momentul de față avem 
6 autocamioane care necesită reparații, 
revizii tehnice, spălări și gresări. Șoferii- 
de la cooperativele agricole de pro
ducție, care merg la Șimleu, la I.R.T.A., 
pentru efectuarea acestor lucrări, sînt 
trimiși de la serviciul tehnic la atelier 
și invers. în cele din urmă se reîntorc 
fără să primească asistența tehnică la 
mașinile respective. La diverse apeluri, 
convorbiri telefonice cu I.R.T.A. Șimleu 
și I.R.T.A. Crișana primim veșnic ace
lași răspuns : „Nu vă putem ajuta în 
nici un fel". Pe de altă parte, Consiliul 
agricol al raionului Șimleu a indicat 
să nu facem reparații la alte întreprin
deri în afară de I.R.T.A.

Cum putem totuși repara auto
camioanele ?

Ing. Dan IACOBESCU
Șimleu

Grijă la livrare
îndemnat de lectura unor articole des

pre produsele Uzinelor metalurgice Cu- 
gir, m-am gîndit să relatez și eu un 
fapt. Această uzină a livrat Exploatării 
miniere Baia de Arieș o mașină de frezat 

în permanență noi căi de perfecțio
nare a muncii lor, prin exigență spo
rită, ridicarea calificării, introduce
rea unor moderne metode de lucru 
— astfel încît graficul calității să 
descrie un drum mereu ascendent.

Nu vrem să încheiem acest repor
taj fără a spune cîteva cuvinte 
despre sculptorii în lemn și „intar- 
sioniștii" de la secția de artă. 
Sculptorii (se evidențiază Ion Negru) 
dăltuiesc în lemn flori, arabescuri 
sau picioare de leu pe care se spri
jină mesele „stil”. Intarsloniștii sînt 
ca niște pictori care, în loc de cu
lori, folosesc diferite specii de lemn 
rar, tăiate la traforaj, pentru a obți

universală. După primirea mașinii, care 
a costat aproape 94 000 de lei, am 
constatat că-l lipsesc capul de frezat 
vertical și menghina rotativă. Neputînd 
folosi mașina, am comandat aceste 
piese, prin forul nostru tutelar, uzi
nei producătoare. Aceasta s-a mulțumit 
să confirme primirea comenzii, dar nici 
fiînă acum n-a livrat piesele respective, 
n acest caz întreprinderea noastră 

este de două ori păgubită : întîi pentru 
că a dat bani pe o mașină care stă 
degeaba, iar în al doilea rînd pentru că 
producția are de suferit.

Ing. Romul CRĂCIUN
Baia de Arieș, regiunea Cluj

Gazeta noastră
Articolul întitulat „Gazeta învăță- 

mîntului și viața școlii", publicat în 
ziarul „Scînteia" a fost citit cu mult 
interes de cadrele didactice. Intr-ade
văr, gazeta noastră, așa cum obișnuim 
noi să-i spunem, dezbate cele mai im
portante probleme legate de viața 
școlii. Ca profesor de matematică și 
fizică consider însă că în paginile ga
zetei apar prea puține materiale refe
ritoare la predarea acestor discipline. 
Deși matematica ocupă un loc impor
tant în școală, „Gazeta învățămîntului’ 
nu-i acordă atenția cuvenită. E drept 
că s-au publicat uneori articole inte
resante, care dezbăteau căi și mijloace 
de predare a matematicii la nivelul 
cerințelor actuale, dar ele se refereau 
la clasele mari. Pe mine m-ar fi inte
resat predarea matematicii și fizicii la 
școlile de 8 ani. Aș fi vrut să aflu cum 
își desfășoară munca cercurile pedago
gice ale profesorilor de matematică, 
cercurile elevilor, ce gen de probleme 
rezolvă etc. Mefodicile de matematică 
s-au învechit, se simte nevoia unei în
drumări competente.

Socof că ar fi necesar — cum bine 
a precizat autorul articolului menționat 
mai sus — ca profesorii fruntași să îm
părtășească și celorlalți colegi din ex
periența lor îndelungată prin articole 
publicate în „Gazeta învățămîntului" 
și în alte reviste de specialitate. Eu nu 
cred că ei fin „în secret" metodele 
lor bune și n-ar dori să le destăinu- 
iască și altora.

ne tabloul dorit. La unul din ei am 
găsit, între altele, o reproducere în 
lemn a vestitei pînze „Anemone" de 
Luchian. Acesta folosise, pentru a 
reda cît mai fidel subtilul joc al cu
lorilor, esențe de lemn adunate din 
toată lumea : palisandru, trandafir 
brazilian, abanos, mahon, paduc (un 
fel de trandafir exotic), precum și 
lemn de nuc, păr și paltin de pe me
leagurile noastre.

Și imaginea acestor „Anemone' o 
luăm cu noi, ca o confirmare, în
tr-un domeniu vecin cu arta, a 
măiestriei lucrătorilor în lemn a- 
rădeni.

Vosile NICOROVICI

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro- 

mîne : Lakme — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Prințesa circului — Co
role 19,30). Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Eminescu — (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : Moartea unui 
artist — (orele 19,30). Teatrul de Come 
die: Casa inimilor sfărîmate — (orele 20> 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  (sal 1 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe 
de viață — (orele 19,30), (sala Studi- str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte, s >is- 
tofor i — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Kot- 
tara“ (sala Magheru) : Luna dezmoșteni
ților — (orele 19,30), (sala Studio) : Sonet 
pentru o păpușă — (orele 20). Teatrul 
,,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Noaptea la drumul mare
— (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Doi pe un balansoar — (orele
19.30) . Teatrul pentru copii (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24): Un vis vesel — (orele
9.30) . Teatrul evreiesc de stat : Finita 
la commedia — (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală șl cinematogra
fică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decembrie 
nr. 9) : In lumea apelor — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică- (sala din Calea Victo
riei nr. 50) : Elefănțelul curios — (orele 
16), (sala din Str. Academiei nr. 18) : 
Ocheșel și Bălăioara — (orele 16). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy): 
Revista dragostei — (orele 20), (sala Vic
toria): Aventurile unei umbrele — (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : Așa se joacă pe la noi
— (orele 20). Circul de stat : „Vitoșa" — 
(spectacol prezentat de circul din R. P. 
Bulgaria — orele 20).

CINEMATOGRAFE
Regina cîntecelor : Sala Palatului R. P. 

