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Pe marginea Comunicatului CONSTRUCȚII
cu privire la îndeplinirea

planului pe 1966

0 nouă treaptă
spre propășirea 
patriei socialiste

Comunicatul cu privire la îndepli- 
, nirea planului de stat de dezvoltare 

a economiei naționale a Republicii 
Socialiste România pe anul 1966 a 
adus, recent, la cunoștința opiniei 
publice, tabloul însuflețitor al rezul
tatelor rodnicei activități creatoare 
desfășurate de clasa muncitoare, ță
rănimea și intelectualitatea noastră, 
de toți oamenii muncii, pentru în
făptuirea programului de dezvol
tare și înflorire multilaterală a 
țării elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Cifrele și datele Comunicatului a- 
testă cu elocvență faptul că pre
vederile planului pe primul an al 
cincinalului au fost îndeplinite și 
depășite atît în sfera producției ma
teriale, cît și în activitatea social- 
culturală, în domeniul ridicării ni
velului de trai al populației. Rea
lizările obținute în țoațe domenii
le, adăugîndu-se în mod firesc ce
lor din anii precedenți, se înscriu 
pe linia dezvoltării ascendente a 
țării pe drumul civilizației și pro
gresului. Ele confirmă realismul 
profund al sarcinilor planului 
cincinal, entuziasmul și hotărîrea 
cu care întregul popor le înfăp
tuiește pas cu pas, constituind în 
același timp o garanție că el va fi 
îndeplinit cu succes.

Din bilanțul anului 1966 se des
prinde din nou una din trăsăturile 
esențiale și constante ale econo
miei noastre: dinamismul, ritmul 
înalt de dezvoltare. Produsul so
cial, întruchipare a masei de bu
nuri — mijloace de producție 
și bunuri de consum, create 
în întreaga sferă a producției ma
teriale — a crescut cu 8,9 la sută 
față de 1965, iar venitul național, 
care reprezintă valoarea nou crea
tă de munca productivă, a sporit 
cu 7,9 la sută. In ritm susținut — 
cu 11,7 la sută față de 1965 — a 
continuat să crească producția glo
bală industrială, depășind limita 
maximă a ritmului mediu anual de 
creștere prevăzut pentru întreaga 
perioadă a cincinalului.

Cît de mult a crescut forța in
dustrială a țării noastre reiese din 
faptul că producția globală indus
trială realizată în primul an al ac
tualului cincinal este de 11 ori mai 
mare decît în 1938, că numai sporul 
producției industriale realizat în 
1966, față de 1965, depășește în
treaga producție industrială a aces
tui an considerat drept an de vîrf 
al economiei noastre din trecut. Este 
semnificativ, totodată, că în 1966 
producția de energie electrică a a- 
nului 1938 a fost realizată în numai 
20 de zile, a construcției de ma
șini în 14 zile, a industriei chimice 
în 9 zile, a industriei metalurgiei 
feroase în 27 de zile, iar a industriei 
ușoare în 41 de zile.

Rezultatele consemnate de comu
nicat demonstrează dezvoltarea e- 
conomiei noastre socialiste pe co
ordonatele principale, în ramurile 
cheie, de care depinde în mod 
hotărîtor dinamismul și moderniza
rea întregii economii: energetica, 
siderurgia, construcția de mașini, 
chimia. Concomitent cu dezvoltarea 
în ritm susținut a industriei mij
loacelor de producție, în 1966 a 
crescut într-un ritm apropiat și 
producția industriei bunurilor de 
consum ; aceasta dovedește preocu
parea conducerii partidului nostru 
pentru lichidarea rămînerii în urmă 
a industriei bunurilor de consum, 
în scopul satisfacerii cerințelor 
crescînde ale populației. în toate 
ramurile industriale a continuat 
acțiunea de îmbunătățire a cali
tății produselor, de diversificare și 
lărgire a sortimentelor. S-au obținut 
o serie de rezultate bune și în ce 
privește creșterea eficienței activi
tății economice ; planul productivi
tății muncii a fost depășit, iar 
sarcina de reducere a prețului de 
cost a fost îndeplinită, deși reali
zările nu sînt la nivelul posibili
tăților.

