
r egională
I Hun?doara-Deva

PROLETARI D/W TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

Anul XXXV Nr. 6877

AL AL P.C.R.

4 PAGINI — 30 BANILuni 31 ianuarie 1966
EB3SHEESBH33S&8S&BK9SSXDBEES3S9SE3SS98

a VIAȚA DE PARTID

PROCESUL PERFECȚIONĂRII
(pag. a 11-a)

a în obieciiv: CINEMATOGRAFELE
(pag. a Il-a)

H Sport
(pag. a IlI-a)

VIAȚA

i

AUR

CARE

• Utilaje care stau sau sînt slab folosite la 
Combinatul de celuloză și hirtie din Suceava 
® Cu aceleași capacități s-ar putea obține un 
plus de producție în valoare de zeci de 
milioane lei • O propunere care merită să fie 
studiată • E suficientă doar reclama ? • Jocul 
de-a comenzile ® Marea răspundere a forurilor 
tutelare pentru soarta instalațiilor

Uzina „Timpuri Noi" din Capi
tală. O nouă linie de montaj a 
compresoarelor a intrat de cu- 
rind in funcjiune. Aici sint a- 
samblate compresoarelo C6 
destinate instalațiilor deforaj 

petrolier.

RUGINEȘTE
i Intr-o vitrină a Combinatului de 

celuloză și hirtie din Suceava sînt 
expuse peste 30 de produse — de la 
hîrtia simplă său cea înnobilată cu 
folie de aluminiu, pînă la materia
lele de ambalaj necesare în indus
tria alimentară și chimică. Aceste 
materiale sînt confecționate în fa
brica special construită în cadrul 
combinatului. Capacitatea ei anua
lă de producție este de 350 tone 
sfoară de hîrtie, 5 000 tone pungi, 
7 500 tone hîrtie înnobilată, 150 
milioane saci, ..T,

Fabrica a fost înzestrată cu 
mașini - și-- instalații modernei. 
Dar, vizitînd-b, afli că multe 
din aceste mașini funcționează 
sporadic, iar altele nu au lu
crat deloc de cînd au fost mon
tate. La atelierul de înnobilat hîr
tie, mașina „Universal" de parafi
nat nu este utilizată decît la ju
mătate din capacitatea ei. La fel și 
mașina „Olimpia" de imprimat în 
patru culori. Mult sub capacitatea 
lor lucrează și mașinile de crepo
nat și de aplicat strat de polietile
nă pe suport. O situație similară 
există și la atelierul de pungi ; 
...ici stau nefolosite nouă utilaje 
moderne. Cum se explică o atare 
stare de lucruri ?

■, — Desfacerea producției ate
lierului de înnobilat hîrtie nu este 
dirijată, ca producția de pungi — 
ne-a relatat tov. Dumitru Dobrota, 
unul din inginerii șefi ai combina
tului. Din această cauză, nu putem 
stabili un plan de producție realist 
care să permită folosirea întregii 
capacități a mașinilor. In acest an, 
nu avem asigurate decît puține 
comenzi pentru producția atelieru
lui de înnobilare a hîrtiei și, ca ur
mare, este posibil ca anumite ma
șini să stea. Este o situație care 
se perpetuează din 1965.

—■ Concret, ce comenzi aveți 
pentru desfacerea producției de 
pungi ?i hîrtie înnobilată ?

— Cu toate că la atelierul de 
pungi ni s-a stabilit un plan anu
al de 2 500 tone, comenzi nu avem 
decît pentru 30 la sută din produc
ția pe acest trimestru. Mult mai 
dificilă este situația la atelierul de 
înnobilat” hîrtie, unde n-am reușit 
să asigurăm contracte de livrare 
decit pentru 100 tone din... 7 500 
tone, cît este capacitatea lui de 
producție. După un calcul, anual 
nu se realizează o producție de 
peste 20 milioane de lei și, în

plus, combinatul este nevoit să su
porte amortizarea utilajelor care 
se ridică la 400 000 Iei pe an.

— Fabricați cumva produse 
ce nu sînt necesare ? — l-am 
întrebat pe directorul general al 

combinatului, ing. Victor Șen- 
chea.
— Mărfurile produse în cele 

două ateliere sînt necesare e- 
conomiei. Noi am asimilat o serie 
de produse ca: hîrtia pentru 
ambalat biscuiți, caramele, bom
boane, hîrtie cu folie metalică, pîn- 
ză cașerată cu polietilenă, hîrtie 
gumată. Și lista lor poate fi con
tinuată. Dar, oricît ar părea de ciu
dat, multe dintre ele se importă.

1
— De ce? Poate că produsele 

fabricii dv. nu corespund nor
melor de calitate ?

— Sortimentele realizate nu 
sînt cu nimic mai prejos față 
de cele importate. Consider 
că impasul în care am ajuns are 
rădăcini mai adînci. Cînd s-a sta
bilit construirea atelierelor de 
pungi și înnobilat hîrtie, Comite
tul de Stat al Planificării și Minis
terul Industriei Chimice nu au co
relat capacitățile de producție cu 
necesitățile industriei alimentare șl 
ale comerțului.

— Cum vedeți totuși soluțio
narea acestei probleme ?
— Direcția generală de resort să 

ia măsuri pentru omologarea tu
turor produselor asimilate și 
să le introducă în nomen
clatorul Ministerului Industriei 
Chimice. Corespunzător necesită
ților de astfel de sortimente, prevă
zute în nomenclatorul completat, 
să se stabilească de comun acord, 
de către Comitetul de Stat al Pla
nificării, organele comerciale și 
ale Ministerului Industriei Alimen
tare, cantitățile respective, pentru 
a avea posibilitatea să ne apro
vizionăm cu materiile prime nece
sare. Ministerul Industriei Chimice 
să ne trimită repartiții pentru a 
se înlătura practica anacronică de 
pînă acum — și anume, de a cere 
beneficiarului materia primă pe

Petre NEDELCU 
Nistor ȚUICU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Sosirea de la Belgrad
a tovarășului 
Gheorghe Maurer

Duminică noaptea a sosit în Ca
pitală, venind de la Belgrad, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro

mânia, care la invitația tovarășu
lui Petar Stambolici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Vecei Executive Fede
rale,’a făcut o . vizită prietenească 
în Iugoslavia.

(Agerpres)

• Cu acceleratul, personalul și 

cursa locală ® De-a conductorul 

© Este rentabilă curățenia ?• Va

goane puse la punct... cu cîte un 

defect ® La cîrciumioara din gară! 

® Curățenie de trei feluri și 

curățenie... de clasa a lll-a ® Lon

gevitatea petelor

zute în localitate ? Nimeni. 
La Cluj ni s-a arătat spre 
ușă :

— E simplu, luati trolei
buzul și...

E atît de „simplu" încît 
stai și privești neputincios 
spre șirul de autobuze și 
troleibuze ce se perindă 
prin fața ta. Pe care să-1 
iei? Și unde te-o duce? 
Complicată aventură la 
poarta orașului! Și nici 
C.F.R.-ul, nici sfatul popu
lar, nici alte instituții din 
orașe nu consideră că le 
revine lor sarcina de a in
forma publicul.

Locatar 
pe două osii...

de Ștefan LUCA

SATE
începe „Luna cărții 

la sate"... Caut întot
deauna, cînd mă aflu 
în cîte o bibliotecă, 
parcurgînd fișele de 
cititori, 3ă-mi explic 
drumul pe care-1 stră
bate și înrîurirea pe 
care o exercită cartea 
în lumea satului. Aici 
și-a croit o bună tra
diție munca artistică, 
aici există formații 
teatrale de amatori cu 
realizări emoționante. 
Concursurile pe țară 
ne-au descoperit an
sambluri corale bine 
puse la punct, de-o 
aleasă muzicalitate ; 
să nu uităm dansul 
popular de-o uimitoa-

de amploare, un ve
ritabil asalt.

Din simpla prezență 
a unui asemenea lă
caș de cultură se des
prind cîteva semnifi
cații. Există, prin ur
mare, un sistem orga
nizat de propagare a 
literei tipărite. Pe no
menclatorul noilor pro
fesiuni, în sat a apărut 
bibliotecarul, ceea ce 
presupune o calificare 
și nu rareori o pasiu
ne. Se aplică o meto
dică, sînt căutate căi
le de maximă eficien
ță pe care să colinde 
cartea.

Mă opresc întot
deauna la bibliotecă.

(Continuare 
în pag. a III-a)

SĂPIĂMÎNII:
— într-o zonă de 

furtuni (relafiile 
franco - vest-ger- 
mane)

— Pe „talerul răz
boiului'1 (bugetul 
militar al S.U.A.)

@ „Nici învinși, 
nici 
învingători"

(la închiderea sesiunii 
Consiliului ministerial al 
Pieței comune).

® C. /. A. 
amestecată 
in „cazul 
Ben Barka" ?

Mii de oameni străbat zil
nic țara pe imensul păien
jeniș de oțel al rețelei fero
viare. Se spune că cine se 
așterne la drum trebuie să 
creadă și în poezie. Oricît 
ar fi însă priveliștile de mi
nunate, farmecul voiajului 
depinde de condițiile pe 
care ți le oferă C.F.R.-ul. 
Care sînt aceste condiții ?

Am călătorit în aceste 
zile de la București la O- 
radeâ și retur cu accele
rate, personale și curse lo
cale, am zăbovit prin stafii 
mari și mici, am stat de 
vorbă cu numeroși călători, 
am vizitat șefi de stații, lu
crători de la reviziile de va
goane, am purtat discuții 
cu lucrători ai unei Direcții 
regionale C.F.R. O parte 
din constatările călătoriei 
noastre au fost clarificate 
pe loc ; răspunsul la un im
portant număr de proble
me îl așteptăm însă de la 
Ministerul Căilor Ferate și 
de la celelalte foruri vizate;

Aventură 
la poarta orașului

Atribuțiile personalului 
feroviar nu încep o dată cu 
eliberarea biletului de călă
torie și nici nu sfîrjesc a- 
tunci cînd cetățeanul a 
coborît din tren. în majo
ritatea orașelor principale 
ale țării există agenții de 
voiaj și aproape fiecare din
tre ele au cîte un birou de 
informații. Acestea te ser
vesc prompt cînd este vor
ba să-ți dea relații referi
toare la mersul trenurilor. 
Cum soliciți însă ceva în 
plus, lucrurile se schimbă. 
Ne adresăm telefonic servi
ciului de informații al a- 
genției bucureștene din 
Palatul poștelor. Ni se răs
punde șovăielnic : „La ac
celeratul 301 ? Nu mai sînt 
decît la a doua...". Mergem 
la fața locului și întrebăm 
același lucru. Cu un gest 
sigur sîntem orientați spre 
casa de bilete. Locuri la 
clasa I ? Da, sînt. De ce 
n-au știut și cei de la infor

mații, de ce au dat o relație 
greșită călătorului ? Fiind
că nu există o evidență „în 
mișcare" a operațiilor din 
diagrame, iar în organizarea 
serviciului de informații al 
C.F.R. nici nu este prevă
zut așa ceva. Nu cu multă 
vreme în urmă, la Cluj, am 
fost orientați să luăm un 
accelerat care avea cea mai 
proastă legătură, la Răz- 
boieni, cu Tg. Mureș, deși 
solicitasem contrariul. Fo
rul superior ne-a răspuns 
atunci că „a fost o greșea
lă și că se va1 atrage aten
ția în mod serios..." Iată-ne, 
din nou, la Cluj, în fața a- 
celeiași salariate, căreia „i 
s-a atras atenția în mod se
rios..."

— Care dintre accelera
tele de seară au legătură 
imediată cu Tg. Mureș ?

— Amîndouă au aceeași 
legătură...

Nedumeriți că două tre
nuri cu plecări diferite pot 
avea aceeași legătură „ime
diată", insistăm. Răspunsul 
se repetă ad-literam, dar pe 
un ton ceva măi ridicat.

Lucrurile nu stau mai 
bine nici la birourile simi
lare din stații. La Cluj și 
Oradea, oamenii din spatele 
ferăstruicii îți fac semne 
disperate cînd te apuci să 
bați cu degetul în geam... 
îți arată un microfon, și 
deodată auzi : „Dragi călă
tori, respectarea reguli
lor..." Așadar, cel care tre
buie să dea informații este 
și crainic ba, în unele 
locuri, ca la Teiuș, primește 
și bagaje de mînă.

— Aceasta este situația, 
ne liniștește tov. MIHAI 
COVACI, șeful stației Ora
dea. Salariatul de la in
formații nu poate satisface 
solicitările cetățenilor. Cînd 
e mare aglomerație mai 
scoatem din „turnus" un 
conductor și îl punem să a- 
jute.

Aceasta nu e o soluție. 
Ce face călătorul care a 
poposit într-un oraș mare, 
pe care nu-1 cunoaște ? 
Cine-1 informează despre 
mijloacele de transport, 
despre hoteluri, despre 
locurile care merită a fi vă-

Cînd nimerești pe un 
vagon cu patru osii e les
ne. Așa am călătorit cu ac
celeratele 301, 204, 313, cu 
personalul 3 002. Comparti
mentul (nou sau vechi), este 
în general bine alcătuit, 
confortabil. Există însă și 
cursele locale, ale căror va
goane sînt, în mare parte, 
pe două osii. Osiile l-ar in
teresa foarte puțin pe călă
tor, dacă grija pentru va
goane a personalului fero
viar n-ar fi în proporție 
directă cu numărul osiilor. 
Cursa 3 348, care pleacă din 
Ciucea spre Cluj, are un 
aspect deplorabil. Vagoa
nele nu mai au nici urmă 
de suspensii, scîrțîie din 
toate încheieturile, băncile 
și pereții au numai zgîrie- 
turi și pete ; curat, atunci 
cînd se face, se face nu
mai pe culuoare nu și pe 
sub canapele, o parte din 
geamuri (ex. vagonul nr. 
85 016) nu „vor" să stea în
chise, deși afară e ger...

Vasile TINCU

(Continuare 
în pag. a H-a)

re prospețime și vita
litate, la fiecare reîn- 
tîlnire cu el, inepuiza
bil izvor de încîntare. 
Țărănimea s-a fami
liarizat cu filmul, nu-i 
sînt străine emisiunile 
de radio, televiziunea 
cucerește necontenit 
noi abonați din lu
mea satelor. Dacă veți 
cerceta mai atent pro
gramul unei case de 
cultură sau al unui 
cămin cultural veți 
întîlni conferințe, seri 
petrecute cu brigăzi 
științifice, referiri la 
cercuri pe diverse te
me, pe scurt, expresia 
unei complexe și rod
nice activități.