Romîne : (seria de bilete 1 330 — orele
16.30) , Patria (10; 13; 16; 18,45; 21,30), Bucu
rești (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Modern 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Mofturi 1900 : 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de bi
lete 1 290 — orele 20), Republica (9,30; 
11,45; 14; 16.30; 18,45; 21), Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Un enoriaș ciu
dat : victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea între popoare (10,30; 15,30;
17,45; 20). Patru fete într-o curte : Lu
ceafărul (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Festival (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). O 
scrisoare pierdută : Carpați (10; 12; 14; 
16). Nevasta nr. 13 : Feroviar (9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30), Melodia (9,30; 12; 15,15; 
18; 21), Flamura (10; 12,30; 15; 20). Străzile 
au amintiri : Flamura (orele 17,30). Să
rutul : Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Viață ușoară :
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 21). Un surîs 
în plină vară : Central (orele 18,45). Ve
selie la Acapulco : Union (13,45; 16; 18,15:
20.30) , Cultural (orele 10,30). Cronică cu-
bană : Lumina (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). 
Program pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Titanic vals : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 18; 20,30), 
Pacea (15,45; 18; 20,15). Telegrame — Po
litică cu... delicatese : Timpuri Noi (10; 
11,45; 13,30; 15,15). Program de filme do
cumentare : Timpuri Noi (17; 18,45; 20,45). 
O stea cade din cer — cinemascop : Giu
lești (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Bucegl (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Arta (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Sedusă și a- 
bandonată : Cultural (15,30; 18; 20,30).
Ah, Eva ! : Cosmos (14; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (9; 11; 13; 15,15; 17,30; 21,15). Pro
gram de filme documentare : Dacia (o- 
rele 19,30). Cu mîinile pe oraș : Buzești 
(15,30; 18; 20,30). Micul pescar — cinema
scop : Grivița (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Cei trei mușchetari — cinemascop
(ambele serii) : Unirea (11; 16; 19,30). Cel 
mai mare spectacol : Flacăra (10,30; 14,30; 
17,30; 20,45). Vremea păgînilor : Vitan 
(15; 17; 19; 21), Cotroceni (16; 18,15; 20,30). 
Tovarășii . Miorița (10; 12,30; 15,15; 18;
20.45) , Floreasca (14,45; 17,30; 20,30). La
patru pași de infinit : Munca (15,30; 17,45; 
20). Cartouche — cinemascop : Popular 
(10,30; 16; 18,30; 21). Cine-i criminalul ? : 
Aurora (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45). 
Un nou Ghilgameș : Viitorul (15,30; 18;
20.30) . Diavolul deșertului : Colentina (16;
18,15; 20,30). Cîntînd în ploaie : Volga 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Pa'Jla
captivă : Rahova (16; 18,15; 20,30). Moi o- 
va-Genova : Progresul (15J30; 18; 20,15). 
Soție pentru un australian — cinema
scop : Drumul Sării (15; 17,30; 20). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop : Ferentari 
(15; 17,30; 20). Răzbunătorul — cinema
scop : Crîngași (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Automatizări în industria 
petrolului și chimiei (I) de ing. Constan
tin Matei, de la Institutul de proiectări 
de aparataj electrotehnic și instalații de 
automatizare. 19,00 — Jurnalul televizi
unii. 19,10 — Dăm legătura cu școala : 
Cei dintr-a VIII-a. 19,40 —- Filmul docu
mentar „Delta, raiul albinelor". 20,00 —- 
Săptămîna. 21,00 — Artiști amatori în
studio. în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să se 

răcească în nordul și vestul țării, rămî- 
nînd în general călduroasă în celelalte 
regiuni. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros în Ardeal, Banat și nordul Moldo
vei, unde au căzut precipitații loca1*'  "jub 
formă de ploi la început, apoi lapovh.i si 
ninsoare. în Oltenia s-a produs ceață. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări 
locale, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 1 grad la Ocna Șugatag și Dej 
și 15 grade la Constanța. In București : 
Vremea a fost relativ călduroasă, cu cer 
variabil. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura maximă, a 
atins 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
șl 8 martie. In țară : Vreme relativ rece, 
mai ales la începutul intervalului. Cerul 
va alterna între acoperit și variabil. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ninsoare la începutul interva
lului, apoi lapovlță și ploaie. Vînt po
trivit cu intensificări temporare din 
sectorul vestic. Temperatura mai întîi 
staționară apoi în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 grade și 0 
grade, local mai coborîte, iar maximele 
între minus 1 grad șl plus 9 grade. în 
București : Vreme relativ rece, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații tem
porare. Vînt potrivit din vest. Tempera
tura în scădere ușoară la început, apot 
în creștere. Local ceață.
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De la machetă.
la realitate

Am în față două fotografii : una înfă
țișează macheta unor detalii de sistema
tizare, cealaltă orașul Bacău în realitate. 
Sînt două fotografii a căror asemănare 
redă, concentrat, transformările înnoitoa
re cunoscute de acest oraș în anii șese- 
nalului. lată, de pildă, detaliul de siste
matizare a centrului său, întocmit în 
1960. Ceea ce reprezenta în acel an 
macheta de-abia începuse să prindă con
tur. Erau construite doar o parte din 
blocurile de pe Calea Mărășești. Blocu
rile din piața aflată în fața clădirii sfatu
lui popular regional și de pe principalele 
artere ale orașului se aflau încă pe hîrfia 
de calc a proiectanților. Dar ceea ce 
atunci constituia un proiect a devenit 
realitate. Tn cei patru ani care au trecut 
de la alegerile precedente, constructorii 
au înălțat numeroase blocuri de locuințe, 
o frumoasă casă de cultură cu o sală 
de spectacole cu 800 de locuri, biblio
tecă, sală de lectură.

La cîteva sute de metri de centru, în 
completarea unui ansamblu realizat înain

Macheta centrului orașului Bacâu, Întocmită cu peste patru ani în urmă (fotografia din stingă) a devenit realitate. Iată cum aratâ astăzi, 
văzută din avion, zona centrală a acestui oraș (fotografia din dreapta)

CANDIDAȚI A F. D. P.
Școală cetățenească

Două femei. O textilistă din Arad 
și o profesoară din Becicherecul 
Mic. Prima, candidată pentru Marea 
Adunare Națională, cea de-a doua 
— candidată raională. Două sfere 
de preocupări. Marla Ștef, țesătoa
re de la „Teba", termină clasa a 
Xl-a la seral. Iuliana Cîrstea pre
dă matematica la o școală genera
lă de 8 ani. Prin mina fiecăreia trec 
zilnic caiete. Caiete de elevă, caie
te de profesoară. Dintre toate caie
tele lor, unul cu deosebire e cel 
mai răsfoit, în aceste zile, de a- 
mîndouă femeile : în care ele îșț 
notează, minuțios, numeroasele 
propuneri auzite la întîlnirile cu 
cetățenii.

Paralela nu se oprește însă la 
caiet.

Maria Ștef, care încă mal trăieș
te viața organizației de tineret, este 

Dialog gospodăresc. Textilistă Marla Ștef — Ia 
una dtn întîlnirile cu alegătorii

Ord de clasă. Profesoara Iuliana Cîrstea Indru- 
mînd elevii

te de 1960, s-au înălțat alte blocuri cu 
350 de apartamente. Situate în apropie
rea parcului Libertății, ele constituie, îm
preună cu alte construcții noi, o reușită 
unitate arhitectonică.

O altă parte a machetei reprezintă 
detaliul de sistematizare a Pieței Gării. 
Aici au fost construite și date în folo
sință peste 400 de apartamente. Pe ma
chetă se profilează încă un bloc turn, un 
restaurant, spații de deservire ale coope
rației meșteșugărești, autogara orașului. 
Ele se vor adăuga celor 3 blocuri cu 
parter și 9 etaje, executate cu cofraje 
glisante, care, împreună cu unitățile co
merciale, formează un ansamblu urba
nistic cu care ne mîndrim. în partea de 
sud a orașului, la intrarea dinspre Bucu
rești sînt în construcție, în completarea 
unui cartier mai vechi, 300 de aparta
mente ; primul bloc cu 60 de aparta
mente a și fost dat în folosință. Sta
tisticile consemnează că din 1961 și 
pînă acum au fost construite pentru oa
menii muncii din acest oraș moldove
nesc 2 400 de apartamente.

copilul fabricii, la al cărei club, în 
urmă cu cîteva săptămîni, tovarășii 
ei de muncă au propus-o pentru 
forul suprem al puterii de stat. Și 
iat-o acum pe reputata țesătoare 
pusă în fața unor probleme cu o 
deschidere mult mai largă. De la 
viața unei echipe, a unei secții de 
războaie, la aria întinsă de preo
cupări a unei circumscripții pentru 
Marea Adunare Națională. Am cu
noscut-o la întîlnirea cu cetățenii 
din cartierul Aradul Nou, din apro
pierea Mureșului, unde locuiește 
de mai mulți ani. Spunea că dia
logul purtat cu alegătorii în aceste 
săptămîni de februarie a ajutat-o 
să-și privească orașul cu alți ochi, 
mai adînc, mai clarvăzător.

Iuliana Cîrstea, de vreo zece ani 
profesoară în Becicherecul Mic — 
dinspre Timișoara, prima comună 
de pe „șoseaua milionarilor' — o

Au mai fost înălțate Ia Bacău și alte 
construcții. Celor 80 de săli de clasă li 
se alătură construcția maternității și cea 
a pavilionului de pediatrie — clădiri cu 
o arhitectură dintre cele mai moderne. 
O preocupare deosebită există și pentru 
amenajarea și extinderea spațiilor verzi. 
S-a rezolvat în mare măsură și problema 
locurilor de joacă pentru copii, cea a 
amplasamentelor pentru viitoarele garaje 
și pentru spațiile de parcare.