Dar față de carte, 
de circulația ei, de e- 
fectul lecturii ei, față 
de o fișă de carte sau 
de cititori am o atrac
ție deosebită. Am so
cotit întotdeauna car
tea un pionier și un 
etalon al culturaliză
rii satelor. Nu numai 
pentru că învățătura e 
sinonimă cu cartea, nu 
numai pentru că, în 
general, a ști carte în
seamnă a ieși din 
zona ignoranței în
scriind prima mare 
victorie a cunoașterii. 
Mă gîndesc întotdea
una, cînd mă aflu în 
fața Tafturilor, într-o 
sală de bibliotecă, în 
mijlocul unui sat, la o 
realitate ce nu trebuie 
niciodată uitată. Nu cu 
mulți ani înainte mul
te din satele noastre, 
în afara manualelor 
școlare, nu prea o cu
noșteau. Cartea a pă
truns dintr-odată, a 
năvălit literalmente în 
această lume. Terme
nul de ritm nu se po
trivește aici. Pe fron
tul larg al operei de 
culturalizare a mase
lor, ceea ce s-a pe
trecut cu răspîndirea 
cărții, cu intrarea ei 
în satul românesc se 
poate numi o acțiune

pentru 
paradis

de Nicufă TÂNASE

Tare aș fi vrut să vă povestesc 
cum era să cumpăr un satelit artifi
cial. Dar, credeți-mă, chestia cu „di
urna pentru paradis" este mai gro
zavă. Să vi-o povestesc pe asta.

Ați aflat cred că eu am aprobare 
de la „șeful sectorului suflete" să 
mor de cîte ori vreau. Așadar, acum 
cîteva luni mi-am luat zborul spre 
paradis. Doar cu sufletul.

Habar n-aveți cît de plictisitor este 
acest drum și cît se face pînă pe lu
mea cealaltă; luni de zile. Eu am 
pornit din București. Intr-o marți. 
Miercuri aveam la bord 4 852 km. Și 
aveam aripi noi. Noi-nouțe. Abia 
scoase din cutie. O plictiseală să nu 
mă-ntrebați. Pe la kilometrul 4 963 
m-a tras cineva de aripă:

— încotro suflete, mă întreabă.
— Paradis ! Tu ?
— Așișderea ! Ești cu cineva sau 

mergem împreună ?
— Singur cuc.
— Sper că nu ai fost cuc pe pă- 

mînt. Ai aripile prea mari.
— Am fost om. Și am fost mulțu

mit. Am trăit 95 de ani.
— Mă ierți că nu pot să-ți urez 

mulți înainte.
— Nu face nimic.
Am mai mers vreo 100 km fără 

să scoatem o vorbă. La un moment 
dat, ne iese în cale un bufet. Bufetul 
„Drumul spre paradis".

(Continuare în pag. a Il-a)

PLECAREA LA LONDRA 
A UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala plecînd la Londra o de
legație guvernamentală română 
condusă de Alexandru Bîrlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care, la invitația gu
vernului britanic, va face o vizită 
oficială în Marea Britanie. Din de
legație fac parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

La plecare, în Gara de Nord,

membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Janos Faze- 
kas, Gheorghe Gaston Marin, Ro
man Moldovan și Ion Marinescu, 
Constantin Scarlat, Aurel Vijoli, 
Emil Drăgănescu, miniștri, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, precum și membri 
ai conducerii unor ministere eco
nomice.

Au fost prezenți Leslie Charles 
Glass, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

CORESPONDENȚĂ

FLACĂRA

0STRAVE1 -

LA KOSICE
Kosice. Un oraș de provincie 

din estul Cehoslovaciei, care, 
în primii ani de după elibera
re, nu avea o pondere econo
mică marcantă. Congresul al 
XI-lea al P.C. din Cehoslovacia 
a adus însă această localitate 
în prim plan, hotărînd ca în 
cuprinsul ei să se construias
că un important combinat si
derurgic. Cele dintîi excava
toare și buldozere pentru con
struirea drumurilor de acces 
ale viitoarei întreprinderi au 
sosit pe aceste meleaguri în 
primăvara lui 1960. Astăzi, 
construcția combinatului side
rurgic din Slovacia de est — 
aflată în stadiu avansat — 
este cel mai mare șantier 
din întreaga țară. Pe o 
suprafață de peste 750 de 
hectare se ridică aici 52 de o- 
biective industriale, dintre 
care multe au și fost puse în 
funcțiune. Astfel, a fost ter
minată rețeaua de transport 
cuprinzînd 138 de kilometri de’ 
cale ferată și 90 de kilometri 
de șosele. Au fost date în ex
ploatare un furnal, două benzi 
de aglomerare, prima parte a 
unei cariere de calcar, o ba
terie de cocs, o fabrică de 
var, o parte din fabrica de 
oxigen și altele.

Am vizitat combinatul la 
cîteva zile după ce ziarele a- 
nunțaseră un succes al con
structorilor : punerea în func
țiune a laminorului bluming.

Noul combinat siderurgic de 
la Kosice va constitui o pîr- 
ghie importantă a industriali
zării Slovaciei. In această 
parte a țării, de unde în urmă 
cu 20 de ani oamenii plecau 
peste hotare în căutare de lu
cru, producția industrială a 
crescut de mai bine de 12 ori. 
In anii puterii populare au 
fost construite în Slovacia 256 
de noi întreprinderi industria
le, au apărut noi ramuri de 
producție. Dezvoltarea conti
nuă a acestei părți a țării — 
menținută odinioară în înapo
iere economică — este un rod 
important al politicii partidu
lui și guvernului R. S. Ceho
slovace, un rod al socialis
mului.

...Mașina aleargă în viteză 
pe șoseaua asfaltată ce duce 
spre combinat. La cîteva mi
nute după ieșirea din Kosice, 
vedem profilîndu-se în zare 
cele două turnuri de răcire ale 
centralei termoelectrice, apoi 
apar tot mai distinct coșurile 
înalte ale furnalului șl brațele 
de oțel ale macaralelor.

AI. LIȚA

(Continuare în pag. a IV-a)
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• Teatrul de Operă și Balet : CONCERT DE ARII ȘI DUETE 
DIN OPERE ȘI MINIATURI DE BALEȚ — 19,30.
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Acordînd o deosebită atenție a- 
plicării indicațiilor conducerii de 
partid privind organizarea științifi
că a producției, Comitetul regional 
de partid Brașov a inițiat la înce
putul acestui an o largă acțiune 
în vederea descoperirii și fructifi
cării marilor posibilități existente 
în acest domeniu. Programînd pen
tru luna martie o plenară care să 
examineze, multilateral și în toată 
complexitatea lor, diferite aspecte 
ale organizării științifice a produc
ției, comitetul regional a luat încă 
de pe acum măsuri pentru pregă
tirea ei temeinică.

PETRE BANCOȘ, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid 
de la uzina „Metrom" : S-a vor
bit de multe ori, dar numai în 
treacăt despre „organizarea pro
ducției". Comitetul nostru de 
partid n-a analizat niciodată cum 
stau lucrurile în acest serviciu.

Deocamdată—stadii

si andize• ••

Puncte de reper
— Care este scopul acțiunii ? 

l-am întrebat pe tovarășul 
IOAN BORDAȘ, secretar al 
mitetului regional de partid.

— Urmărim să mobilizăm 
drele de conducere din economia 
regiunii, specialiști, economiști, 
pentru a stabili cele mai potrivite 
măsuri în vederea organizării 
științifice, moderne a producției. 
Este o acțiune care cere stăruin
ță, perseverență, îndrumare com
petentă spre atingerea unor sco
puri clare. Mai concret, ne gîndim 
la necesitatea realizării unor flu
xuri de producție optime, judi
cioase, înlocuindu-le astfel pe cele 
care s-au dovedit neraționale și 
în care piesele aleargă de acolo 
pînă acolo, evitînd strangulările, 
întoarcerile pe flux. Sînt încă 
mari rezerve în folosirea rațională 
a capacității și suprafețelor de 
producție, a timpului de muncă. 
Indicii de utilizare . a capacității 
instalațiilor și utilajelor din uzi
nele brașovene apârținînd indus
triei constructoare de mașini nu 
au atins, deocamdată, decît 52 la 
sută. Cîte rezerve încă neepuizate 
pune în lumină acest indice 1 ?

— Urmărim, de asemenea, re
ducerea timpilor morți. La o ana
liză mai amănunțită rezultă că 
timpul de muncă cheltuit fără rost 
poate fi mult redus, eliminat chiar, 
printr-o perfectă organizare — 
și-a spus părerea tovarășul ing. 
CONSTANTIN ȘUȚU din Comisia 
economică a comitetului regional 
de partid.

— în fond — continuă ideea to
varășul ing. MARIN DECU, ad
junct al comisiei economice — fo
losirea nerațională a timpului și 
forțelor de muncă, lipsa de ritmi
citate, de decalaj între anumite 
secții ale uzinelor, calitatea neco
respunzătoare a unora dintre fa
bricate sînt toate o consecință a 
unor defecțiuni în organizarea pro
ducției. Serviciile de organizare a 
producției nu-și

Acțiunea a găsit un cîmp favo
rabil de desfășurare, condiții priel
nice. Sarcinile planului pe anul în 
curs sînt limpezi pentru toate în-

din luna februarie. Fusese făcută 
propunerea ca tema trecută în 
planul de muncă trimestrial să fie 
schimbată cu un subiect la ordinea 
zilei : „măsurile pentru organiza
rea științifică a producției". „Este 
bine să analizăm acest aspect îna
intea'plenarei comitetului regio
nal de partid ? Poate ar trebui să 
mai așteptăm..." — a întrebat 
cineva. „Sigur, după plenara din 
martie, vor rezulta sarcini noi. Le 
vom însuți și îndeplini din mers. 
Timpul este prețios" — a fost su
gestia acceptată.

...Angajat în acțiunea de organi
zare științifică a producției, ziarul re
gional „Drum nou" a publicat, pe 
această temă, o pagină specială des-
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justifică numele.

Ok sondaj 
•in hiîiină

pirnecare
radh vechi
șase importanteDirectorii a

unități industriale brașovene (u- 
zinele „Tractorul", „Rulmentul", 
„Hidromecanica", ■ „Elecțropreci- 
zia“-Săcele, Uzina nr. 2, Fabrica 
de postav „Partizanul Roșu”) au 
fost invitați să răspundă la un 
chestionar cuprinzînd cîteva în
trebări referitoare la atribuțiile și 
competența serviciilor de organi
zare a producției.

Chestionarul cu răspunsurile 
primite a fost însoțit de liste cu
prinzînd personalul serviciilor de 
organizare a producției din uzine, 
studiile, specialitatea, vechimea 
lui în producție. Examinarea a- 
cestor liste duce la concluzia 
că în serviciile de organizare a 
producției din uzine sînt încadrați 
în marea lor majoritate oameni 
cu o pregătire total necorespun
zătoare : absolvenți ai școlilor de 
meserii și profesionale, medii teh
nice, absolvenți ai liceelor teore
tice. Dintre cei peste 350 de ingi
neri din uzina „Tractorul” doar 
unul singur lucrează la „organi
zarea producției".

— Ce „spune" sondajul făcut, 
ce explicații se dau ?

PAVEL MOLDOVAN, directorul 
uzinei „Hidromecanica" : Dacă e 
vorba de „organizarea producției", 
pot spune că e un serviciu fantomă. 
Sfera lui de aefiune este extrem de 
îngustă. Regulamentul privind atri- 
bufiile sale poate fi scos la pensie. 
Acest serviciu nu se ocupă de fapt 
— așa cum ar fi firesc — de orga
nizarea rațională a proceselor de 
producție, nu întreprinde studii 
sistematice pentru ridicarea nive
lului tehnic al producției, extin
derea procedeelor tehnologice noi 
și a metodelor avansate de muncă. 
Cine să răspundă acestor cerințe 
acute ale producției ? Oameni care 
au absolvit școli profesionale sau 
licee teoretice ? Șîntem pe cale 
de a întări serviciul de organizare 
a. producției. îl vom reîmprospăta 
cu cei mai buni și pregătiți spe
cialiști pe care-i avem.

• TRAGEȚI IN STANISLAS I: Buzeștl, Arta, Flamura (la ulti
mul cinematograf completarea Ajutor, mă înec).
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Crîngași (completare Cocoșe- 
lul de hîrtie).
• TREI SURORI - cinemascop : Bucegi, Viitorul.
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO.: Gloria.
• TATĂL SOLDATULUI: Unirea (completare Elementele pd 
care le zidim în casele noastre).
• ULTIMUL MILIARDAR : Flacăra (completare Porțile de 
Fler), Miorița (completare Sport nr. 6/1965),

• 0 CAMERA ÎN FORMĂ DE „L" î Vitan.
9 CAMERA ALBA ; Munca (completare Raliul Dunării).
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (ambele serii) 1 
Popular (completare Pupăza din Tei),
e MUNCILE LUI HERCULE : Aurora.

20.de Comedie ; TROILUS ȘI CRESIDA 
„C. I Nottara* : SCAUNELE - 20. 
Mic : AMOOOR — 19,30.
Muncitores.c C,F.R. ■ BILLY MINCINOSUL (in sala 
.Lucia Sturdza Bulandra" din Bd. Schitu Măgureanu 

.... 19,30.
e Teatrul „Barbu Relavrancea" : NOAPTEA LA DRUMUL 
MARE — 20.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : PROFE
SORUL DE FRANCEZA — 20.

Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatrulsecția de prelucrări a uzinei „Hi

dromecanica”. O imagine ca multe 
altele. Printre mașini este trasată 
direcția unei săgeți care arată dru
mul lung, întortocheat și anevoios 
pe care îl parcurge de la o mașină 
la alta, un reper supus prelucră
rii. Au fost chiar descoperite u- 
nele repere de multă vreme solici
tate de beneficiari, dar care zăbo
vesc rătăcite în secție de mai bine; 
de o jumătate de an.

...Pe alocuri, pînă și o asemenea 
acțiune importantă este înțeleasa for
mal. Se mai iau și astfel de „măsuri” 
îneîf „toiul se schimbă, dar nimic nu 
se transformă". în serviciul de or
ganizare a producției de la uzina ■ 
„Rulmentul" și-au găsit adăpost 
un inginer silvic, un învățător, un 
specialist în industrializarea lem
nului. Pentru a „îndrepta" situația, 
conducerea uzinei a hotărîț muta-, 
rea inginerului silvic de la servi
ciul de organizare a producției 
(unde era în „bătaia" ochilor) la 
serviciul de investiții al uzinei.