La realizarea tuturor acestor lucrări 
și-au adus contribuția atît proiecfanții cît 
și constructorii. Ei au muncit cu iniția
tivă și pricepere pentru a realiza lucrări 
de calitate superioară, promovînd larg 
metodele moderne de execuție și mate
rialele noi de construcție. Cele trei 
blocuri din Piața Gării, ca și alte blocuri 
construite în oraș, au fost realizate prin 
metoda cofrajelor glisante, metodă care 
va fi folosită și la înălțarea blocurilor 
înalte din ansamblul Cornișa Bistriței.

Proiecfanții și constructorii noștri trans
formă în prezent în realitate noi detalii 
de pe machetă. Noile blocuri și ansam
bluri de locuințe, parcuri și așezăminte 
social-culturale dau orașului o înfățișare 
tot mai modernă, pe măsura epocii de 
edînci transformări pe care o trăim.

Arh. Vasile DRAGULESCU
Director al D.S.A.P.C. Bacâu

iarăși propusă în aceeași circum
scripție raională. Cu zece ani în 
urmă, viața profesoarei era mai 
puțin bogată. Încă nu cunoscuse 
bucuria de a vedea cum munca el 
poate să înfrumusețeze locurile, nu 
știuse ce mulțumire pot să-i ofere 
crengile înmugurite ale vișinilor și 
merilor pe care avea să-i planteze 
împreună cu oamenii răspunzînd la 
îndemnul ei, nu trăise încă emoțiile 
instructoarei teatrale, nici serile de 
iarnă ale cercului gospodăresc. 
Știuse ceea ce învățase să predea 
la școală : matematica. Anii, oa
menii au învățat-o și o altă mate
matică — aceea a faptelor gospo
dărești, a pașilor treptat adunați, 
mereu mai siguri și mai mari, ca 
într-o progresie geometrică.

Două femei. Un caiet. O mărturie 
semnificativă a ceea ce învață unii 
de la alții, candidați și alegători, 
la școala cetățenească a dialogu
lui lor gospodăresc.

Victor VÎNTU

Cifre și fapte
Kg Volumul producției 

globale Industriale a 
regiunii a crescut la sfârși
tul anului trecut de aproa
pe 12 ori față de 1948. O 
mare dezvoltare a cunoscut 
industria chimică, a cărei 
producție, în 1964, a fost 
de 5,4 ori mai mare decît 
producția tuturor întreprin
derilor chimice din întrea
ga țară în 1938.

S3 In 1964 s-a produs în
““ regiune de 2 ori mai 

multă energie electrică de
cît în întreaga țară în 1938. 
In anii puterii populare aici 
au fost construite Hidro
centrala de ia Blcaz, ter
mocentralele Comănești și 
Borzești, hidrocentralele din 
aval de Stejaru.

M Șl agricultura regiunii
““ a cunoscut o puterni

că dezvoltare. Fondul de 
bază al cooperativelor a- 
grlcole a crescut în 1964 
cu 69 la sută față de 1962, 
ajungînd la 271 434 090 
lei. Ele au în proprietate 
obștească peste 78 000 de 
bovine, aproape 32 000 de 
porcine și 167 000 de 
ovine.

In orașele și satele re-
™ giunii există astăzi 537 

școli de 8 ani și 21 școli 
medii. La Bacău funcționea
ză de 4 ani un institut pe
dagogic cu 5 facultăți. In 
anul școlar 1964—1965, 
numărul elevilor a ajuns la 
peste 216 000, iar al cadre
lor didactice la 9 000.

K3 Cele 733 unități sanl- 
™ tare existente în re

giune sînt deservite de 972 
medici și 3 320 cadre medii 
sanitare, din care mai mult 
de jumătate se află la sate.

M Teatrele de stat din 
Bacău și Piatra Neamț, 

Filarmonica de stat și Tea
trul de păpuși din Bacău 
sînt instituții de artă create ( 
în anii puterii populare. în 
ultimii 5 ani ele au prezen
tat peste 7 000 spectacole, 
vizionate de peste 2 mili
oane de spectatori. în re
giune activează peste 2 100 
formații de artiști amatori.

Informații
în Capitală se află președintele 

Consiliului de administrație al So
cietății „Gaz de France", Jean le 
Guellec, însoțit de Alain Brute de 
Remur, șeful serviciului gaze din 
Ministerul Industriei, și Robert Del- 
sol, inspector general al societății, 
sosiți în vederea semnării unui pro
tocol de colaborare tehnică și știin
țifică cu Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei.

Joi dimineața, oaspeții francezi au 
fost primiți de Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chi
miei, într-o întrevedere de lucru. în 
aceeași zi, ministrul industriei pe
trolului și chimiei a oferit în cinstea 
oaspeților un dejun, iar ambasado
rul Franței la București, Jean Louis 
Pons, un dineu.

(Agerpres)

„Colombe" în premieră 

la Teatrul „C. I, Nottara"

Teatrul „C. I. Nottara" a prezen
tat joi seara premiera pe țară a co
mediei tragice „Colombe" de Jean 
Anouilh, în romînește de Rodica Li- 
patti și Mihai Berechet. Din distri
buție fac parte Natașa Alexandra, 
Marieta Rareș, artiste emerite, Ro
dica Tăpălagă, Aurel Rogalschi, 
Constantin Brezeanu, Val Săndules- 
cu, Ion Dichiseanu, Cristea Avram, 
Mihai Heroveanu, George Țurcanu. 
Regia artistică aparține Sandei 
Mânu, iar decorurile lui Mircea Ma- 
rosin.

(Agerpres)

Plecarea spre patrie a delegației R. P. Romine 
care a participat la Tirgul de la Leipzig

LEIPZIG 4. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : Dele
gația guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, care a participat 
la deschiderea ediției jubiliare a 
Tîrgului internațional de primăvară 
de la Leipzig, condusă de tov. Cons
tantin Tuzu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a părăsit 
R. D. Germană, îndreptîndu-se spre 
patrie. La plecare în gara cen

VEȘTI Dl» ÎĂRI1I SOCIALISTE
O nouă fabrică 
de ciment

Recent a intrat în funcfiune prima 
parte a fabricii de ciment din Rudniki, 
voievodatul Katowice (R. P. Polonă). 
Noua fabrică s-a construit înfr-o regiu
ne bogată în zăcăminte de materii pri
me și are avantajul de a putea utiliza 
zgură provenită de la topitoriile din 
vecinătatea bazinului carbonifer și si
derurgic al Sileziei superioare

Pe la mijlocul anului în curs, după ce 
va intra în funcfiune cu întreaga sa ca
pacitate, fabrica va produce anual 1,2 
milioane tone ciment, cu 200 000— 
300 000 tone mai mult decît fabrica de 
ciment de la Dzialoszyn, din voievoda
tul Wroclaw, care era considerată 
pînă-n prezent cea mai mare din fără.

Mind moderna
Regiunile nordice ale R.P.D. Co

reene sînt bogate în minerale uti
le. Astfel, numai rezervele minei 
de la Musan au fost evaluate la

PRAGA

Prin cartierul Malesice
Să ne oprim aici, îmi spuse înso

țitorul, după ce mersesem aproape 
o oră cu autobuzul. Eram în fața 
unor blocuri noi, ale căror fațade 
multicolore străluceau în bătaia ra
zelor acestui soare de iarnă pra- 
gheză, unde stratul subțire de ză
padă care se așterne aproape în 
fiecare zi se topește după cîteva 
ore.

— Cartierul pe care-1 vedeți are 
o istorie destul de scurtă. Cu numai 
5 ani în urmă, pe aceste locuri se 
întindea un cîmp cu tufișuri și bă
lării.

în anul 1960, specialiști ai Insti
tutului de proiectări din Praga au 
întocmit primele planuri și machete 
ale noului cartier ce urma să se 
construiască. După un an, în 1961, 
au început lucrările. Terenul întins, 
aproape plat, a permis proiectan
ților să prevadă cele mai moderne 
sisteme de amplasări, iar construc
torilor să aplice metode tehnologi
ce înaintate. S-au folosit în cea 
mai mare parte panourile mari, 
prefabricate.