♦
Teatrului 
nr. 1) —

e 19,00 — Telejurnalul de seară e 19,15 — Album muzical 
pentru tineretul școlar e 20,00 — Telecronica economică • 
20,30 — Ctntece bătrîneștj și jocuri populare românești 0
21,00 — întrebări Ia care s-a răspuns... Întrebări la care nu 
s-a răspuns Încă ® 21,30 — Trei tablouri, pe săptămînă 9 21,45 
— Filmul : NEVASTA NR. 13 © în încheiere : Telejurnalul de 
noapte.

MUNCILE LUI HERCULE : Aurora, 
COLINA : Moșilor.
VIAȚĂ DIFICILĂ : Cosmos.
ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ —• cînema-•

scon : Colentina (completare Cumpărătura).
e DUMINICĂ LA ORA 6 : Volga (completare Cronică la un 
miracol), Drumul Sării (completare De Ia pescari adunate). 
• BOCCELUȚA : Rahova (completare Gara),
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Progresul. 
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Lira (completare Plante 
acvatice).
S CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Ferentari (comple
tare Redati-ne viața).
O FATA LUI BUBE : Pacea.
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!n țară : Vremea a devenit schimbătoare. Cerul 
mai mult acoperit în Oltenia și Dobrogea și va
in celelalte regiuni. înseninări rnai. persistente

CUM E VREMEA
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■CINEMATOGRAFELE

Relatăm despre masurile luate 
în ultimul timp de Comitetul re
gional Brașov al P.C.R. in spriji
nul realizării directivelor trasate 
de conducerea partidului cu pri
vire la organizarea științifică a 

producției.

treprinderile. mult, pentru
prima dată s-a asigurat cunoaște
rea de către colectivele întreprin
derilor a îndatoririlor ce le revin 
în fiecare an al cincinalului.

întregul activ de partid al regiunii, 
orașelor, raioanelor cunoaște con- 
ținuful, scopul urmărit de acțiunea 
pentru organizarea științifică a pro
ducției, este angajat in îndeplinirea 
ei. Activiștii comisiei economice a 
comitetului regional de partid, ca 
și alți specialiști, activiști obștești 
examinează, în cadrul unor colec
tive constituite în uzine și secții, 
felurite aspecte ale organizării 
producției. Se creează în acest fel 
premisele unei dezbateri rodnice.

— Ce urmăresc studiile între
prinse, dezbaterile care au loc pe 
această temă ?

în discuțiile purtate la comite
tul regional ne-a fost prezentat 
planul de desfășurare a acțiunii.

— Printr-un larg schimb de 
păreri între specialiști vom stabili, 
ne spunea tovarășul Decu, cafea 
pentru ridicarea rolului serviciilor de 
organizare a producției, punerea a- 
cesfora în drepturile ce le revin, lăr
girea atribuțiilor, încadrarea lor cu 
specialiști din cei mai buni ai uzine
lor. într-o etapă următoare, ime
diată vom trece la îndeplinirea 
practică a măsurilor ce se impun 
pentru perfecționarea organizării 
producției pe întregul flux de fabri
cație.

Deși au apărut de pe acum nu
meroase sugestii și propuneri, este 
încă prematur să le apreciem va
loarea. îndrumată zi de zi de bi
roul comitetului regional, comisia 
economică a devenit un adevărat 
„comandament" al coordonării 
acțiunii. Zeci de cadre de condu
cere ale uzinelor, specialiști, acti
viști de partid vin aici zilnic pen
tru a se consulta, a cere îndru
mări, fac schimburi de păreri.

Plenara comitetului regional va 
găsi acțiunea de organizare științifică 
a producției în plină desfășurare: 
măsurile ce se vor adopta atunci 
(și care vor reprezenta suma celor 
mai judicioase și eficiente studii, 
propuneri, sugestii) vor da acțiunii 
un nou impuls, o vigoare sporită.

...dar și măsuri
Merită să fie consemnat șl alt 

fapt: colectivele întreprinderilor 
brașovene nu numai că se pregă
tesc de acum pentru plenara co
mitetului regional de partid, dar 
prin măsurile ce le iau contribuie 
nemijlocit la reușita plenarei.
. ...Acțiunea pornifă de comitatul re
gional de partid se reflectă în felu
rite chipuri în activitatea uzinelor. 
La marea uzină brașoveană „Trac
torul". examinarea măsurilor pen
tru organizarea științifică a pro
ducției se află în toi. Colectivele 
constituite aici urmăresc procesele 
de producție și felul cum sînt ele 
organizate pe lungimea întregului 
flux — începînd de la poarta de 
intrare și pînă la cea pe care fa
bricatele finite părăsesc uzina. 
Studiile ce se fac vizează nu nu
mai sarcinile ce se pun pentru în
deplinirea planului pe lunile ime
diat următoare ; în raza de atenție 
este cuprinsă perspectiva anilor vii
tori, sarcinile trasate colectivului 
uzinelor de Directivele Congresu
lui al IX-lea al PC.R., pentru spe
cializarea, diversificarea produc
ției.

...între membrii comitetului de par
tid de la uzina „Electroprecizia” 
Săcele, subiectul controversat era te
matica plenarei comitetului de partid

iurnă pentru paradis
(Urmare din pag. I) dat

CINEMATOGRAFE
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meu. 
făcut 
l-am

unde

— Luăm o gustare, 
bem un șpriț ? mă în
treabă sufletul.

— Cu dragă inimă, 
zic, dar nu am o lețcaie 
la mine.

— Ești invitatul
Am intrat, am 

plinul și la ieșire 
întrebat:

— Suflete, de
ai dumneata bani ? Răs- 
punde-mi te rog, dar 
sincer; ca între sufle
te.

— Din diurnă. Am di
urnă pentru paradis.

-- Să fim serioși. Asta 
nu s-a mai pomenit. De 
unde ești de pe pămînt ?

— Petroșeni.

— Și acolo s-a 
diurnă pentru...

— Nu la toți. Eu 
un ginere care este 
ful secției 1 
prinderea de 
și produse 
„Jiul".
-Și?
— Și, deși 

mă trece pe 
salarii al secției pe 
o conduce. Oprește 
parte din partea 
mi se cuvine ca 
iar restul mi se 
mie. D-aia nici 
prea grăbesc să 
la destinație.

— Frumos!
Am ajuns pe la kilo

metrul 5 016.

am 
șe- 

la între- 
panificație 

făinoase

sînt suflet, 
statul de 

care 
el o 
care 

mort, 
trimite 
nu mă 

ajung

pre uzina „Hidromecanica . Pe lîn
gă interesantele discuții redate, 
ne-a reținut atenția desenul care 
ilustrează pagina amintită. Colegii 
noștri de la „Drum nou" dau un 
bun exemplu de investigare și a- 
bordare a problemelor pe care le 
ridică la locul de muncă organi
zarea producției.

Să fotografiem, așadar... desenul. 
Imaginea de ansamblu ne prezintă

Acțiunea întreprinsă de Comitetul 
regional Brașov al P.C.R., măsurile 
sistematice adoptate pentru aplica
rea el arată că organizațiile de par
tid au abordat cu spirit de răspun
dere sarcinile trasate. Problemele 
legate de perfectionarea șl organi
zarea modernă a producției șl a 
muncii sînt trecute acum pe loc de 
frunte în agenda de lucru a orga
nelor șl organizațiilor de partid. 
O acflune și totodată o cerință de 
stringentă actualitate. Important este 
ca eforturile depuse, căutările 
și soluțiile la care se ajunge să nu 
fie pulverizate, ci ele să fie con
centrate spre obiectivul propus și 
să-și arate cît mai curînd efectul.

Constantin MORARU

® VIZITA — cinemascop : Patria, București, Grivița, Modern. 
O PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Republica, 
Capitol, Feroviar, Excelsior, Floreașca.
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca— 10t 12: 14,
• ȘAH LA REGE : Luceafărul, Victoria (la ambele completa
rea Adam și Eva în Fiat).
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : Festival, Tomis, Me
lodia.
9 FEMEIA ÎN HALAT: Central (completare O vtnătoare ne
obișnuită), Cotroceni (completare A început cu o lupă).
0 JUDEX : Lumina.
O ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET : Union (com
pletare Prima zi).
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• SAȘA : Doina (completare Sport nr. 6/1965), Giulești (com
pletare Cronică la un miracol).
• O VÎNĂTOARE NEOBIȘNUITA — CRONICĂ LA UN MI
RACOL - AJUTOR, MĂ ÎNEC - ARHITECȚI, CONSTRUC
TORI, ȚESĂTORI — SUFERINȚELE LUI SEMIONOV — PU
PĂZA DIN TEI : Timpuri Noi,
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — cinema 
scop : înfrățirea între popoare.
• MARILYN : Dacia (completare Redați-ne viața).

Se verifică starea tehnică a unei pelicule înainte de proiecție. (Oră de lucrări practice a viitorilor tehnicieni 
pentru rețeaua cinematografică)

Pasager de cursă lungă
(Urmare din pag. I)

Oradea-Ciucea, cu trenul acce
lerat 313 : Vagonul nr. 71196 cu 
care călătorim are draperiile spă
lăcite. pe jos e murdar, lemnăria 
jupuită, geamurile aproape mate 
de cite s-au depus pe ele. Vagonul 
nr. 70 190 al personalului 3 002 are, 
de asemenea, ferestre care nu se 
închid.

Sînt acestea defecte de neluat în 
seamă ? E permis ca aproape în 
fiecare compartiment să existe 
ceva defect, iar curățenia și as
pectul general să fie necorespun
zătoare ? Spre a căpăta un răs
puns, am poposit în cabinetul tov. 
VILHELM PAL, director adjunct al 
Direcției regionale C.F.R, Cluj.

— Toate trenurile, ne spune di
rectorul, sînt revizuite și curățate 
înainte de a porni în cursă și la 
stațiile-terminus.

— Cum se explică, atunci, de
fecțiunile. Vagoanele trec printr-un 
proces tehnologic de revizie, pu ?

— Trec, dar realitatea e că cei 
din serviciile de revizie acoperă 
lipsurile lor pe motiv că „e frig și 
vreme proastă". Sînt și unele 
greutăți: în multe locuri, spălatul 
se mai face cu șomoiogul și călda
rea cu apă. Dar, mă rog, astea sînt 
lipsurile noastre...

Am mers la revizia de vagoane 
Cluj. Ne însoțește și tov. Alfred 
Eros, șef adjunct al serviciului va
goane din direcție. Aflăm cu uimi
re că aici curățenia e de...

trei feluri: 
suplimentară 
credem că noțiunea de „normală1 

singura corespunzătoare, 
jnțrăm în probleme de 
tehnologic”. Garnitura 

personal 3142, aflată în

E3®E3H

oameni 
ne tri-

ăia ?

un 
un

curățenia curentă, 
și normală. Noi

ar fl 
dar nu 
„proces 
trenului 
plină preîncălzire, pare ospitalieră. 
Par zgîrieturile există („aceste de
fecțiuni sînt remediate o dată pe an 
sau chiar o dată la trei ani“ — am 
fost informați la direcția regio
nală), un geam... nu se ridică, fe
restrele sînt murdare, nespălate, 
dușumeaua e curățată doar pe in-' 
terval, geamurile și oglinzile din 
interior stau neșterse... Și la clasa 
I și la a Il-a s-a făcut o curățe
nie de... clasa a IlI-a.

In micul birou al reviziei, tov. 
ALFRED EROS ne explică :

— în general, acestei activități 
nu i se acordă atenția cuvenită în 
C.F.R., fiind socotită, 
toare de venituri. Nu 
în acest fel nici baza 
cesară și nici oameni

Popas în gări

.. neaducă- 
i se asigură 
tehnică ne- 
suficienți.

La Oradea, gara, clădire veche, 
e încăpătoare și modernizată. Are 
două săli de așteptare, restaurant, 
bufet, frizerie, tonete cu ziare și 
dulciuri... Ai zice că trebuie să fii 
mulțumit. Dar călătorii nu sînt 
mulțumiți. Pe ce s-au cheltuit 
banii pentru modernizare ?

— Pardoseala sălii de așteptare

a-să
curat 
dacă 

un pa-

— Mai luăm 
șpriț ? (și aici era 
bufet),

— Nu! Vreau 
jung cu sufletul 
în paradis. Bea 
vrei, Eu servesc 
har cu sifon, ...

Deci am intrat și în 
bufetul ăsta. Mamă, ce 
chef era aici. Vreo 12 
suflete cîntau cîntece 
lumești și trăgeau bău
tură care la noi se nu
mește „adio mamă" ori 
„bonjour pămînt".

întreb pe unul din su
fletele vecine :

— Și voi aveți diur
nă pentru paradis ? De 
unde ?

Unul mai vorbăreț 
îmi răspunde:

— Avem niște 
pe pămînt care 
mit bani.

— Cine sînt 
Unde trăiesc ?

— Pe pămînt. La Pe
troșeni. Mai precis la 
atelierul de tîmplărie 
din Livezeni al LO.I.L. 
Petroșeni... Umflă sta
tele de salarii. Trăiesc 
ei bine pe pămînt, tră
im și noi în drum spre 
paradis.

— Iubitele mele su
flete, încep eu prelu
crarea, voi v-ați dat 
demisia dș pe pămînt 
din cauză de bătrînețe. 
Mă uit la voi și văd că 
aveți fiecare peste 90 
de ani. Nu vă este ru
șine să vă faceți de cap, 
pe drum spre paradis, 
cu banii pămîntenilor ?

— Nu avem nici o vi
nă. Dacă trec pe state
le de salarii nume ficti-

ve și noi ne potrivim cu 
aceste nume ce vină a- 
vem ? Să-i tragă pă- 
mîntenii la răspundere 
pe cei ce fac asemenea 
șmecherii cu statele de 
salarii. Și au mai cerut 
două baterii.

Scîrbit, m-am despăr
țit de cei care vor diur
nă pentru paradis de la 
întreprinderile din Pe
troșeni. Așa, de 
singur, am ajuns 
Cosmos, Aici am 
nit niște sateliți 
ficiali insă). Am pus o- 
chiul pe unul, am vrut 
să-l cumpăr pentru în
toarcere, dar, știți, 
aveam bani la 
Pornisem spre 
fără diurnă.

Am mers 
La un colț de 
m-am întîlnit 
mii de sticle de cokteil

umil 
și în 
întîl- 
(arti-

nu 
mine, 

paradis

înainte, 
cotitură 

cu cîteva

a fost
riabil ... ..... _ .
s-au produs în Banat și Transilvania. Local s-a semnalat 
ceată, Vîntul a suflat în general slab cu unele intensi
ficări în estul tării. Temperatura aerului la ora 14 a fost 
de minus 9 grade la Săcueni și 5 prade Ia Oravița, 
Berzeasca și Stolnici. În București : Vremea a fost 
Schimbătoare cu cer mai mult acoperit în prima parte 
a zilei, devenind variabil după-amiaza. -Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de î grade.

Timpul probabil pentru următoarele trei Zile: 1, 2 și 
3 februarie. În țară : Vreme în general umedă și in încăl
zire ușoară, Cerul va fî temporar' acoperit1 în jumăta
tea de nord-vest a țării și variabil în rest. Vor cădea 
precipitați: slabe, izolate. Temperatura aerului in creș
tere ușoară la început, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 grade «1 2 grade, iar njaximele 
între minus 2 și plus 8 grade. Ceață locală, dimineața și 
seara. în București : Vremea în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător. Vînt în general slab. Temperatura 
ușor variabilă. Ceață dimineața și seara.

clasa a Il-a și a holului s-a făcut 
din marmură clasa I.

— Și cît a costat ?
— Cam 600 000—700 000 de lei.
Stăm și ne uităm ; într-adevăr a- 

ceastă marmură splendidă îpcîntă 
ochiul, dar cu cît ridică ea gradul 
de confort ? Călătorii întrebați 
spun clar : „Regretăm lipsa mobi
lierului". Căci imensa sală de aș
teptare e placată doar pe margini 
cu fotolii. Călătorii stau în picioa
re, Și tot aici se află un bufet, care 
vinde în special băuturi, transfor- 
mînd sala într-o cîrciumioară „la 
botul calului”.

Poate vrea omul un ceai, ori o 
țuică sau un vin fiert ? Responsa
bilul complexului de alimentație 
publică al gării, tov. PETRU MU- 
DUREA, spune :

— Ceai ? — exclus. Vin și țuică 
fiartă se servesc peste drum, la 
bufetul expres.

— Vin fiert ? — se miră bufe-
■ tiera. N-am servit niciodată, 

cercați
Prin 

grăbit, 
pid și 
buinejoașe : pachete cu alimente 
preambalate, o băutură fierbinte, 
dulciuri, ziare... 
sînt. Din

Cum este deservit cetățeanul 
in cinematografele orașelor 
mici ? Cum se programează 
filmele? In ce condiții rulează 
ele ? Cum se comportă jperso
nalul ? Dar spectatorii ?

în-
în centrul orașului... 
definiție, călătorul e un 
Gara trebuie să-i ofere 
civilizat cîteva lucruri tre-

om 
ra

Dulciuri și ziare 
celelalte nu.

•Ar
de călători a cunoscut, 
ani, o mare dezvoltare, 
vagoane a crescut, mul

au fost

Traficul 
în ultimii 
Parcul de 
te din stațiile feroviare 
modernizate. Deficiențe de felul
celor constatate ridică însă nece
sitatea analizării cu cea mai înaltă 
răspundere a modului cum se fac 
întreținerea vagoanelor și pregăti
rea lor pentru drum, precum și 
îmbunătățirea condițiilor create 
pentru călători în gări.

de ouă și cafea. Habar 
n-am ce căutau pe a- 
colo. Curios, le-am o- 
prit și le-am întrebat:

— Voi, încotro ?
— Pe lumea cealal-

tă.

ți- 
la 
în 

ochii

— Nu v-a plăcut pe 
pămînt ? De ce ați ple
cat ? De unde sînteți ?

— Petroșeni.
— Tot Petroșeni ? ! 

De unde anume ?
— I.C.R.A. Ne-au 

nut pămîntenii de 
I.C.R.A. vreo doi ani 
depozit, am dat
peste cap din punct de 
vedere al calității și 
după cum vezi am luat 
drumul spre lumea cea
laltă. Amănunte poate 
să vă dea transportul 
din urma noastră.

Cu transportul urmă
tor au apărut aproape 
10 000 kg săpun, nefo-

SE

losibil pe pămînt, în va
loare cam de 
50 000 lei (bani 
noștri). Au mai rămas 
niște roate de cașcaval, 
sute de sticle pline cu 
nectar de gutui și mul
te, multe alte produse 
alimentare și industria
le. Chiar ce anume, nu 
pot să vă dau concret 
pentru că știți eram su
flet. Suflet cu stilou și 
carnet de notițe nu s-a 
pomenit.

Să nu care cumva să 
credeți că mi-am con
tinuat 
radis. 
vearn 
M-am
să dau o goană pînă în 
regiunea Hunedoara să 
văd dacă tovarășii de 
la această regiune plîng 
ori nu după valorile 
care se duc pe lumea 
cealaltă.

vreo 
de-ai

drumul spre pa- 
Nu. Nu mai a- 
nici un interes, 
întors cu qîndul

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
i
I
I
î
I
!
I
I

I

Mai mulți corespondenți volun
tari au fost solicitați de redacție să 
relateze cum este folosit în locali
tățile lop cinematograful — acest, 
important mijloc de culturalizare. 
Din scrisorile primite spicuim 
unele aspecte.

O serie de scrisori relevă că în 
unele orașe — Vaslui. Curtea 
de Argeș, Tr. Măgurele etc. — 
s-au creat condiții pentru o bună 
vizionare a filmelor. Alte scrisori 
aduc însă...

Fotografii „pe negativ"
„La cinematograful „Unirea" 

din Rm. Vîlcea, ne-a scris ALE
XANDRU RIZEA, spectatorii vi
zionează filmele îmbrăcați în pal
toane".

La cinematografele din alte loca
lități, publicul trebuie să aștepte 
afară, în stradă. „Deși s-au purtat 
multe discuții pe această temă, lo
calul cinematografului din Cimpu- 
lung-Muscel, sesizează ION DO- 
BRESCU, nu are încă un hol care 
să-i adăpostească pe spectatori 
pînă la începerea filmului. Cînd a- 
jungi în sală, la căldură, ai alte 
neplăceri. Din pricina unor defec
țiuni, caloriferul sparge liniștea cu 
pocnete, ca un vulcan în erupție, 
stingherind vizionarea filmului!"

Alte scrisori semnalează că de
seori vizionările la cinematografele 
din^ Vaslui, Curtea de Argeș etc. 
se întrerup din pricina lipsei de 
curent. Alteori însă întreruperile 
se datoresc slabei pregătiri a ope
ratorilor.

Spectatorului nu-i poate fi indi
ferent în ce condiții vizionează un 
film, după cum nu toate filmele 
prezintă pentru el același interes. 
Pentru a-1 informa din timp, în
treprinderile regionale cinemato
grafice întocmesc programări 
care se afișează Ja începu
tul fiecărei luni. Dar cîteo- 
dată una se programează și alta 
rulează. Un exemplu oferă scrisoa
rea corespondentului voluntar ing. 
CONSTANTIN CĂLUGĂRU. „Pe 
un panou, așezat în centrul orașu
lui Tg, Jiu, se anunța că de la 7—9 
ianuarie 1666, spectacolele vor avea 
loc la orele cutare și cutare. Dar 
șîmbătă. 8 ianuarie, la sala „23 
August", socoteala din tîrg nu s-a 
potrivit cu cea de-acasă“.

Și mai neplăcut este cînd te duci 
să vezi un film și te trezești că pe 
ecran rulează altul. „S-a făcut 
mult haz la Cîmpulung-Muscel, 
relatează în scrisoarea sa Ion Do- 
brescu. pe seama faptului că 
programul anunța un film mult 
așteptat, dar bilete s-au vîndut

H .pentru un altul — „Armata co- 
“ dobaturilor" — ca pînă la urmă pe 
! ecran să ruleze filmul „Corbii". De 

multe ori, filmele anunțate sînt în
locuite, în ultimul moment, cu— 

a ceea ce este la îndemînă. Deși cele 
“ două cinematografe din localitate

au 
de 
din pricina faptului că ' se trimit 
multe pelicule uzate; șe programea
ză numai două filme pe săptămînă 
etc.".

Și un alt aspeot; „întreprinde
rea cinematografică- București, ne 
scrie LINCA NAIDIN din Tr. Mă
gurele, programează uneori filme 
care atrag un mare număr c. 
spectatori la cinematograful „Du
nărea", cu o capacitate redusă, iar 
filme mai slabe — la „Flacăra", 
care are 38Q de locuri".

Mai mulți corespondenți critică, 
printre altele, lipsa de... prospe
țime a jurnalelor de actualitate 
care, pe lîngă faptul că sînt aduse 
cu mare întîrziere, rulează timp 
îndelungat. „Le ‘ învățăm pe de 
rost”, ne serie un (cititor.

aparatwă modernă, condițiile 
vizionare nu sînt la; înălțime

N-avefi un bilet în plus?
Din scrisorile .“■primite reiese 

limpede că acolo unde responsabi
lii einematografeloȚ vădeșc spirit 
gospodăresc și țin seama de nece
sitatea ca spectatorii să fie bine 
„deserviți", treburile merg bine 
sub toate aspectele. Uneori, însă, 
lasă de dorit comportarea persona
lului, conștiinciozitatea lui în mun
că. „La cinematograful „Victoria" 
dinTg. Jiu, ne-a scris Jng. C. Că- 
lugăru, biletele - se dau „pe 
sprinceană", Chiar dacă ești pri
mul la deschiderea casei, locurile 
din rîndurile 10—18, adică cele mau 
bune, sînt gata vîndute (cînd ? 
cui ?). Adesea splicitanților U se 
vînd bilete,,, fără locuri.

După-amiază, casierița vine la 
orele 16, nu la 15,30 cum e anun
țat, iar spectacolul începe la 16,30, 
Consecința; se produc îmbulzea
lă, neorînduială la. intrare"

— Dar spectatorii cum se com
portă ?

„La cinematograful din Cîmpu- 
lung-Mușcel, ne relatează cores
pondentul voluntar, notă discor
dantă în rîndurile publicului spec
tator fac- unii tineri, lipsiți de-,, 
cei șapte ani de acașă și — daci! 
vreți — de la școală, de la locul ele 
muncă. Ei îș» ocupă locurile sărțnd 
peste scaune, aruncă hirtii pe jos, 
comentează filmul cu S 
După părerea mea, organizațiile 
U.Ț.C. ar trebui să 
mai multă atenție de 
norilor".

Din acește convorbiri,., prin poș
tă, cu corespondenți voluntari ai 
ziarului, șe poate trage concluzia 
că întreprinderile cinematografice 
regionale trebuie să îmbunătățeas
că simțitor deservirea cetățenilor 
în cinematografele din orașele mai 
mici, prin măsuri care șă asigure 
o cît mai bună amenajare și gos- 
podărirer a localurilor, o ju
dicioasă 'programare a filmelor și 
jurnalelor de actualitate etc.

glas tare etc.

se ocupe cu 
educarea ti-
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PESTE HOTARE
Steaua campioana O ETAPA

A SURPRIZELOR
acestor 
lățnîn 
și, in

l-ar fi meritat, 
final; 7 ■— 5

• Tratatul de Istorie a teatrului din România, 
primul din cele cinci volume ale lucrării, a 
apărut recent în Editura Academiei. El prezintă 
elemente de artă teatrală din civilizațiile primi
tive și antice pînă la formele de teatru popular 
din secolele XIX și XX. Partea a doua a volu
mului este consacrată istoriei teatrului drama
tic din prima jumătate a secolului trecut.

• La începutul lunii februarie, se vor redes
chide în Capitală, reamenajate și modernizate, 
magazinul de cadouri de pe Bd. Magheru 1-3, 
magazinul de încălțăminte de pe Bd. N. Băl- 
cescu nr. 32 și unitatea de cafea-dulciuri de pe 
Bd. Magheru 12-14. La primele două se va in
troduce sistemul de vînzare prin expunerea 
deschisă a mărfurilor.

Prețurile la apara
tele cu transistori 
au fost reduse 
monținîndu-so sis
temul de vînzare 
în rate. In fotogra
fie | Intr-unui din 
magazinele spe
cializate, la stan
dul aparatelor 

radio

• Ieri, în sălile Muzeului regional de artă din 
Tg. Mțureș s-a deschis o expoziție de artă plas
tică românească. Sînt expuse 140 de opere ale 

Grigorescu, 
Alexandru

pictorilor George Petrașcu, Lucian 
Iosif Iser, Teodor Pallady, Tonitza, 
Ciucurencu etc.

Craiova au• La Uzinele „Electroputere" din 
fost terminate probele de ștand ale transforma-

PENTRU EXCURSIONIȘTI

torului de mare putere de 40 MVA.

Amatorii de excursii găsesc fn magazinele între
prinderii de difuzare a materialelor sportive 
(I.D.M.S.) reșouri portative tip „Turist" cu butelii 
pentru gaze lichefiate. Se vînd și butelii de rezervă.