Cartierul Malesice, situat în par
tea de est a orașului Praga, a de
venit un modem microraion al ca
pitalei. Aici s-au dat în folosință 
4 500 de apartamente. Fiecare bloc, 
cu cîte 5 sau 7 nivele, este com
pus din apartamente de două și

Campionatele 
republicane de schi

Campionatele republicane de schi 
(probe alpine) au început ieri la Sinaia, 
dar, din cauza timpului călduros, care a 
muiat zăpada, programul a suferit modi
ficări. în prima zi s-a disputat numai 
proba de slalom special bărbați. între
cerea a fost cîștigată de Kurt Gohn (Di
namo Brașov) cronometrat în două man
șe cu timpul de 1'43"20/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat N. lovici (Steagul 
roșu Brașov) și Gh. Bălan (A.S.A. Brașov).

Atleții se pregătesc
Atleții noștri se pregătesc intens în 

vederea crosului „L’Humanite" (28 mar
tie) și a crosului balcanic (11 aprilie).

înaintea acestor competiții internațio
nale, atleții noștri fruntași își vor dis
puta titlurile de campioni ai țării du
minică, 14 martie, la București.

HOCHEI A început 
campionatul mondial

Cel de-al 32-lea campionat mondial 
de hochei pe gheață a început joi la 
Tampere (Finlanda) cu meciul pentru 
grupa A, dintre echipele R. S. Ceho
slovace și R. D. Germane. Victoria a 
revenit hocheiștilor cehoslovaci cu sco
rul de 5—1 (1—0; 2—1 ; 2—0). In 
cadrul aceleiași grupe, echipa Suediei 
a învins cu 5—2 (2—1 ; 2—0 ; 1—1) 
reprezentativa S.U.A. 

trală din Leipzig delegația a 
fost salutată de dr. Erich Apel 
și Paul Scholz, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri ai R.D.G., 
Kurt Seibt, ministru pentru condu
cerea și controlul consiliilor distric
tuale și regionale, Otto Winzer, 
prim-locțiitor al ministrului de ex
terne, și alți membri ai guvernului 
R.D.G. A fost de asemenea prezent 
dr. Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Germană.

circa 1 miliard tone minereu de 
fier.

în prezent, toate lucrările din a- 
ceastă mină, de la extracția mi
nereului pînă la înnobilarea aces
tuia, sint mecanizate. în ultimii ani 
a sporit considerabil încadrarea 
minei cu ingineri șl tehnicieni. 
Dacă tn 1948 lucrau aici numai 4 
ingineri, în prezent numărul lor se 
ridică la 386. Acești specialiști îm
bunătățesc continuu procesul de 
producție. Mina dă o producție zil
nică de mii de tone de minereu de 
fier de Înaltă calitate.

Festivalul cîntecului
La Sofia se desfășoară de cîteva 

zile „Festivalul cîntecului". Cu a- 
cest prilej sînt prezentate ultime
le creații ale compozitorilor bul
gari. Aproximativ 100 cîntece sînt 
interpretate în primă audiție de 
ansambluri și soliști profesioniști 
și amatori. După închiderea aces
tei manifestări culturale va avea 
loc o dezbatere privind lucrările 
prezentate.

trei camere și dependințe care 
satisfac cerințele de confort.

Lucrările continuă. Privirile ne 
sînt atrase de macarale așezate în 
jurul cîtorva blocuri-turn de cîte 14 
etaje în stadiu de finisaj. La alte 
patru blocuri identice se lucrează 
la fundații.

Proiecfanții au ținut seama și de 
nevoile de consum ale locatarilor 
și au amplasat magazinele în trei 
centre, cuprinzînd fiecare un ma
gazin cu autoservire, bufet expres, 
diverse complexe pentru servicii 
publice cum ar fi : ateliere de croi
torie, cizmărie, de reparat aparate 
electrice, de uz casnic, farmacii, 
drogherii, frizerii etc. N-au fost ne
glijați nici cei mai mici localarl. 
Lor le stau la dispoziție școli cu 
săli de clasă spațioase și labora
toare modern utilate, grădinițe și 
creșe.

în noul cartier se desfășoară șl 
o muncă gospodărească intensă. 
Locatarii amenajează spații verzi, 
locuri de recreere, scuaruri pentru 
copii.

Cu prilejul vizitei am avut oca
zia să asistăm la darea în folosin
ță a unor obiective terminate de 
curînd : o creșă, un centru medical 
de pediatrie șl altul de stomatolo
gie.

Alexandru LIȚA

Mondialele de patinaj artistic

Ludmila Belousova și Oleg Protopopov (U.R.S.S.) campioni olimpici, eu
ropeni și mondiali Ia patinaj artistic (perechi)

In stațiunea de sporturi de iarnă 
de la Colorado Springs (S.U.A.) au 
continuat campionatele mondiale de 
patina/ artistic. In proba de perechi, 
victoria a revenit campionilor olim
pici și europeni Ludmila Belousova- 
Oleg Protopopov (U.R.S.S.) cu 312,1 
puncte. Medaliile de argint au fost 
cucerite de Vivien și Ronald Joseph 
(S.U.A.) cu 307 puncte, iar cele de 
bronz de Tatiana Zuk și Aleksandr 
Gavrilov (U.R.S.S.), cu 300,4 puncte.

In proba feminină individuală, după

A
împotriva prescripției 
crimelor de război
Declarația F. S. M.

• PRAGA 4 (Agerpres). — Secreta
riatul Federației Sindicale Mondiale 
a dat publicității o declarație în le
gătură cu intenția de a se aplica 
prescripția crimelor de război. 
Subliniind că sub presiunea opiniei 
publice din toate țările și îndeo
sebi din cele două state germane, 
guvernul de la Bonn a fost nevoit 
să dea înapoi în această problemă, 
F.S.M. cheamă la continuarea luptei 
pentru a se obține încetarea defi
nitivă a oricăror încercări de sus
pendare a urmăririi judiciare a cri
minalilor de război.

Federația Sindicală Mondială 
cheamă toate organizațiile sindicale 
din lume să ceară guvernelor țărilor 
lor să nu acorde azil celor vinovați 
de crime monstruoase, cheamă pe 
oamenii muncii și sindicatele din în
treaga lume să adreseze guvernului 
și Parlamentului R.F.G. cererea de 
a pedepsi așa cum se cuvine pe toți 
criminalii de război.

• BONN (4 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o întîlnire de la Stras
bourg a juriștilor din Franța și R. F. 
Germană, juristul vest-german pro
fesorul Maihofer a declarat că pre
scripția nu poate fi aplicată la per
soanele răspunzătoare pentru cri
mele împotriva umanității săvîrșite 
în timpul nazismului.

• PARIS 4 (Agerpres). — Miercuri 
seara, la Hotel Continental din Pa
ris, în fața unei numeroase asisten
țe, a avut loc o manifestație împo
triva prescrierii crimelor naziste.

PE PRETUTINDENI
PREGĂTIRI PENTRU FESTIVALUL 

FILMULUI DE LA MAR DEL PLATA

La 16 martie se va deschide la Mar 
del Plata (Argentina) Festivalul inter
național al filmului. Lucrările pregăti
toare au și început. Se așteaptă să so
sească aici cunoscuții interpreți Maxi- 
milien Schell, Monica Vitti, Daniel 
Gelin, Melina Mercouri, Ugo Tognazzi, 
Anita Ekberg, Ulla Jacobson, Cathe
rine Spaak, precum și regizorii italieni 
Antonioni și Fellini. Vor fi prezentate 
la festival filme din Brazilia, Mexic, 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
Franța, Japonia, R. P. Polonă, Suedia, 
Italia, U.R.S.S., Argentina. R. P. Ro- 
mînă va fi prezentă cu filmul artistio 
„La patru pași de infinit" și scurt me
trajul „Callatis".