Lista de cîștiguri C E C

la tragerea pentru trim. IV 1965
a libretelor de economii cu dobtndă și ctștiguri în aufotgrisme

în autoturisme

Nr, de par
ticipare la 

tragere
Numărul 
libretului

cîștigâtor

Cîte un autoturism 
FI AT 1 500 - CU RADIO

1 i 159 905 | 760-1-1 869

Cîte un autoturism 
FIAT 1 300

2 | ' 141891 ' 1 759-1-8 724

Cite un autoturism 
RENAULT 10 MAJOR

3 003 748 735-1-2 212
4 13 748 702-1-2 287
5 23 748 752,1-4 270
6 33 748 709-208-679
7 43 748 743-i-l 606
8 53 748 701-205-227

‘ ■ 9 63 748 715-1-12 142
10 73 748 711-102-921
1.1. 83 748 723-211-49

..........-12 ■ V 93 748 727-1-2341
.........13 103 748 750-1-2 234

14 113 748 756-1-267
15 123 748 736-212-967

_ . J6 . 133 748 764-206-1 223
•--1? ■ 143 748 759-1-12 753

18 153 748 734-103-6 242
,19 163 748 760-206-296

.. 173 748 762-1-2 354
’ 21 183 748 731-106,5 110

- ' ' 98 714 741-1-426

Cile un autoturism
MOSKVICI - 408

23 3 193 735-1-1 304
24 13 193 702-1-797

. 25' 23 193 752-1-3 354
26 33 193 709-202-71
27 43 193 743-1,448
28 53 193 701-203-232
29 ' 63 193 715-1-1! 466
30 73 193 758-210-212
31 83 193 724-1-1 867
32 93 193 727-1-1 204
33 103 193 750-1-537
34 113 193 749-1-864
35 123 193 736-1-8694
36 133 193 764-206-283
37 143 193 759-1-11 625
38 153 193 734-103-5 410
39 163 193 760-1-8 079
40 173 193 762-1-1 118
41 183 193 731-106-4 153
42 108 15! 714-1-38
43 417 735-267-210
44 J0 4t7 740-1-231
45 20 417 733-20,1-2 425
46 30 417 709-1-7 502
47 40 417 709-214-10
48 50 417 711-1-205
49 60 417 715-1-7 373
50 76 417 732-1-253
51 80 417 708-202-64
52 90 417 7)9-203-1 660
53 100 417 704-125-1
54 110 417 717-1-3 738
55 120 417 736-1-4 775
56 130 417 763-202-422
57 140 417 759-1-4 841
58 150 417 764-202-186
59 160 417 760-1-3 354
60 170 417 766-1-3 783
61 180 417 731-103-4 661
62 190 417 761-208-4 314

Cîte un autoturism
WARTBURG LUX — (fără radio)

63 90 767 719-203-2 066
64 143 558 759-1-12 395
65 16 697 728-201-217
66 121 896 736-1-7 103
67 7 329 703-1-2 265
68 17 329 752-205-87

WUMKJMMi

neacoperirea patinoarului 
„23 August" 
eficiența 
sportive), 
eliminării 
obiective, 
de făcut 
rînd, în domeniul 
și susținutei, pregătiri 
juniorilor, al stabilirii 
urmăririi perseverente 
planului de pregătire 
lotului republican de 
neret, al creșterii califi
cării antrenorilor, al inte
resului pentru hochei al 
cluburilor mari. în această 
ultimă privință nu putem 
trece nepăsători cu ve
derea pe lîngă situația 
creată Ia Cluj și la Bra
șov, unde lipsa de preo
cupare a cluburilor „Știin
ța* și respectiv „Steagul 
roșu* a făcut ca o acti
vitate hocheistică de ve
che tradiție să fie acum 
pe pale de dispariție.

Spectatorii au aplaudat 
sîmbătă seara pe pati
noarul „23 August" din 
Capitală nu atît victoria 
finală cu 6—5 a echipei 
Steaua asupra Voinței M. 
Cine (după o partidă 
foarte echilibrată), cît mai 
qles succesul general al 
formației militare, care, 
pentru a treia oară con
secutiv, cucerește titlul de 
campioană a țării la ho
chei. De data aceasta, 
succesul ei trebuie apre
ciat și mai mult, pentru 
că a fost obținut la capă
tul unui campionat mai 
disputat deeît cele prece
dente.

Intr-adevăr, noua for
mulă a competiției a 
pretins echipelor o men
ținere îndelungată a for
mei sportive, ținîndu-le 
încordată atenția pentru 
evitarea surprizelor. Mai 
ales pentru Steaua, par
tea a doua a campiona
tului a fost destul de di
ficilă ; hocheiștii antrenați 
de Eugen Raduch și Ion 
Gqnga au avut de su
portat asaltul susținut 
al formațiilor Voința și 
Dinamo, al căror po
tențial tehnic, tactic și 
fizic a crescut simțitor 
în partea a doua a cam
pionatului.

Faptul că acum există 
trei echipe capabile să 
lupte cu șanse echilibrate 
pentru titlu este îmbucu
rător și folositor pentru 
progresul general ql ho
cheiului românesc. Rămî- 
ne să șe depună eforturi 
multilaterale pentru lărgi
rea bazei de dezvoltare a 
acestui sport. Desigur, in
suficiența gheții artificia
le este un handicap în 
special pentru hoaheiul 
din provinaie (tot așa cum

micșorează 
acestei baze 

Dar și în afara 
greutăți 
destule 
primul 

atenției 
a 
?i 
a 
a 

ti-

însă de a acumula în 
clasament un punct pre
țios pe care, fără în
doială, 
Rezultat 
(4—3) pentru Rapid.

O veritabilă surpriză 
a furnizat formația bucu
reșteană „Confecția" — 
codașa clasamentului — 
care a dispus la Sibiu 
cu 4—2 (4—1) de redu
tabila echipă locală 
C.S.M. Neașteptat, de a- 
semenea, scorul meciu
lui Rulmentul Brașov— 
Știința București; 10—10 

rezultate : 
Mureș—Li- 
Timișoara 
Timișoara

Singurul meci de cam
pionat desfășurat dumi
nică în Capitală, Rapid- 
Tractorul Brașov, nu lăsa 
îndoieli în privința în
vingătoarei ; formația 
bucureșteană pornea fa
vorită sigură datorită 
poziției fruntașe în pla
sament și, mai ales, lo
tului său valoros de ju
cătoare. Pe teren însă, 
lucrurile s-au petrecut 
altfel, favoritele fiind 
puse la grele încercări, 
în real progres, brașo- 
vencele s-au apărat or
ganizat și au contraata
cat eficace, reușind să 
conducă cu 3—0 și 5—4. 
Puterea de luptă scăzu
tă din finalul ambelor 
reprize, le-a împiedicat

Turneele Internationale de șah 
de la Beverwijk (Olanda) au luat 
sfîrșit aseară cu două remarcabile 
victorii românești. în turneul femi
nin, Alexandra Nicolau a remizat 
în ultima rundă cu Chaude de 
Silans (Franța) și a acumulat 8,5 
puncte, fiind urmată în clasament 
de K. Jovanovlci (Iugoslavia) cu 8 
puncte. în clasamentul final al 
turneului maeștrilor, T. Ghițescu a 
totalizat 8,5 puncte.

P
Conform înțelegerii dintre clubu

rile Dinamo București și Servette- 
Geneva, echipele de volei respec
tive au susținut duminică al doilea 
lor meci din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" tot la Geneva. 
Dinamoviștit au terminat din nou 
învingători, cu același scor ca și 
în ajun. în acest fel, ei s-au ca
lificat pentru sferturile de finală 
ale competiției.

Peste 8 000 de spectatori au ur
mărit ieri la Lecco (Italia), meciul 
internațional de fotbal dintre echi
pa de tineret a țării noastre și 
formația locală Lecco, lideră a 
campionatului categoriei B. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 3—3 (1—2). Miercuri la
Potenza, fotbaliștii români întîlnesc 
o selecționată a orașului.

B
Duminică seara a luat sfîrșit la 

Bremen (R.p.G.) concursul interna
țional de natație la care au parti
cipat unit dintre cei mai valoroși 
înotători din lume. Proba de 200 
m spate (femei) a fost cîștigată de 
Christine Caron (Franța) în 2'31" 
5/10, urmată de campioana Româ
niei, Cristina Balaban (2'36"6/10), 
Haagman (Suedia), Wattson (S.U.A.) 
2'36"9/tO. înotătorul român Vaslle 
Costa s-a clasat pe locul 8 tn pro
ba de 100 m bras, cu rezultatul de 
l'U"5/10.

desfășoară primul curs de• La Sinaia 
înaltă specializare pentru lucrători din unită
țile de alimentație publică și hoteluri, acțiune 
care face parte dintr-un ansamblu de măsuri 
inițiate de Ministerul Comerțului Interior, în ve
derea ridicării nivelului de deservire a consu
matorilor.

se

♦ In librării s-a pus în vînzare Dicționarul 
englez romîn (Editura Științifică — 608 pagini, 
46 lei). Lasă de dorit calitatea hîrtiei și a tipa
rului executat la Combinatul poligrafic Casa 
Scînteii. Șe cere mai multă atenție la executa
rea dicționarelor.

• Numeroși turiști din Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Turcia și Uniunea Sovietică ve- 
ni ți prin Oficiul Național de Turism își petrec 
concediul în țara noastră. Și-a anunțat, de ase
menea, sosirea un grup numeros de turiști din 
Suedia și Finlanda.

• Teatrul de Stat din Piatra Neamț a prezen
tat ieri, în premieră, drama „Femeia mării" de 
H. Ibsen. Regia — Gabriel Negri.

• Jumătate din populația Sucevei locuiește în 
blocuri noi. Recent a început să fie construit 
un nou cartier — Arini.

• Peste 7 000 de siderurgiști de la Combinatul 
siderurgic din Reșița au primit prime de vechi- 
me în valoare totală de peste 5 700 000 de lei.

Nr. crt.

Nr. de par
ticipare la 

tragere
Numărul 
libretului

cîșțigător

69 27 329 709-1,1 692
70 37 329 724-104-3 157
71 47 329 743-1-7 052
72 57 329 715.1,590
73 67 329 754-1-1 865
74 77 329 716-1—4 853
75 87 329 719-201-1 461
76 97 329 741-2J2-771
77 107 329 718-601-50
78 117 329 736-208-347
79 127 329 707-1-272
80 137 329 765-1-754
81 147 329 759-1-18 189
82 157 329 738-103-880
83 167 329 761-201-1 029
84 177 329 762-210-21
85 187 329 761-205.3 129
86 167 689 762-207-160

Cite un autoturism
TRABANT — 601

87 32 240 709-1-9 819
88 125 692 738-1-54
89 145 987 759-1-16 407
90 43 958 743-1-2 Q15
91 1 421 702-523-22
92 11 421 703-809-128
93 21 421 727-137-848
94 31 421 709-1-8 861
95 41 421 723-102-562
96 51 421 763-97-1
97 61 421 715-1-9 007
98 71 421 732-1„2 634
99 81 421 713-101-206

100 91 421 704-1-264
101 101 421 754-205-2
102 111 421 717-1,5012
103 121 421 736-1,6 341
104 131 421 764-1,1 807
105 141 42i 759,1-7 554
106 151 421 734 103-1 408
107 161 421 760-1-5 544
108 171 421 766-1-5 270
109 181 421 731,103-5 088
110 191 421 761-208-5 656
111 6 336 703-1-470
112 16 336 702-219-63
113 26 336 752-203-172
114 36 336 724-104-1 608
115 46 336 743-1-5 803
116 56 336 710-119-555
117 66 336 710-817-1
113 76 336 716-1-3 603
119 86 336 719-217-131
120 96 336 741 201-1 452
121 106 336 750-211-622
122 116 336 736-202-2 118
123 126 336 748-1-115
124 136 336 760-202,1 096
125 146 336 759-1-16 891
126 156 336 763-201-699
127 166 336 760,207,2 100
128 176 336 762-20 L2 651
129 186 336 761-205-433
130 98 616 741-1-214
131 1 928 713-1-885
132 11 928 703-809-1 232
133 21 928 727-232-26
134 31 928 709-1-9 475
135 41 928 723-103-73
136 51 928 726-124,35
137 61 928 715-1-9 830
138 71 928 732-1-3 365
139 81 928 713-102-917
140 91 928 704-1-1 072
14! ț01 928 731-1-445
142 111 928 717-216,355
143 121 928 736-1-7 144
144 131 928 764-1-2 599
145 141 928 759-1-8 811
146 151 928 734-103-2 809
147 161 928 760-1-6 481
148 171 928 766-201-267
149 181 928 731-106-1 206
150 34 678 709-216-411

(4—8). Alte
Mureșul Tg. 
ceul nr. 4
16—3; Știința
—Voința Odorhei 19—4,

■■■'

C. D.

Primul gol al echipei Steaua în meciul cu Voința Miercurea Ciuc
Foto s R. Costtn

PE SCURT
LUNA CĂRȚII LA SATE

(Urmare din pag. I)
Am cunoscut, recent, o astfel de 

bibliotecă într-un popas la Dăbu- 
leni-Corabia. Un om calificat, bi
bliotecara Olga Cristescu, o zestre 
de aproape zece mii de volume. 
Se înregistra cel de-al 1 300-lea ci
titor, într-o comună, despre care 
profesorul emerit Titu Păsculescu 
spunea că n-a avut în trecut deeît 
două săli de clasă, la două mii de 
copii de vîrsta școlarizării. Aici, în 
sala de lectură, i-am cunoscut pe 
Marin Marcu, pe Dumitru Rădu- 
leșcn, aici qm auzit de Gheorghița 
Glăvan. Primul e brigadier zooteh
nic, Pe fjșă-s înscrise volume de 
specialitate. Ca un corolar, ni se 
spune că datorită lui, cooperativa 
agricolă „1 Mai’ a depășit cu trei 
vagoane producția de lapte scon
tată pe 1965. Gheorghița Glăvan 
are o ocupație mult mai deli
cată. Crește viermi de mătase. 
Dacă vreți, 
rea aceasta de pe malul Du
nării o fără rival pe întreaga, țară 
în creșterea viermilor de mătase, 
Venitul acestui sector a urcat, în 
1965, la 1 800 000 lei. Olga Crisțes- 
cu ține, cum ne spune, o evidență 
strictă nu 
cărți, ci 
practice, 
cursanților 
tehnice, organizează expoziții, re
cenzii, vțtrine ; are satisfacția dea 
înregistra înfiriparea unor biblio
teci personale ale țăranilor coope
ratori, Aici, în Dăbuleni, am auzit 
o replică greu de uitat: „Fără 
carte, nu se poate”.,,

Permiteți-mi să adaug că șînț și 
doleanțe care mă bucură uneori. 
Șe întîmplă ca bibliqțecarii să fie 
nemulțumiți de deficiențele ivite în 
difuzarea cărții. Nu sînt mulțumiți 
cînd nu li se trimit cele mai potri
vite cărți, dar mai ales cînd nu li 
se trimit cărți. E rău că difuzarea 
nu ține seama de specificul fie
cărei comune, că nu ține seama de 
cerințe, că desfacerea așa cum o 
înțeleg unele centre de difuzare 
miroase a nepăsare, q muncă de 
mîntuială. Mă bucură că bibliote
carii șînt exigenți și pretind com
petență, mă bucură cînd aflu că 
„am nevoie de următoarele cârti, 
cerute de cititori...*.