TURNUL DIN PISA PROVOACĂ 
NOI ÎNGRIJORĂRI

Puternicele vînturi care au bătut la 
începutul săptămînii în Pisa au accen
tuat înclinația celebrului turn al aces
tui oraș. înclinația a sporit cu cîteva 
sutimi de milimetru, suficient pentru 
a cauza noi îngrijorări specialiștilor 
care se tem că tumul se va prăbuși 
într-o bună zi. Se știe că înclinația 
sporește anual cu 1,2 milimetri, ea 
fiind în prezent de 4,36 metri față de 
verticală. Guvernul italian a organizat 
recent studii speciale pentru a elabora 
planuri de stabilizare a fundației tur
nului. Turnul a început să se încline 
încă în 1185, la 12 ani după ce a fost 
construit.

„TREI MILENII DE ARTA 
Șl DE MARINA"

Andră Malraux, ministru de stat în
sărcinat cu problemele culturale al 
Franței, a inaugurat joi expoziția inti
tulată : „Trei milenii de artă și de 
marină". Expoziția cuprinde 500 de o- 
biecte legate de marină și navigație 
provenite din muzee din întreaga lume 
și din colecții particulare. Sînt pre
zente aici toate epocile de la războiul 
Troiei, cît și toate flotele marine 
din lume prin numeroase machete de 
nave și corăbii, picturi, ceramică, 
sculpturi, manuscrise și desene.

desfășurarea exercifiilor obligatorii, 
conduce canadiana Petra Burka, cu 
un avans de 1,5 puncte fa(ă de Chris
tine Haigler (S.U.A.). Pe locul trei se 
află campioana europeană Regine 
Heitzer (Austria).

La dansuri conduce perechea ceho
slovacă Eva și Pavel Roman, cu 
154,1 puncte. Urmează în clasamen' 
Janet Sawbridge-David Hickinbottom 
(Anglia) — 146,1 puncte și Lome 
Dyer-John Carrel (S.U.A.) — 143,b 
puncte.
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Opinia publică mondială protestează cu hotărîre
împotriva noului atac al aviației americane asupra

teritoriului R. D. Vietnam
Telegrama Consiliului 
Mondial al Păcii

BERLIN 4 (Agerpres). — Secreta
riatul Consiliului Mondial al Păcii 
a adresat președintelui S.U.A., John
son, o telegramă de protest împo
triva acțiunilor agresive ale aviației 
americane în R. D. Vietnam. Luptă
torii pentru pace, se spune în tele
gramă, condamnă în modul cel mai 
hotărît bombardarea de către avioa
nele S.U.A. a teritoriului R. D. Viet
nam.

In telegramă se cere încetarea 
bombardării teritoriului R. D. Viet
nam, respectarea strictă a acordu
rilor de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam, încetarea imediată 
a războiului agresiv din Vietnamul 
de sud și retragerea tuturor trupe
lor S.U.A.

★
BERLIN 4 (Agerpres). — Secreta

riatul Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor a trimis pre
ședintelui S.U.A., Johnson, o telegra
mă de protest împotriva noului atac 
săvirșit asupra teritoriului R.D. Viet
nam. „Noi cerem retragerea imediată 
din Vietnamul de sud a trupelor, 
personalului militar și armamentului 
S.U.A., respectarea strictă a acordu
rilor de la Geneva, a intangibilită- 
ții teritoriale, suveranității și inde
pendenței poporului vietnamez" — 
se spune în telegramă.

★
LONDRA 4 (Agerpres). — La Lon

dra a avut loc o întîlnire între stu
denți și profesori ai Universității 
Cambridge și membri ai parlamen

Demonstrație Ia Washington împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
In Vietnam

Corespondență din Roma

Un acord care lasă să persiste 
dezacordurile

Tratativele dintre partidele coalifiei 
guvernamentale, care au durat două luni 
și care, pentru felul în care s-au desfă
șurat, au fost denumite „criză camu
flată" s-au încheiat fără a duce la acea 
„clarificare" a politicii „de centru-stînga" 
solicitată din diverse părfi. Cele patru 
partide ale coalifiei — democrat-creș- 
tinii, republicanii, social-democrajii și 
socialiștii — „au fost de acord, așa 
cum scrie ziarul „II Tempo", în a con
tinua să nu fie de acord”. Dintr-o exami
nare a rapoartelor prezentate în cadrul 
respectivelor conduceri, de către secre
tarul P.D.C., Rumor, și de secretarul P.S.I., 
De Martino, rezultă punctele asupra 
cărora există un acord (și exista și îna
inte), și punctele din nou amînate (ca 
și mai înainte).

Printre primele se află confirmarea li
niei de centru-stînga și a precedentelor 
angajamente programatice (care pînă a- 
cum nu au fost înfăptuite), necesitatea 
de a se adopta noi măsuri pentru a 
face față „conjuncturii economice difi
cile”. De aici concluzia aprobată de toți 
membrii coalifiei de a nu se. trece la 
deschiderea crizei. Dar chiar și pentru 
problemele pentru care o înțelegere a 
fost stabilită, semnele de întrebare sînt 
multe. Complexe sînt mai ales proble
mele economice. Prin ce mijloace tre
buie asigurată o relansare a producției 
industriale (al cărei ritm de creștere s-a 
redus în ultima vreme) ? Problema a fost 
discutată în cursul dezbaterilor asupra 
situației economice care au avut loc 
săptămîna trecută în Cameră. Reprezen
tanții guvernului, ministrul de finanțe 
Colombo și ministrul lucrărilor publice 
Mancini, fără a putea aduce precizări 
asupra măsurilor „anticonjuncturale" pro
iectate (întrucît ele nu au fost aprobate 
încă de Consiliul de Miniștri) s-au re
ferit totuși la direcțiile în care, după 
părerea lor, trebuie să fie orientate a- 
ceste măsuri. Colombo a declarat că 
guvernul ar trebui să încurajeze între
prinderile printr-o reducere a taxelor 
asupra contribuțiilor lor sociale și prin 
acordarea de stimulente exportatorilor ; 
de asemenea, a spus ministrul, guvernul 
va trebui să deschidă o serie de lucrări 
publice pentru a crea noi posibilități de 

tului englez. în cadrul convorbirii 
care a avut loc. studenții și profeso
rii s-au pronunțat pentru reglemen
tarea pașnică a situației din Viet
nam. Intr-o petiție semnată de 62 de 
profesori și 896 de studenți ai Uni
versității Cambridge se cere înceta
rea imediată a focului în Vietnam și 
evacuarea trupelor americane. Gu
vernul englez este chemat să con
tribuie la convocarea unei consfă
tuiri internaționale pentru Vietnam 
cu scopul de a se obține încetarea 
imediată a focului și evacuarea ar
matelor americane pe baza unei în
țelegeri.

Senatorul W. Morse:

POLITICA S. U. A. IN vietnam 
TREBUIE RESPINSĂ

După cum anunță U.P.I., senato
rul W. Morse a declarat cu prile
jul unei conferințe de presă că „a- 
cum este momentul să fie respinsă 
politica oficială a S.U.A. în Vietna
mul de sud ; continuarea ei ar a- 
trage cel mai mare discredit din is
toria Americii".

Referindu-se la intenția de a se 
folosi forțe terestre americane în 
operațiile din Vietnam, el a de
clarat că „ar urma să începem 
— și subliniez cuvîntul să înce
pem — cu trimiterea a 300 000 de 
tineri americani în Vietnamul de 
sud. Mulți dintre ei vor fi omorîți, 
și vă rog să mă credeți, atunci cînd 
sicriele acestor tineri americani vor 
sosi înapoi la San Francisco, popu-

folosire a mîinii de lucru. Mancini a 
susținut că principalele cauze, ale difi
cultăților în domeniul construcției de lo
cuințe (așa-zisa criză edilitară) sînt 
costul înalt al terenurilor de construcție 
și existența prea multor locuințe de 
lux (dintre care multe sînt în prezent ne
folosite), în timp ce este din ce în ce mai 
multă nevoie de locuințe populare. 
In timpul dezbaterilor, președintele par
tidului republican, La Malfa, a propus să 
se cadă de acord asupra unei „pauze 
a revendicărilor salariale". Considered că 
înfăptuirea acestei propuneri ar însemna 
o nouă tentativă de a se arunca asupra 
oamenilor muncii poverile dificultăților 
economice, un grup de deputați comu
niști au depus o moțiune de neîncre
dere în politica economică a guvernu
lui. Această moțiune va fi șupusă votu
lui în cursul săptămînii.