Sfera interesului manifestat față 
de litera tipărită înscrie în ea 
alături de cartea de specialitate, 
agrozootehnică, beletristica, car
tea politică și socială, econo
mică, vqlumele do călătorie, isto
rie ; am parcurs fțșe de cititori în 
care se învecinau horticultura cu 
astronomia, fiziologia plantelor cu 
biografiile oamenilor de seamă-

Cartea urcă azi în munțe, în ca
banele tăietorilor de pădure, se a- 
șază firesc pe poliță, la șțînă, 
armoniztndu-șe cu inventarul cla
sic, o găsești în camera îngrijito
rilor de vite, coboară în Deltă, o 
întîlnești în vagonul dormitor al 
tractoriștilor. îl caută pe om și 
omul, la rîndul său, o caută. Iată 
o realitate încărcată de esențe țari.

Au devenit tradiții ale satului 
contemporan „bienalele de teatru 
.,1. L. Caragiale", festivalurile filmu
lui la sate. Una din tradițiile scum
pe, care are ca decor miezul iernii,

aflați că așeza-

numai a fondului de 
urmărește rezultatele 
asigură bibliografii 

din cercurile agrozoo-

îmi ește nespus de apropiată. 
Patru săptămîni, întreaga lună fe
bruarie, sînt dedicate cărții ; o lună 
întreagă, în care amplitudinea ma
nifestărilor închinate cărții oglin
dește prețul pe care și l-a cucerit 
lectura, această ocupație cu totul 
nouă în satul românesc. „Luna 
cărții la sate” e o sărbătoare a 
culturii de cel mai larg răsunet. 
O sărbătoresc mii de biblioteci să
tești, sute de mii de cititori...

Să ne amintim cuvintele poetu
lui.,.

„Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris...’.

Carte frumoasă, carte bună, prie
ten și sfătuitor, nedespărțit tovarăș, 
cinste cui te-a scris, cinste cui 
poartă pretutindeni, cinste cui 
citește, cinste cui te prețuiește 
te așază în frunte, cinste cui 
închină luna din mijlocul iernii...

într-un meci international de hand
bal (masculin), coptînd pentru prelimi
nariile campionatului mondial, Ia Ma
drid s-au înțîlnit selecționatele Spaniei 
și Ungariei. Handbaliștiț maghiari au 
terminat învingători cu scorul de 26—17 
(17-8).

meiraș. Fotbaliștii 
nat învingători cu . 
prin punctele marcate de Dudu, Ademar 
și Rinqldo. Pentru oaspeți a înscris 
Meshi.

brazilieni atț term!- 
scorul de 3—1 (0—0),

te 
te 
Și 
îți

*
Continuîndu-și turneul în Brazilia,

echipa de fotbal a U.R-.Ș.S. a juqat la 
Sao Paulo cu cunoscuta formație Pab

PRONOSPORT
Concursul din 30 ianuarie

Brescia—Fiorentina (pauză) (0-M) 2
Brescia—Fiorentina (final) (1-2) 2
Catania—Napoli (pauză) (0-0) X
Catania—Napoli (final) (0-0) X
Foqgia—Milan (nauză) (0-0) X
Foggia—Milan (final) (0-0) X
Spa)—Roma (pauză) (0-1) 2
Spal—Roma (final) (2-1) 1
Bologna—Varese (3-1) I
Juventus—Atalanta (1-1) X
Lazio—Torino (1-0) 1
Sampdoria—Cagliari (1-1) X
Inter—Lanerossi (3-2) 1

casta KRHB eaaew HUM* ffffiM.ua/ FaraKa

*
Recordmanul mondial în proba da 

3 000 m obstacole, belgianul Gașton Roe- 
lants, a cîștigat crosul international 
desfășurat ța Blakenberge (Belgia). El a 
acoperit 8 000 m în 23'48".

Patinaj artistic 
pe micul ecran

In cursul acestei săptămîni, la 
Bratislava se dispută campiona
tele europene de patinaj artistic. 
Prin intermediul televiziunii, în
trecerile vor putea fi urmărite și 
de iubitorii de sport din țara 
noastră. Transmisiunile studioului 
românesc sînt programate în zi
lele de miercuri (de la ora 21), 
vineri (de la ora 22,15) și jîmbă- 
fă (de la ora 22,20).

La Cortina d'Ampezzo s-au des- 
fășurat primele două manșe ale 
„mondialelor" de bob pentru echi
paje de două persoane. In clasa
ment conduce echipajul secund al 
Italiei (Monti-Siorpaes), urmat de 
Italia I, la 1 ”54/100. Echipajul ro
mân Panțuru-Neagoe ocupă locul 
cinci (ta 4"4ț/100), înaintea forma
țiilor Austriei, Canadei, S,U.A.

Sala de atletism de la „Lujuikl" a 
găzduit un mare concurs interna
tional. Sîmbăță, Tatiana Scelka- 
nova a sărit în lungime 6,33 m — 
cea mal bună performanță sovie
tică pe teren acoperit. Sprinterul 
nostru Gh. Zamfirescu a parcurs 
distanța dș 60 m plat în 7 sec 
(proba a fost ctștigată de Kasat
kin în 6 sec 6/10). La înălțime — 
bărbați, a învins Valerii Skvorțov, 
care a sărit 2,16 m, cu 8 cm mal 
mult deeît al doilea clasat — sue
dezul O. Nilsson. Duminică, Igor 
Feld a sărit cu prălina 5 m — nou 
record sovietic și cea mai bună 
performantă europeană a sezonului. 
La aceeași prohă, francezul Herve 
d'Ancosse s-a clasat pe locul se
cund 
tării

în 
campionilor europeni" la polo pe 
apă, aseară la Zagreb s-au disputat 
ultimele două meciuri. Dinamo 
București a terminat la egalitate : 
5—5 (2—3; 1—1; 1—1; 1—0) cu 
Dynamo Magdeburg (R.D.G.), Iar 
Partizan Belgrad a învins cu 4—0 
pe Amateur Duisburg (R.F.G.). 
Pentru turneul final s-au calificat 
Partizan Belgrad și Dynamo Mag
deburg.

cu 4,90 m — nou record al 
sale.

grupa semifinală a „Cupei

AUR CARE
(Urmare din pag. I)

care el însuși o procură tot de la 
unități ale ministerului nostru.

Desigur, propunerea meriță să 
fie studiată. Sau, poate, s-ar găsi 
și alte soluții mai eficiente. Fapt 
este că problema folosirii mașinilor 
și utilajelor la întreaga capacitate 
a fost amplu discutată în combi
nat, în cadrul ședințelor de dezba
tere a cifrelor de plan pe 1966. Cu 
acest prilej, tov. ing. Nicolae Tur- 
țureanu, director general în Minis
terul Industriei Chimice, a arătat: 
„în vederea îndeplinirii sarcinilor 
de plan la atelierele de pungi și 
hîrtie înnobilată (este inexact; ate
lierul de hîrtie înnobilată nu are 
încă un plan de producție — 
n. red.) conducerea combinatului 
trebuie să se preocupe de reali
zarea unor noi modele și să inten
sifice activitatea de populari
zare a sortimentelor ce le fabrică".

—■. Noi am lansat o serie de re
clame prin presă, radio și televi
ziune, am trițnis la diferite între
prinderi din țară delegați pentru a 
încheia contracte — ne-a precizat 
directorul general al combinatului. 
Uneori s-au perfectat contracte, 
alteori nu. Comenzile sînt însă prea 
mici pentru a acoperi posibilitățile 
de fabricație ale celor două ate
liere.

Nimeni nu pune la îndoială ro
lul reclamei pentru popularizarea 
unor mărfuri și, în această privin
ță, nu se poate spune că conduce
rea combinatului a făcut totul. Dar 
problema asigurării desfacerii pro
ducției este mult mai complexă și 
soluționarea ei nu poate fi lăsată 
numai pe seama conducerii combi
natului. De aceea, ne-am adresat 
Ministerului Industriei Chimice. 
Aici am discutat cu tov. ing. Ale
xandru Groapă, adiunct al mi
nistrului și cu alți tovarăși cu 
munci de răspundere din minister.

întîmplarea a făcut să fie de față 
și tov. ing. Dumitru Dobrota. între
barea capitală a fost: cum se poa
te soluționa în cel mai scurt timp 
posibil problema atelierelor de 
pungi și de înnobilat hîrtio ?

Redăm convorbirea care a avut 
loc.

— De ce atelierul de fabricat 
pungi are în acest an un plan de 
producție cu 50 la sută mai mic 
deeît capacitatea proiectată ?
Ing. Alexandru Groapă : Comite

tul de Stat al Planificării a asigu
rat materie primă numai pentru 
această cantitate. Cred însă că nu
mai aceste 2 500 tone pot fi desfă
cute deocamdată. Cauza ? între
prinderile industriei alimentare au 
fost dotate și ele cu mașini de fa
bricat pungi, uitîndu-se că la Su
ceava există o unitate industrială 
care ar putea acoperi necesitățile 
lor.

—- Dar cel puțin cele 2 500 
tone de pungi au desfacerea asi
gurată ?
Ing. Dan Mihalcea. șef de ser

viciu în Direcția generală de 
desfacere din Ministerul Industriei 
Chimice : Indiscutabil. Ministerul 
Comerțului Interior a acceptat 
oferta noastră în întregime. în pre
zent, se definitivează comenzile, și 
se eșalonează pe trimestre.

aceea, își retrag cuvîntul. Chiar 
pentru acest an -- cu adresa 48 225 
din 3 decembrie 1965 — au renun
țat la 300 tone de pungi hîrtie.

— Ce s-ar putea face totuși 
pentru ca atelierul de pungi să 
lucreze la întreaga capacitate ?
Ing. Nicolae Turtureanu : E des

tul de dificil. Se pare că C.S.P.-ul 
de-abia pentru 1970 și-a propus să 
asigure materie primă pentru fa
bricarea a 5 000 tone pungi anual. 
Combinatul trebuie să îmbunătă
țească calitatea pungilor și, pe a- 
ceastă cale, ele să fie exportate.

Concluzia nr, 1 : Lipșa de preve
dere se răzbună, în mod preme
ditat, atelierul de fabricat pungi 
e planificat să lucreze cu jumătate 
din capacitate, în timp ce în re
țeaua comercială de la orașe și mai 
ales de la sate, multe produse se 
vînd în condiții necorespunzătoa- 
re. Este necesar ca Ministerul Co
merțului Interior și organele co
merțului cooperatist să examineze 
în cel mai scurt timp toate posi
bilitățile de folosire a pungilor ca 
ambalaje. In fond, vînzarea fiecărei 
mărfi în ambalaje corespunzătoare 
e o notă de civilizație.

Următoarea problemă abordată 
a foșt cea a atelierului de înno
bilat hîrtie.

Ing. Nicolae Turtureanu : La în
ceputul lui ianuarie s-a discutat 
din nou la Direcția de aprovizio
nare și desfacere din 
Industriei Alimentare
hîrtiei înnobilate. S-a întocmit un 
plan de măsuri operative. Combi
natul urmează să prezinte noi mos
tre din tipurile de hîrtie pe care 
le fabrică, pentru ca ele să poată 
fi experimentate și omologate de 
beneficiar.

ar fi fost să fi lansat și comen
zile corespunzătoare. Cite co
menzi are combinatul în prezent ?
Ing. Dumitru Dobrota: Infim 

de puține. Dintr-o producție valo
rică de 14 milioane — cît ș-a 
apreciat să producem anul acesta 
— am primit comenzi numai pen
tru... 700 000 lei.

Ministerul 
chestiunea

— Cum se explică totuși că pe 
luna februarie și martie combina
tul nu are încă comenzi ?
Ing. Dan Mihalcea : Se vede că 

treburile merg mai greu la Minis
terul Comerțului Interior. Nu ar fi 
exclus să ne trezim peste noapte 
cu anumite renunțări. Cam așa 
s-au obișnuit organele comerciale. 
In principiu sînt de acord și, după

— Bine, dar acest lucru se face 
de trei ani. Cite tipuri de hîrtie 
s-au omologat pîmă acum ?
Ing. Dumitru Dobrota: Cred că 

12. Mai sînt de omologat vreo 2—3 
tipuri.

— Deci, Ministerul Industriei 
Alimentare le-a acceptat. Firesc

— După cite știm, față de 1964, 
anul trecut și in 1966 comenzile 
pentru hîrtie de împachetat „Eu
genia" au scăzut continuu și chiar 
au fost anulate. Și aceasta în 
timp ce hîrtia respectivă se im
portă. Cum calificați această 
practică dăunătoare economiei ?
Ing. Nicolae Turtureanu : Ce să 

facem ? Sper că tovarășii din Mi
nisterul Industriei Alimentare vor 
analiza această situație și vor trage 
concluzii.

Ing. Alexandru Groapă : Combi
natul trebuie să intensifice recla
ma, să trimită delegați la toa
te întreprinderile industriei ali
mentare, să ridice calitatea hîrtiei. 
Și noi vom acorda cea mai mape 
atenție acestei probleme.

Concluzia nr. 2 : Este absolut ne
cesar ca Ministerul Industriei Ali
mentaro și Comitetul de Stat al Pla
nificării să analizeze situația creată 
la atelierul de hîrtie înnobilată a 
Combinatului din Suceava și să ia 
măsurile care se impun pentru a 
se asigura utilizarea integrală a 
capacităților de producție. Acesta 
constituie unul din obiectivele de 
prim ordin ale planului de stat pe 
1968 și ei trebuie îndeplinit întoc
mai în toate întreprinderile. Nici o 
clipă să nu se piardă din vedere 
esența problemei : în aceste ma
șini și utilaje s-au investit fonduri 
care sînt rodul muncii întregului 
popor și ele trebuie gospodărite cu 
înalt spirit de răspundere. Nimănui 
nu-i poate fi îngăduit să imobili
zeze banii statului în mașini și in
stalații care sînt slab folosite, uti
lizarea lor cu maximum de efici
ență fiind o cerință actuală impe
rioasă a activității fiecărei între
prinderi.
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La închiderea sesiunii VIETNAMUL DE SUD

Consiliului ministerial

al Pieței comune
OPERAȚIUNEA

„nici Învinși,
NICI ÎNVINGĂTORI"

LUXEMBURG 30 (Agerpres).— 
La Luxemburg au luat sfîrșit sîm- 
bătă noaptea tîrziu lucrările se
siunii Consiliului ministerial al 
Pieței comune. Potrivit relatărilor 
corespondentului agenției France 
Presse la Luxemburg, participanții 
la sesiune „au convenit asupra unor 
soluții de compromis", în ceea ce 
privește condițiile puse de Franța 
pentru reîntoarcerea sa în sinul 
C.E.E. Observatorii consideră că s-a 
realizat un compromis în care nu 
există „nici învinși, nici învingă
tori".

Franța a obținut în urma acestei 
sesiuni satisfacție in măsura în 
care „cei șase" au semnat un docu
ment restabilind „principiile co
laborării" dintre Consiliul ministe
rial al Pieței comune și comi
sia Hallstein. Pe de altă parte, 
partenerii Franței au convenit 
că „un acord unanim este prefe
rabil votului majorității", anga- 
jîndu-se să depună permanent 
eforturi în vederea obținerii acestui 
acord în problemele importante. 
Textul acordului în problema vo
tului conține și o precizare fran
ceză, care arată că — după cum 
relatează agențiile de presă — di
vergența de fapt subzistă. Satis
facție au primit însă și „cei cinci", 
întrucît au obținut să nu se aducă 
nici o atingere tratatului de la 
Roma.

Acordul urmează să fie aprobat 
de guvernele țărilor membre ale 
C.E.E.

S-a convenit, de asemenea, ca 
în cadrul unei viitoare sesiuni 
să aibă loc un schimb de păreri 
în legătură cu componența noii 
comisii unice și cu desemnarea 
președintelui și a vice-președinți- 
lor ei. Noua comisie, care va trebui 
să înlocuiască cele trei comisii exis
tente pînă acum — ale Pieței co
mune, Euratomului și CECO — va 
intra în funcțiune, potrivit preve
derilor acordului încheiat sîmbătă, 
înainte de 30 iunie 1966. Rezerva 
existentă în legătură cu această 
prevedere a acordului constă în 
necesitatea ratificării tratatului de 
fuziune de către „cei șase" și în 
definitivarea pînă la această dată 
a componenței noii comisii.

INTR-O ZONĂ
Reuniunea miniștrilor afacerilor 

externe ai celor șase țări ale Co
munității Economice Europene, 
care s-a încheiat sîmbătă noap
tea printr-un compromis ce per
mite „redemararea" Pieței comune, 
după o paralizare de exact 7 luni, 
a fost precedată de o decadă plină 
de convulsii. în mod deosebit, a- 
cestei perioade i-a fost caracteris
tică o nouă încordare între Bonn 
și Paris, semnalată de mulți obser
vatori în articole intitulate semni
ficativ : „Pokerul franco-german" 
(Le Monde), „Doi aliați indispuși" 
(Die Welt).

Noua „răceală" în raporturile 
dintre cele două țări a fost declan
șată de dezacordul care s-a ma
nifestat cu prilejul întîlnirii de 
la Luxemburg, din 17—18 ianua
rie, a miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor Pieței comune, care s-au 
reunit atunci într-un efort de a 
scoate căruța „integrării" econo
mice vest-europene din punctul 
unde se împotmolise la 30 iunie 
1965. Cel care s-a grăbit atunci să 
consemneze „rezervele depline" a- 
supra sugestiilor franceze și, im
plicit, noul impas, a fost ministrul 
de externe al R.F.G., Schroder. Po
ziția adoptată de reprezentantul 
vest-german a fost întregită în zi
lele următoare printr-o amplă cam
panie a presei vest-germane, care a 
criticat vehement „exigențele" 
părții franceze, „lipsa spiritului 
comunitar" etc, și printr-o serie de 
declarații oficiale, care anunțau 
necesitatea unei „politici ferme 
față de Franța", (cancelarul Erhard 
în declarația apărută în Die 
Welt).

Presa franceză a interpretat to
nul acid al articolelor ziarelor 
vest-germane și al declarațiilor 
menționate ca țintind mult mai 
departe decît problemele exami
nate la Luxemburg și anume la 
reconsiderarea, pe o linie rigidă, a 
relațiilor cu Franța în lumina unor 
obiective de perspectivă ale poli
ticii externe a guvernului federal. 
Ziarul oficios La Nation și-a 
intitulat comentariul pe această 
temă „Gindurile secrete ale lui 
Schroder" și l-a acuzat pe repre
zentantul vest-german de intenția 
de „a obține avantaje și mai sub
stanțiale, creînd în mod artifi
cial o interdependență între toate 
problemele care se pun Germaniei,

SAIGON 30 (Agerpres). — în 
noaptea de sîmbătă și duminică di
mineața, în Vietnamul de sud au 
fost semnalate noi lupte între for
țele americano-saigoneze și unită
țile patriotice. în provincia Binh 
Dinh, elemente ale primei divizii 
americane aeropurtate au intrat din 
nou în contact cu forțe ale patrio- 
ților, „angajîndu-se lupte grele", 
după cum afirma agenția France 
Presse. La Quang Ngai — 500 km 
nord-est de Saigon, în regiunea de 
coastă a Vietnamului de sud — 
„continuă cea mai mare operație 
amfibie organizată pînă acum de a- 
mericani în războiul din Vietnam", 
transmite aceeași agenție. Mai mul
te batalioane de marinari ameri-
câni au început de vineri, pe plaja 
de la Trach Tiu, o operațiune 
numită „unghiul dublu". în spri
jinul soldaților americani au fost 
debarcate tancuri de pe navele flo
tei a 7-a a S.U.A. Pînă acum însă 
trupele americane nu au intrat în 
contacte de amploare cu forțele 
patrioților sud-vietnamezi. Opera
țiunea a continuat duminică. 
Scopul ei este de a „degaja" un 
perimetru de 300 km, unde se gă
sește cea mai importantă șosea din 
Vietnamul de sud și unde coman
damentul trupelor S.U.A. consideră 
că forțele partizanilor dețin poziții 
deosebit de puternice. Agenția As
sociated Press menționa că avioa
nele americane au aruncat asupra 
pozițiilor unde se bănuia că ar 
exista unități ale patrioților bombe, 
rachete și napalm.

HANOI 30 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A., referindu-se la agenția 
„Eliberarea", anunță că comitetele 
Frontului Național de Eliberare 
din 6 provincii din Vietnamul de 
sud au eliberat cu prilejul noului 
an (după calendarul lunar) 182 ofi
țeri și soldați ai armatei saigoneze 
dintre prizonierii luați în cursul 
luptelor din anul 1965 și începutul 
anului 1966.

ÎN URMA ACORDULUI 

INDIANQ-PAKISTANEZ

S a încheiat prima fază 
a retragerii trupelor

DELHI 30 (Agerpres). — Pe baza 
înțelegerii realizate la Tașkenf, tru
pele indiene și pakistaneze au în
cheiat duminică prima fază a retra
gerii de pe pozijiile pe care le-au 
definut în momentul încheierii osti
lităților dintre ele. în următoarele 
trei săptămîni se va desfășura faza 
a doua a retragerii —• demontarea 
tuturor instalațiilor militare și demi- 
narea terenului. Ultima fază urmează 
să se încheie la 25 februarie.

Acțiuni revendicative 

ale oamenilor muncii

»CIOCNIRI ÎNTRE

Un acord împotriva
intereselor naționale ale țării
Declarația P. C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager
pres). —Acordul dintre guvernul 
chilian și cel al S.U.A. privitor la 
reducerea prețurilor la cuprul vîn- 
dut de Chile Statelor Unite vine în 
contradicție cu interesele naționale 
ale țării și aduce prejudicii serioase 
economiei, se spune în declarația 
dată publicității de Comisia poli
tică a C.C. al Partidului Comunist 
din Chile. Prețul a fost scăzut de 
la 42 la 36 cenți americani la funt, 
ceea ce constituie pentru anul a- 
cesta o pierdere de 12 milioane do
lari. Declarația cere să se pună

capăt dictatului S.U.A. în comerțul 
exterior chilian și să se promo
veze relații comerciale cu toate 
țările lumii.

împotriva acordului sus-amintit, 
au protestat, de asemenea, partidul 
socialist, Confederația muncitorilor 
de la minele de cupru și numeroa
se alte organizații obștești și sin
dicale din Chile.

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
în orașul Hasselt din nordul Bel
giei s-a produs ieri o puternică 
ciocnire între forțe ale poliției și 
un grup de aproximativ 500 de
monstranți, care protestau împo
triva închiderii minei carbonifere. 
Agenția Reuter informa că peste 
30 de persoane au fost rănite de 
polițiști, care au folosit bastoane 
și bombe lacrimogene. Intervenția 
poliției locale s-a dovedit însă ine
ficientă, deoarece sîmbătă noaptea 
sute de mineri au organizat o grevă 
chiar în interiorul minei.

WL DE GREVE
ATENA 30 (Agerpres). — Mișca

rea grevistă din Grecia continuă 
cu intensitate în numeroase sectoa
re ale Administrației de stat, în 
industrie, telecomunicații, trans
porturi. Sînt în grevă de 20 de zile 
șoferii și taxatorii de la societățile 
de autobuze și troleibuze. De ase
menea se află în grevă de o săptă- 
mînă lucrătorii și funcționarii mu
nicipalităților și organelor comu
nale din întreaga țară. Continuă și 
greva generală a muncitorilor bru
tari. Toate aceste acțiuni urmăresc 
sporirea salariilor în raport cu 

' creșterea prețurilor.

Perlcolul radiațiilor în urma prăbușirii bombardierului american „B-52", 
avînd la bord proiectile cu focoase nucleare, a determinat autoritățile 
spaniole să ia măsuri pentru un control medical preventiv al popu
lației din regiunea Almeria. La un centru de control din localitatea Pa

lomares Europa Press Photo

MINISTRUL DE EXTERNE AL R. P. UNGARE 
DESPRE UNELE PROBLEME INTERNAȚIONALE

C. 1.A. MBKHl IN „CĂZUI BEN BARKA“ ?

în departamentul Huila din Columbia partizanii au întreprins în ultimul 
timp noi acțiuni. în ciocnirile care s-au produs în împrejurimile localită
ții Heiva, unitățile guvernamentale au suferit pierderi însemnate. Un 

grup de partizani columbieni traversează un rîu
Foto ; Prensa Latina

In paginile presei mondiale „ca
zul Ben Barba" este amplu comen
tat. Fiecare zi aduce noi amănunte 
legate de dispariția liderului opozi
ției marocane. împărtășind opinia 
ziarului londonez „Daily Express",

Trimisul special al 
ziarului londonez
„Daily Express’, John 
Ellison, afirmă că după 
o anchetă de cinci zile 
în capitala marocană, a 
ajuns la concluzia că 
C.I.A. (Agenția de spio
naj americană) a fost 
activ amestecată în 
afacerea Ben Barka.

Generalul Oufkir e 
bine cunoscut de con
ducătorii C.I.A. A- 
ceșfia ar fi fost ținuți 
la curent asupra fiecă
rei faze a răpirii lui 
Ben Barka. Ziarul a- 
rată că Ben Barka „în
deplinea funcții destul 
de importante pentru a

fi plasat în primele rîn- 
duri pe lista suspecți- 
lor întocmită la Wa
shington. (El a fost, în
tre altele, inițiatorul con
ferinței tricontinentale 
de la Havana)’. In ar
ticolul din „Daily Ex
press" se susținea că 
„regele Hassan II ar fi 
fost supus unei pre
siuni pentru liberaliza
rea regimului său autori
tar”, și „crearea unui 
loc aripei de stînga în 
guvernul său". „Acest 
plan ar fi îngrozit pe a- 
mericani, arată ziarul. Ei 
nu voiau ca un gest în 
favoarea stângii maro
cane să compromi
tă poziția lor în a-

care a ajuns la concluzia că agen
ția americană de spionaj nu este 
străină de „afacerea Ben Barka", 
cotidianul elvețian „La Tribune de 
Geneve", scrie:

ceasta țară. Influența 
americană în Maroc 
este mai puternică de
cît în oricare altă țară, 
fostă colonie franceză. 
Forțele armate maroca
ne sînt echipate cu arme 
americane și instruite 
de americani'.

Ziarul arată că în o- 
chii C.I.A., generalul 
Oufkir, titular al de
corației americane „Sil
ver-Star" și cunoscut 
pentru vederile sale 
proamericane, împreună 
cu agenții secreți pe 
care acesta îi avea 
în Franța, au devenit 
instrumente ideale pen
tru eliminarea lui Ben 
Barka .

BUDAPESTA 30 (Agerpres).— 
După cum s-a anunțat, la recenta 
sesiune a Adunării de Stat a R.P. 
Ungare a luat cuvîntul Jânos 
Peter, ministrul afacerilor externe.

Problema centrală a actualei si
tuații internaționale, a spus el 
printre altele, o constituie agre
siunea Statelor Unite în Asia de 
sud-est. R. P. Ungară face uz de 
toate posibilitățile de care dispune 
pentru ca, în colaborare cu cele
lalte țări socialiste și cu toate for
țele progresiste, să sprijine poporul 
vietnamez și cere satisfacerea re
vendicărilor Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

Referindu-se la activitatea O.N.U., 
vorbitorul a arătat că, deși ultima 
sesiune a Adunării Generale a des
fășurat o activitate corespunzătoa
re Cartei, din pricina atitudinii 
unor țări occidentale sesiunea nu 
a putut discuta toate problemele 
în scopul îmbunătățirii considera
bile a actualei situații internațio
nale. El a cerut restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U.

în continuare, Jânos Peter a vor
bit despre colaborarea dintre țările 
socialiste și despre dezvoltarea ei. 
El a arătat că în ultimul timp vi
zitele reciproce ale conducătorilor 
de partid și de stat din aceste țări 
au devenit mai frecvente și că efi
ciența schimburilor de păreri și 
înțelegerilor realizate a crescut.

Vorbitorul a subliniat rolul pe care 
tinerele state, ce și-au cucerit re
cent independența, îl au în modi
ficarea raportului de forțe în fa
voarea păcii și progresului. în altă 
ordine de idei, el a relevat, faptul 
că unele organizații de extrehiă 
dreaptă din Indonezia organizează, 
cu ajutorul reacțiunii internațio
nale, o prigoană inumană împotri
va partidului comunist și membri
lor mișcărilor progresiste.

Referindu-se la problemele euro
pene, vorbitorul a arătat că guver
nul ungar examinează cu interes 
orice propunere și este gata să par
ticipe la elaborarea unor propuneri 
privind colaborarea pe planul în
tregii Europe, răspunderea în co
mun a țărilor dunărene și întări
rea relațiilor dintre țările Europei 
centrale. Recunoașterea Republicii 
Democrate Germane — a spus el 
în continuare — constituie o pro
blemă hotărîtoare din punct de 
vedere al securității și al viitorului 
Europei, precum și al întregii si
tuații internaționale. In legătură 
cu relațiile ungaro-americane, Jâ
nos Peter a subliniat că conflictul 
din Asia de sud-est umbrește re
glementarea acestora.