Dacă astfel de semne de întrebare 
există în problemele asupra cărora 
membrii coalifiei guvernamentale au 
ajuns la un acord și mai serioase sînt 
deosebirile de vederi în problemele 
amînate. Printre acestea amintim proble
ma reprezentării Italiei în așa-zisul „par
lament european" de la Strasbourg. De- 
mocrat-creștinii doresc să împiedice ale
gerea de deputați și senatori comuniști 
printre reprezentanții Italiei în acest or
ganism. Socialiștii se opun însă oricărei 
discriminări. Un alt punct de dezacord 
îl constituie interzicerea reprezentării la 
Roma a piesei dramaturgului vest-ger
man Rolf Hochhuth „Vicarul” *)  în baza 
concordatului încheiat în 1929 între sta
tul fascist și Vatican. Măsura, care a 
dat naștere unei vii dezbateri în cercurile 
teatrale și culturale, a redeschis în do
meniul politic problema generală a ra
portului dintre stat și bisărică. Socialiștii, 
așa cum a declarat deputatul Mauro Ferri, 
șeful grupului parlamentar al P.S.I., 
sînt de părere că este necesar 
să se ajungă la înțelegere cu Vaticanul 
pentru a se abroga acele prevederi ale 
concordatului care vin în contradicție cu 
Constituția Republicii italiene. 

*) Vezi „Scînteia" nr. 6 542 din 26 
februarie.

lația americană se va întreba pen
tru ce ducem această politică ex
ternă".

Ironizînd pretextul cu privire la 
infiltrarea unor nord-vietnamezi în 
Vietnamul de sud, el a spus că „noi 
ne-am infiltrat în Vietnamul de sud 
de la început, cînd am instaurat pri
mul guvern-marionetă". Dacă 
S.U.A. își vor continua actuala .poli
tică, a spus senatorul, „va trebui să 
tragem încă din greu 25—50 de ani 
și în cele din urmă vom fi aruncați 
afară".

Declarația guvernului 
sovietic

MOSCOVA 4 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că la 4 mar
tie, A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., a remis lui 
Foy Kohler, ambasadorul S.U.A. la 
Moscova, declarația guvernului so
vietic în legătură cu atacul masiv 
săvîrșit la 2 martie de către avioa
ne americane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

în declarație se arată că guver
nul sovietic consideră provocările 
continue ale forțelor armate ameri
cane împotriva R. D. Vietnam drept 
„acte premeditate de agresiune, o 
confirmare a faptului că S.U.A. pă
șesc pe calea extinderii continue a 
războiului în Asia de sud-est“. „A- 
ceste acțiuni ale S.U.A. sînt incom
patibile cu declarațiile în legătură 
cu dorința de a îmbunătăți relațiile 
cu Uniunea Sovietică. Mai mult de
cît atît, ele subminează singura 
bază pe care pot să se întemeieze 
relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A., și 
anume — principiul coexistenței 
pașnice".

„Guvernul S.U.A. — se arată în 
continuare în declarație — trebuie 
să-și dea seama de consecințele 
vaste pe care le-ar putea avea pen
tru situația internațională în an
samblu și pentru relațiile sovieto- 
americane în special evoluția eve
nimentelor în Vietnam, dacă Statele 
Unite vor urma și pe viitor actuala 
lor linie". Avertismentele cuprinse în 
declarația din 9 februarie a guver
nului sovietic și în declarația comu
nă din 10 februarie a U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam rămîn pe deplin va
labile. Guvernul sovietic sprijină 
întrutotul declarația din 3 martie a 
guvernului R. D. Vietnam și cererea 
sa cu privire la încetarea imediată 
a acțiunilor agresive americane în 
Vietnam.

în declarație se arată, de aseme
nea, că amestecul pe seară tot mai 
largă al S.U.A. în treburile interne 
ale Vietnamului, Laosului și Cam- 
bodgiei face ca situația din Asia de 
sud-est să devină tot mai primej
dioasă.

Tn felul acesta, cum Scrie ziarul „II 
Corriere della Sera”, cu toată aprobarea 
dată de conducerile celor patru partide ale 
coaliției de centru-stînga în vederea re
manierii și deci a evitării unei crize de 
guvern, „problemele politice s-au dove
dit de nerezolvat". „Criza camuflată" a 
intrat acum într-o nouă fază, aceea a 
căutării unui compromis asupra numelui 
persoanelor care vor face sau nu parte 
din guvern. După părerea observatorilor 
politici, operația pe care trebuie s-o 
efectueze președintele Consiliului de 
Miniștri, Moro, nu este deloc ușoară. Se 
va căuta, după cum scrie presa, să se 
realizeze „o lărgire a bazei guvernului”. 
„La Stampa" dă ca sigură intrarea în 
guvern, pe de o parte, a unui reprezen
tant al curentelor „de sfînga” din P.D.C., 
respectiv a lui Fântâni, la ministerul de 
externe ; pe de altă parte, a unui repre
zentant al curentului de dreapta, condus 
de Scelba. Aripa de stînga a socialiștilor, 
în frunte cu Lombardi, s-a declarat însă 
nemulțumită cu rezultatul tratativelor, 
considerînd că nu s-a ajuns la nici o 
clarificare, iar acordul dintre membrii 
coalifiei este formai.

Dificultăți par a se fi ivit și în cursul 
zilei de miercuri. Ședința Consiliului de 
Miniștri, fixată pentru acea zi, cu scopul 
de a aproba numirea noilor miniștri, a 
fost amînafă. O complicație de ultima 
oră a intervenit în legătură cu alegerea 
noului primar al Florenței. In locul fostu
lui primar democrat-creștin Giorgio la 
Pira, a fost ales socialistul Lelio Lagorio, 
prin voturile consilierilor comunali apar- 
•finînd partidelor comunist, socialist și so
cialist al unității proletare. în urma 
presiunilor exercitate de conducerea 
centrală a P.D.C., s-a ajuns însă la 
o hotărîre a celor patru partide din 
coaliție prin care s-a impus noului pri
mar socialist al Florenței să demisione
ze, pentru a permite realizarea unei ma
jorități de centru-stînga în consiliul co
munal și realegerea iui La Pira. Problema 
nu este rezolvată deocamdată, deoarece 
La Pira a declarat că în aceste condiții 
nu va primi să-și reia postul de primar.

Giorgio PASTORE

SUPAN Propuneri pentru o reglementare Noi
a situației din provinciile meridionale ale

manifestații 
studenților spanioli

KHARTUM 4 (Agerpres). — în 
viața politică sudaneză a intervenit 
la 3 martie un element nou prin 
propunerea unui plan de reconci
liere națională în mult discutata 
„problemă a sudului". După cum 
transmit agențiile de presă, parti
dele politice din nordul acestei țări 
au stabilit un plan comun privind 
reglementarea situației din provin
ciile meridionale ale Sudanului. 
Prin acest plan, care, în intenția li
derilor politici din nord, trebuie să 
stea la baza discuțiilor cu liderii din 
sud în cadrul conferinței „mesei ro- 
tunde", se recunoaște, pentru prima

CONFLICT MARITIM
între R.F.G. și Italia — anunță a- 

genția France Presse — s-a declan
șat un adevărat conflict maritim. 
Reprezentantul vest-german în Parla
mentul european (organism care in
clude parlamentari din cele șase 
țări membre ale C.E.E.), dr. Mueller 
Hermann, a remis Comisiei Pieței

NOTE

Malta-membră 
a N. A. T. 0. ?