DE FURTUNI
fie că se numesc atlantice sau nu
cleare, fie că privesc raporturile 
R.F.G. cu vecinii săi din Vest ca 
și din Est". Referindu-se la ace
lași proces, ziarul Le Monde 
scrie : „Criza actuală este conse
cința unei lente degradări a cli
matului relațiilor franco-(vest) 
germane care, în trei ani, a dus la 
actuala neîncredere".

Evocarea momentului de-acum 
trei ani nu este întâmplătoare; 
noua răbufnire a divergențelor la 
care ne referim a avut loc, prin- 
tr-o amară ironie a soartei, exact 
în zilele cînd se împlinesc trei' ani 
de cînd președintele de Gaulle și 
cancelarul Adenauer semnau, la 
23 ianuarie 1963, într-o atmosferă 
de euforie, Tratatul de prietenie 
dintre cele două țări, menit să 
consfințească — potrivit exprimă
rilor de atunci — „reconcilierea 
franco-germană" și să asigure o 
permanentă colaborare reciprocă.

Cea de-a treia aniversare a fost 
marcată nu prin osanale, ci prin 
mutism oficial și cîteva articole

europeană pozițiile monopolurilor 
germane devin tot mai puternice 
în defavoarea celor franceze, s-au 
adăugat mereu noi motive de sus
piciuni și disensiuni.

Astfel, Piața comună s-a dovedit 
a fi un ghem tot mai încurcat al 
contradicțiilor dintre cele două țări. 
Politica „scaunului gol" adoptată 
de Franța și propunerile ei pentru 
revenirea la Bruxelles au fost in
spirate — după cum au arătat con
ducătorii de la Paris — de grija 
de a-și asigura exercitarea dreptu
rilor suverane și a-și apăra intere
sele în cadrul unei grupări în care 
Germania occidentală, cu ponderea 
ei economică mai mare, are posibi
litatea să-și prevaleze interesele 
sale. Acordul încheiat acum la repri
za a doua a întîlnirii de la Luxem
burg (în termenii indicați în tele
grama publicată în această pagi
nă) nu reprezintă decît un com
promis, care lasă deschise cauzele 
adînci ale divergențelor. „Nu se 
poate spune — afirmă comentato
rul Raymond Hubert de la 
France Presse — cd spiritul 
comunitar iese întărit din această 
îndelungată criză, deoarece acordul 
final n-a fost obținut decît cu pre
țul unei acrobații care constată 
dezacordul".

O primă înfruntare, atunci cînd

verse dintre R.F.G. și Franța este 
acela al înarmării atomice și al 
viitorului N.A.T.O. Franța se opu
ne ca R.F.G. să obțină, direct sau 
pe căi ocolite, participarea la înar
marea atomică și tocmai de aceea 
a respins proiectul Forțelor nu
cleare multilaterale și caută acum 
să anihileze orice rol al „Comite
tului nuclear special", — proiecte 
inițiate de S.U.A. pentru a veni în 
întâmpinarea revendicărilor pri
vind accesul R.F.G. la arma nu
cleară.

Anul trecut, după întîlnirea din-

tre președintele de Gaulle și can
celarul Erhard, ziarul Le Figa
ro scria : „Așadar vasul cooperă
rii și prieteniei franco-germane nu 
este cu totul spart. El e numai 
crăpat și va trebui să se umble cu 
el cu băgare de seamă, dacă vrem 
să nu se facă bucăți". Acum, 
peste puține zile, la 7 și 8 februa
rie, va avea loc din nou o întâl
nire între cei doi conducători. 
Ce-ar putea să însemne ea pentru 
vasul deteriorat ? — este întreba
rea care se pune în cele două ca
pitale.

Pe „talerul războiului"
In vocabularul oficialităților de 

la Washington formula „ofensiva 
de pace" a început să fie uzitată 
din ce în ce mai rar. Ea a servit, 
în trecutul nu prea îndepărtat, în 
scopuri propagandistice. „Am a- 
runcat în talerul păcii tctul" — ast
fel a fost sintetizată pledoaria 
Casei Albe pentru a pregăti opi
nia publică americană și interna
țională în vederea unei intensifi
cări a agresiunii în Vietnam. De ce 
„totul" ? Doar un singur lucru ar fi

tru intensificarea activităților sub
versive în rîndul populației din re
giunile eliberate din Vietnamul de 
sud.

Agenția France Presse scrie că 
alocările militare sînt „cele mai ri
dicate de la războiul din Coreea și 
pînă astăzi". Chiar ministrul apă
rării al S.U.A., McNamara, a preci
zat că bugetul militar „a fost ela
borat în previziunea operațiilor ce 
vor continua în Vietnam". După 
cum se vede, ministrul apărării

care au consemnat destrămarea 
iluziilor țesute la timpul lor. 
„Golită de conținut, datorită con
tradicțiilor politice dintre țările de 
pe ambele maluri ale Rhinului, 
reconcilierea franco-germană — 
a scris Die Welt — a nimerit 
într-o zonă de furtuni, unde se 
ciocnește de ceața neîncrederii". 
Partea franceză se consideră înșe
lată în speranța pe care a nutrit-o 
de a face din R.F.G. aliatul său pe 
continent, pentru a rezista împre
ună împotriva presiunilor S.U.A. 
și a hegemoniei acestora în alianța 
atlantică. Avînd în față dilema, ca
re — potrivit revistei Quick — 
consta în „a pune capul pe pieptul 
lui Johnson sau a se legăna în 
brațele lui de Gaulle", Bonn-ul 
și-a manifestat preferințele pentru 
S.U.A., considerînd că, devenind 
principalul aliat al Americii, își 
va promova obiectivele sale eco
nomice, politice și militare. 
Concomitent, la aprehensiunile 
lesne de-nțeles ale francezi
lor față de reînvierea militarismu
lui german, la contradicțiile care 
decurg din faptul că pe piața vest-

se vor relua-lucrărlle Consiliului mi
nisterial, va fi aceea în jurul re
glementării agricole, vechi „măr al 
discordiei". Bonn-ul n-a manifes
tat interes pentru rezolvarea pro
blemei, dar Parisul consideră că 
fără aceasta rămînerea Franței în 
Piața comună n-are nici-o rațiu
ne. De altfel, presa franceză a re
levat îndeobște o scădere a intere
sului R.F.G. față de Piața comună 
și a reproșat cercurilor de la Bonn 
că ceea ce le-a preocupat în 
cursul actualelor tratative a fost 
nu atît relansarea Pieței comune, 
cît reluarea așa-numitei „runde 
Kennedy", pentru care pledează 
Washington-ul.

Totodată în presă se relevă că 
disputa actuală în jurul preroga
tivelor organelor conducătoare ale 
„Micii Europe" își are semnifica
ția ei mai ales în legătură cu în
fruntarea dintre cele două con
cepții privind așa-numita „unifi
care politică" ; concepția federa
tivă, cu instituții integrate, supra
statale, susținută de R.F.G., și 
ideea franceză a Europei statelor. 
Terenul celor mai adînci contro-

fost suficient : recunoașterea drep
tului inalienabil al poporului viet
namez de a-și hotărî singur soarta, 
potrivit voinței sale. De fapt, în „ta
lerul păcii' s-au aruncat doar cu
vinte. Faptele dovedesc cu priso
sință aceasta, „escaladarea* diplo
matică fiind însoțită de o adevăra
tă „escaladare" a cheltuielilor mi
litare.

Cu numai cîteva zile în urmă, 
în cadrul mesajului privitor la bu
getul S.U.A., președintele Johnson a 
cerut ca imensele alocații pentru 
înarmare (60,5 miliarde de dolari), 
să fie suplimentate cu încă 12,3 mi
liarde de dolari pentru finanțarea 
agresiunii în Vietnam. Aceste cre
dite suplimentare vor servi la con
strucția de elicoptere, avioane, ra
chete, muniții, pentru întreținerea 
efectivelor militare crescînde în 
Vietnam. Se are în vedere, de a- 
semenea, dotarea trupelor cu ar
mament și material de război spe
cial pentru luptele în junglă, ca și 
construirea unui nou tip de elicop
ter cu blindaj. In afara alocații
lor cu caracter pur militar, sînt 
prevăzute investiții importante pen-

nu-și face nici un fel de griji că 
dezavuează pe colegii săi însărci
nați cu „ofensiva diplomatică". 
Inadvertența dintre vorbe și ac
țiuni nu scapă însă opiniei publi
ce. „Cum ar putea spera Adminis
trația, a afirmat profesorul Stough
ton Lynd, de la Universitatea Yale, 
să facă crezută sinceritatea „o- 
fensivei sale de pace", cînd (prin 
sporirea cheltuielilor militare — 
n.r.) ea respinge în fond ideea 
păcii".

Umflarea cheltuielilor de război 
a fost însoțită de intense pregătiri 
în vederea intensificării agresiunii. 
Se știe că în Vietnamul de sud au 
fost aduse noi trupe americane, 
efectivul lor depășind în prezent 
200 000 de oameni. La Casa Albă 
s-au ținut lanț consfătuirile preșe
dintelui cu liderii Congresului și 
consilierii săi principali, avînd 
drept scop studierea planurilor 
privind acțiunile viitoare în Viet
nam. După cum transmite agenția 
Associated Press, generalul Tay
lor, care a participat la aceste 
consfătuiri, a făcut declarații care
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oferă „puternice indicii 
sul reluării foarte curînd 
bardamentelor americane 
va Vietnamului de nord", 
convingerea tot mai larg răspîn-
dită — afirmă agenția Reuter — că 
reluarea raidurilor este iminentă 
și că se vor intensifica în a- 
celași timp și operațiunile terestre 
din Vietnamul de sud". Agenția 
adaugă că „Administrația a și în
ceput să pregătească terenul în 
această direcție".

Deosebit de insistente au deve
nit, în această perioadă, pledoa
riile cercurilor militariste în favoa
rea extinderii intervenției în alte 
țări ale Asiei de sud-est. Genera
lul Wheeler, președintele Comitetu
lui mixt al șefilor de stat major 
și în ultima vreme, unul din pri
mii consultanți ai Casei Albe a re
mis președintelui — relevă „Nouvel 
Observateur" — un plan vizînd ex
tinderea operațiunilor militare ame
ricane în Cambodgia și Laos și 
preconizînd sporirea efectivelor tru
pelor S.U.A. în Vietnam la 400 000 
de oameni. „New York Times" ara
tă, de asemenea, că, cu ocazia în
trevederilor avute la Bangkok, 
generalul american a hotărît îm
preună cu autoritățile locale spo
rirea efectivelor militare americane 
staționate în Tailanda, de la 12 la 
30 mii.

Așadar, totul arată că în timp ce 
se sting ecourile campaniei de pro
pagandă, lansată pentru induce
rea în eroare a opiniei publi
ce, cercurile militariste elaborează 
de zor coordonatele amplificării 
războiului* de agresiune dus împo
triva poporului vietnamez. Conse
cințele pe care le implică adîncirea 
angajării S.U.A. în intervenția din 
Vietnam devin tot mai evidente nu 
numai pentru opinia publică, dar 
— așa cum au arătat dezbaterile 
din Congres — și pentru 
meni politici americani. „1 
ce președintele Johnson — 
mite agenția France Presse 
pregătește să ia o hotărîre, 
probabil favorabilă reluării 
bardamentelor dincolo de ] 
17, adversarii măsurii se 
zează cu o vigoare crescută pen
tru a-și face ascultate < ' 
lor". Glasul forțelor din S~ 
se pronunță împotriva actualului 
curs al politicii americane în Asia 
de sud-est se alătură protestelor 
milioanelor de oameni din întreaga 
lume, care condamnă < 
împotriva poporului vietnamez șl 
cer cu hotărîre să i se pună neîn
târziat capăt.
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Pe șantier ne întîmpină, forfota 
și zgomotul caracteristice marilor 
construcții. Ing. B. Stanek, directo
rul adjunct al combinatului, ne 
însoțește dîndu-ne lămuriri. După 
scurte popasuri în hala de des
cărcare a minereurilor — unde go
lirea unui vagon de 10 tone se pro
duce în două minute, și la stația 
de aglomerare a minereului — 
unde funcționează un sistem origi
nal de filtrare a prafului, ne în
dreptăm spre hala convertizoare
lor. Aici a intrat în funcțiune pri
mul furnal. Muncitorii au ținut să-i 
dea numele „A 20-a aniversare a 
eliberării Cehoslovaciei", iar fla
căra care a aprins pentru prima 
oară focul în pîntecele lui a fost 
adusă cu automobilele de la trei 
uzine siderurgice din Ostrava, din 
nordul țării, simbolizînd astiel uni
tatea popoarelor Republicii Ceho
slovace. Toate acestea le aflăm in 
timp ce urcăm scările metalice ce 
duc spre sala de comandă. In fața 
unui pupitru, pe care clipesc becuri 
de diferite culori, trei specialiști 
urmăresc procesul de producție.

După liniștea de laborator a sălii 
de comandă, hala furnalului ne 
asurzește cu zgomotul ei. Dar iată 
că o mînă nevăzută a slobozit me
talul. Un șuvoi incandescent se în
dreaptă spre vagonetele creuzet, 
răspîndind în jur o lumină orbi
toare. Căldura mare nu ne permite 
să ne apropiem prea mult.

De la furnal — la laminoare. 
Primul cu care facem cunoștință 
este laminorul bluming. Procesul de 
producție este automatizat. Blumul 
încălzit parcurge o distanță de 
1 800 metri, trecînd prin valțurile 
puternice, montate din loc în loc 
pe bandă rulantă și care $1 trans
formă în tablă groasă de 6 mm. La 
capătul benzii, tabla se înfășoară 
pe un cilindru metalic, de unde 
este scoasă cu ajutorul unei pîrghii 
puternice și transportată cu ajuto
rul macaralelor spre locul de ră
cire.

Am văzut doar cîteva din obiec
tivele combinatului. Dar pe șantie
rul său lucrările de construcție 
continuă din plin, urmînd ca peste 
cîțiva ani uzinele și fabricile sale 
să producă cu întreaga lor capa
citate. Se prevede că atunci com
binatul va realiza anual circa 3 
milioane tone fontă, 4 milioane 
tone de oțel, 3,5 milioane tone de 
laminate.
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