Știrea că guvernul maltez inten
ționează să adreseze Consiliului 
N.A.T.O. cererea ca Malta să fie 
primită în pactul nord-atlantic a 
constituit pentru mulți observatori 
politici o surpriză. Se știe că Malta 
(țară cu o populație de 330 000 de 
locuitori) și-a cucerit independen
ța în urmă cu numai șase luni și 
are de înfruntat serioase dificultăți 
economice. Deținînd o importantă 
poziție strategică în Marea Medi- 
terană, insula a atras atenția mul
tor imperii, care, milenii de-a rîn- 
dul, și-au instalat aici baze-jan- 
darm pentru supravegherea terito
riilor din jurul Mediteranei. Timp 
de 2 500 de ani, Malta s-a aflat 
succesiv sub dominație cartagine
zi, romană, arabă, germană, nor
mandă, franceză, iar din 1800 pînă 
la proclamarea independenței a 
aparținut Angliei. Deși acum, în 
era nucleară, insula și-a pierdut 
din importanța sa strategică, totuși, 
după cum scrie ziarul „Times", 
„ea continuă sâ fie esențială pentru 
Marea Britanie ca membră a alian
ței occidentale". „Interesul Angliei 
pentru Malta — arăta ziarul „Die 
Tat“ — se explică prin viitorul ne
sigur al bazelor engleze din Cipru 
și Libia". Pe insulă își are sediul 
cartierul general al comandamen
tului N.A.T.O. din Mediterana.

După cît se pare, la Londra se 
consideră că ar fi mai util ca Mal
ta să facă parte direct din 
N.A.T.O. decît pe cale ocolită, prin 
intermediul Angliei. Astfel, ziarul 
„Times" arată : „Malta ar putea să 
aibă importanță militară mai dura
bilă în contextul alianței occiden
tale în antymblu, mai curînd decît 
în cel al intereselor specific brita
nice", întrucît „vasele țărilor 
N.A.T.O. pot primi drepturi și în
lesniri în Malta, ceea ce ar putea 
constitui temelia unei noi impor
tanțe strategice a insulei".

Perspectiva intrării Maltei în 
N.A.T.O. constituie un motiv de se
rioasă îngrijorare pentru poporul 
maltez, care a avut mult de sufe
rit în perioada celui de-al doilea 
război mondial tocmai de pe urma 
folosirii patriei sale ca punct stra
tegic. Pe acest fapt se bazează și 
programul partidului laburist (de 
opoziție), partid cu o mare popu
laritate în țară, care se pronunță 
pentru evacuarea bazelor militare 
străine și promovarea unei politici 
de neutralitate.

Eugen IONESCU 

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 4 martie Mao Tze-dun 
a primit pe Ayub Khan, președintele 
Pakistanului, care face în prezent o vi
zită în R. P. Chineză. Au fost prezenți 
Liu Șao-ți, președintele R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, Cen I, vicepremier al Consiliu
lui de Stat și ministru al afacerilor ex
terne, precum și alți conducători de 
stat ai R. P. Chineze și membri ai de
legației pakistaneze.

CAIRO. Republica Democrată Viet
nam și Republica Arabă Unită au 
hotărît reciproc să ridice reprezentan
țele lor diplomatice la rang de amba
sadă.

WASHINGTON. Corespondentul a- 
genției Reuter transmite că în curînd 
urmează să fie convocată o confe
rință a reprezentanților țărilor occi
dentale pentru a se lua o hotărîre în 
problema tipului forței nucleare ce 
urmează să fie creată în cadrul 
N.A.T.O.

USUMBURA. Regele statului Bu
rundi a dizolvat Adunarea națională 
a acestei țări. în același timp, el a nu-

dată și fără rezerve, statutul de au
tonomie completă pentru regiunile 
sudice ale țării. Cu toate acestea, 
potrivit planului, unitatea națională 
a Sudanului trebuie menținută prin 
actualul statu-quo al frontierelor. 
Planul recunoaște însă existența 
unor diferențe considerabile în do
meniile economic, politic și etnic.

★
Din Khartum se anunță că în pro

vinciile meridionale ale Sudanului 
elementele separatiste au întreprins 
noi atacuri împotriva posturilor de 
poliție.

ITALO- VEST - GERMAN
comune de la Bruxelles o interpelare 
scrisă în legătură cu unele măsuri 
discriminatorii adoptate de Italia 
față de cargourile vest-germane. 
Guvernul R.F.G. critică hotărîrea gu
vernului italian care obligă navele 
străine să încarce mărfuri în portu
rile italiene numai pe baza unor 
autorizații speciale. El invită or
ganul executiv al Pieței comune să 
se pronunțe dacă nu consideră că 
Italia violează în felul acesta Acor
durile de la Roma, care pun bazele 
Pieței comune și care interzic orice 
discriminare între cei „șase". Italiei 
i se reproșează, de asemenea, fap
tul că nu respectă acordul de navi
gație germano-italian, care prevede 
egalitate în drepturi pentru vasele 
care navighează sub pavilioanele 
celor două țări, și că în același timp 
violează codul de liberalizare a Or
ganizației pentru colaborare econo
mică și dezvoltare prin adoptarea 
de măsuri protecționiste pentru flota 
italiană.

Corespondență din Londra

„Cartea albă“ în discuția
Camerei Comunelor

Respectînd o veche uzanță, Ca
mera Comunelor a dezbătut miercuri 
și joi bugetul militar anual. Atenția 
a fost concentrată asupra „Cărții 
albe" recent publicate, consacrată 
problemelor înarmării și în care sînt 
expuse liniile generale ale politicii 
de înarmare ale guvernului. Denis 
Healey, ministrul apărării, a expus 
miercuri elementele ei esențiale. Din 
discursul său a fost reținută aci în
deosebi amploarea efortului militar 
— peste două miliarde lire anual și 
800 000 militari și civili, ocupați în 
cadrul pregătirilor militare. Vorbito
rul a subliniat că în prezent Marea 
Britanie cheltuiește prea mult pen
tru înarmare. (Aceste cuvinte au fost 
primite cu aplauze, mai ales de pe 
băncile stîngii laburiste). Deși a 
afirmat că trebuie făcut totul 
pentru a reduce armamentele pînă 
la încheierea unui acord asupra de
zarmării generale și securității co
lective, Healey a insistat totuși asu
pra „meritelor" planului forțelor nu
cleare atlantice (F.N.A.), care ar fa
voriza înarmarea atomică a R.F.G. 
și ar spori încordarea în Europa.

Cea mai largă parte a analizei fă
cute a avut ca obiect armele nu
cleare și distribuția rolurilor în ca
drul N.A.T.O., un anumit accent fiind 
pus și pe angajamentele militare ale 
Marii Britanii în străinătate (mai ales 
cele din Germania occidentală și la 
răsărit de Suez).

în căutarea unui domeniu de re
ducere a împovărătoarelor cheltuieli 
militare, ministrul a pus — de data 
aceasta mai direct ca în trecut — 
chestiunea întreținerii trupelor brita
nice în Germania occidentală. După 

SCURTE ȘTIRI
mit o comisie regală însărcinată să-i 
supună, în 15 zile, un proiect de lege 
pentru organizarea de noi alegeri le
gislative.

DJAKARTA. Președintele Indonezi
ei, dr. Sukarno, s-a întors la Djakarta 
după vizita de patru zile în Cambod- 
gia. La Pnom Penh președintele Su
karno a avut convorbiri cu prințul 
Norodom Sianuk și cu alte oficialități 
cambodgiene.

ROMA. 70 000 de salariați din in
stituțiile de asigurări sociale din Ita
lia au declarat joi o grevă de 48 de 
ore, revendicînd majorarea salariilor.

DELHI. în statul indian Kerala au 
avut loc alegeri pentru Adunarea le
gislativă. Potrivit părerilor exprimate 
de cercurile ziaristice, nici un partid, 
inclusiv Congresul național indian, nu 
va putea obține majoritatea absolută, 
așa că guvernul va fi format, proba
bil, pe baza unei coaliții.

ALGER. Delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condusă de 
Veliko Vlahovici, secretar al C.C. al

MADRID 4 (Agerpres). — Dele
gații a 12 facultăți și școli superi
oare de la universitatea din Madrid 
au hotărît joi să continue lupta 
pentru libertăți sindicale și demo
cratizarea sindicatului oficial uni
versitar spaniol (S.E.U.). „Dacă tra
tativele nu dau nici un rezultat, se 
arată într-o declarație, adoptată la 
sfîrșitul unei întruniri care a durat 
cinci ore, nu vom ezita să propunem 
măsuri extreme. Obiectivul nostru 
principal, se arată în continuare în 
declarație, rămîne democratizarea 
S.E.U.".

Agenția France Presse arată că 
deși facultățile de medicină și de 
litere și-au reluat cursurile, greva 
studenților continuă la majoritatea 
facultăților din Madrid. Căutînd să 
inducă în eroare opinia publică, zia
rele franchiste din Madrid fac cu
noscut că numeroși studenți conti
nuă să asiste la cursuri.

PROGRAMUL GUVERNULUI TURC 
APROBAT ÎN SENAT

ANKARA 4 (Agerpres). — în se
natul turc au avut loc miercuri dez
bateri pe marginea noului program 
al guvernului condus de S. H. Ur- 
giiplu. Președintele Consiliului de 
Miniștri al Turciei, Urguplii, a rostit 
o cuvîntare la încheierea dezbateri
lor. Referindu-se la politica externă 
a noului guvern, premierul turc a a- 
rătat că „guvernul va urma în do
meniul extern o politică națională 
care nu va fi influențată de nici o 
intervenție din afară". în ce priveș
te problema cipriotă, el a subliniat 
că Turcia va continua să urmeze a- 
ceeași linie ca și guvernul prece
dent. „Obiectivul nostru, a spus Ur- 
guplii, este de a se ajunge la o so

cum se remarcă aci, nu întîmplător 
a anunțat el că acest cost se ridică 
anul acesta la suma de 85 milioane 
lire. Este știut că, drept un fel de 
compensație, R.F.G. urma să plase
ze în Anglia importante comenzi mi
litare. Dar, contrar tuturor așteptă
rilor, guvernul de la Bonn a conti
nuat să reducă în mod substanțial 
comenzile militare la fabricile brita
nice. Renunțînd la stilul aluziv, Hea
ley a afirmat textual : „chiar cu 
cea mai mare bunăvoință din 
lume, va fi dificil ca engle
zul mijlociu să fie convins să 
suporte povara economică a menți
nerii angajamentelor noastre actuale 
în Germania occidentală, atunci 
cînd Germania occidentală se arată 
dispusă să facă atît de puțin pen
tru a ușura această situație". Sem
nificația acestei declarații este con
siderată de comentatorii londonezi 
ca fiind foarte limpede : „Întru
cît Germania occidentală nu do
rește să suporte o parte rezo
nabilă a notei de plată — scrie 
ziarul „Scotsman" — Marea Britanie 
va . fi îndreptățită să-și reducă for
țele sale de acolo".

în cuvîntarea rostită de fostul mi
nistru conservator al apărării, Peter 
Thorneycroft s-a vorbit despre actua
lul buget militar în termeni care in
dicau că guvernul laburist a preluat 
în mare măsură politica de înar
mare a guvernului conservator. 
După cum scrie ziarul „Times", 
«fostul ministru respiră ușurat cînd 
aude că atît de puține modificări 
au fost efectuate» de cînd au venit 
laburiștii la putere ; ziarul adau
gă că, după cum se vede, „Cartea

U.C.I., și-a încheiat vizita în Algeria. 
Membrii delegației au purtat convor
biri cu Ben Bella, secretar general al 
Frontului de Eliberare Națională al 
Algeriei, și cu alți conducători de 
partid. în cursul acestor convorbiri s-a 
procedat la un schimb de experiență 
în munca de partid.

RANGOON. Președintele Consiliu
lui Revoluționar al Uniunii Binnane, 
generalul Ne Win, a declarat că ta
xele pe care țăranii trebuie să le plă
tească feudalilor pentru folosirea pă- 
mîntului vor fi abolite.

LONDRA. Guvernul britanic a pu
blicat un proiect de lege care, dacă va 
fi aprobat de către parlament, îi va 
da dreptul să împiedice pe viitor fu
zionarea ziarelor și concentrările in
dustriale considerate contrare intere
sului public.

DAMASC. Potrivit unei hotărîri a 
guvernului sirian, au fost puse în li
bertate 109 persoane arestate la sfîr
șitul lunii ianuarie, ca urmare a gre
vei și demonstrațiilor comercianților.

Greva continuă și în orașele de 
provincie. La Bilbao, Camera rA- 
dicală a Facultății de științe pomlce 
și economice s-a întrunit joi sub 
președinția decanului facultății și în 
prezența marii majorități a profe
sorilor. La Barcelona, greva studen
ților a continuat în majoritatea 
facultăților și școlilor superioare și 
se prevede ca ea să dureze pînă sîm- 
bătă.

★
LONDRA 4 (Agerpres). — Uniunea 

națională a studenților din Anglia, 
Wales și Irlanda de nord s-a decla
rat solidară cu lupta studenților spa
nioli pentru libertatea cuvîntului, a- 
socierii și adunărilor. Totodată, uni
unea a adresat o telegramă de pro
test guvernului spaniol în legătură 
cu amestecul autorităților în proble
mele studențești.

luționare a acestei probleme pe c& 
pașnică. Nu vom accepta o soluție 
impusă. Sperăm că guvernul grec va 
da dovadă, la rîndul său, de înțele
gere în legătură cu această proble
mă".

★
Adunarea Națională a Turciei a 

aprobat joi după-amiază cu 231 de 
voturi pentru și 200 contra și o ab
ținere programul noului guvern pre
zidat de S. H. Urgiiplu.

Acest scrutin, subliniază agenția 
France Presse, constituie un vot de 
învestitură care acordă guvernului 
Urguplii o majoritate mulțumitoare 
de 30 de voturi.

Astfel înfățișează caricaturistul en
glez Eceles povara bugetului militar

albă a fost bazată mai curînd pe 
politica conservatoare decît pe cea 
laburistă".

Criticile cele mai consistente au 
venit deci nu din partea opoziției, oi 
din sinul partidului laburist. „Eu mai 
aștept încă — a declarat deputa
tul laburist Reginald Paget — o ex
plicație care să arate de ce politica 
militară a partidului laburist a fost 
abandonată și în locul ei a fost a- 
doptată politica conservatorilor". Un 
alt deputat laburist, Konni Zilliacus, 
a subliniat că, după părerea lui, 
„politica guvernului ar permite Ger
maniei federale de a avea acces la 
arma nucleară", ceea ce constituie 
„nici mai mult nici mai puțin decît 
un abuz de încredere" față de cor
pul electoral englez.

Joi după-amiază în Parlament prin
cipalii oratori au fost premierul Ha
rold Wilson și Sir Alec Douglas- 
Home, șeful opoziției (la ora cînd 
transmit nu dispun de relatări asupra 
celor două discursuri).

în continuarea dezbaterilor. Ca
mera Comunelor urma să se pronun
țe asupra a trei amendamente, din
tre care unul depus de un număr de 
20 de deputați laburiști, preconizînd 
o reducere a cheltuielilor militare.

Liviu RODESCU

BANGKOK. La Tribunalul militai 
din Bangkok a început audierea unui 
grup de zece persoane implicate în- 
tr-un complot antiguvernamental. Con
ducătorul acestui grup este fostul ma
reșal al aerului, Nakrob Bihasri.

CARACAS. în statul Falcon (Vene
zuela) partizanii au ocupat două sate 
— Maria Diaz și Surui. Partizanii au 
chemat populația să se alăture luptei 
armate împotriva regimului Venezue
lan.

SANTIAGO DE CHILE. Directorul 
general adjunct al Organizației Națiu
nilor Unite pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.), Hernan Santa Cruz, 
a declarat că între 13 și 29 martie va 
avea loc în localitatea Vina del Mar 
(Chile) conferința latino-americană a 
acestei organizații, care va discuta pro
blemele agriculturii în țările Americii 
Latine.

BONN. Cei 230 000 de metalurgiști 
din regiunea Ruhr (R. F. Germană) 
au obținut satisfacerea revendicărilor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.
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