Noi și importante obiective in
dustriale, care au sporit simțitor 
potențialul economic al țării, au 
înscris pe actul lor de naștere a- 
nul 1966. Cronica industrializării 
socialiste va consemna anul 1966 
ca an în care a început să pro-

ducă energie electrică hidrocentra
la de pe Argeș care, împreună cu 
alte centrale și grupuri energetice 
puse în funcțiune, au sporit pu
terea instalată cu peste 1 200 MW 
(de aproape 2,5 ori mai mare de- 
cît întreaga putere instalată exis
tentă în România anului 1938) ; au 
intrat, de asemenea, în exploatare 
importante obiective ale metalur
giei, ale industriei chimice, capa
cități noi de producție în industria 
ușoară și alimentară. în total, a- 
nul trecut au intrat 
peste 300 capacități 
industriale, in mod

în funcțiune 
și obiective 
practic în

(Continuare In pag. a III-a)

DE LOCUINȚE 
din fondurile statului 
date in folosință in 1966
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■ „Cupa Poiana" la schi

B „Mondialele" de bob din nou 
aminate

■ Astăzi, meciul de box 
Clay-Terrell

B ATLETISM-Speranțe 
cam mici la juniorii
mari...

VREDNICI GOSPODARI Al SATELOR
PROPUȘI CANDIDAȚI Al F.D.P

în întreaga țară s-au încheiat propunerile de candidați pentru 
alegerile de deputați în sfaturile populare comunale, ce vor avea 
loc la 5 martie. Iată-i prezentați, în rîndurile de mai jos, pe doi 
dintre aceștia.

Emanoil Ceteraș, au scos la supra
față in 1966, peste plan, sute de 
tone de minereu.

loan VLANGA
Corespondentul „Scînteii"

Fruntaș 
în minerit 
și in acțiunile 
obștești

in locuința spațioasă a unui mi
ner din Băița — sat maramure
șean cu peste 600 de case răsfirate 
printre dealuri — s-au adunat, 
acum cîteva zile, numeroși ce
tățeni din circumscripția electo
rală nr. 29 pentru a desempa pe 
candidatul lor in alegerile de de- 
putați în Sfatul popular al comu
nei Tăuții Măgherăuș. Cind preșe
dintele comisiei electorale a rostit 
numele minerului Emanoil Ceteraș, 
pe fețele celor prezenți se putea 
citi o vie satisfacție. Motivul aveam 
să-l aflu din discuțiile care au ur
mat.

— Candidatul nostru, a spus Ion 
Miclea, și el miner la mina Nistru, 
e un om care se bucură de pre
țuirea tuturor pentru că este frun
taș in producție și in acțiunile 
obștești. Ca deputat în sfatul popu
lar comunal, el a fost în fruntea 
acțiunilor pentru extinderea elec
trificării, amenajarea drumurilor, 
construirea trotuarelor și altele.

— La stăruința tovarășului Ce
teraș, in satul nostru s-a realizat 
două lucruri care, pe noi, gospo
dinele, ne-au bucurat mult — a 
spus Viorica Suciu. Nu aveam mă
celărie în sat și trebuia să ne apro-

vizionăm de la cițiva kilometri. 
El a luat inițiativa și prin muncă 
obștească am amenajat un local 
in care s-a deschis o măcelărie. 
Apoi, piriul Băița, cind se revărsa, 
provoca mari pagube. Tovarășul 
Ceteraș ne-a mobilizat pe toți să 
facem diguri și am scăpat astfel 
de revărsarea piriului. Iată de ce 
susțin și acum, din toată inima, 
candidatura lui la alegerile de la 
5 martie.

Cu aceeași căldură au vorbit mi
nerii Petre Sunea, loan Szilaghi, 
Toma Miclea care, împreună cu

Președintele 
cooperativei 
agricole

La adunarea cetățenilor din cir
cumscripția electorală nr. 8, din 
comuna Pietroșani, raionul Ploiești,

TUNIS 5. — Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Puicea și Nico- 
lae N. Lupu, transmit: Duminică, 
în cea de-a patra zi a vizitei ofi
ciale de prietenie pe care o între
prinde în Tunisia, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a fost oaspetele guvernoratului 
Beja. Situat de-a lungul văii Med- 
jerda, cea mal întinsă și cea mai 
fertilă regiune agricolă a Tunisiei, 
guvernoratul dispune de întinse 
suprafețe irigate.

Ca pretutindeni în vizita sa în 
Tunisia, înaltului oaspete român i 
s-a făcut o caldă primire. La in
trarea în guvernoratul Beja, ofi
cialitățile locale, în frunte cu gu
vernatorul Tahar Kassem, au urat 
bun sosit.

Cooperativa agricolă de produa-

ție El Azima (Voința) din localita
tea Medjez el Bab a constituit pri
mul obiectiv al vizitei. înființată 
în anul 1965, cooperativa cuprinde 
107 familii de cooperatori, care lu
crează 773 ha, dintre care 450 sînt 
proprietate domenială (de stat), 
întîmpinat de Ahmed Ben Salah, 
ministrul economiei și planificării, 
președintele Consiliului de Stat a 
fost informat amănunțit asupra 
activității acestei cooperative. A- 
preciind rezultatele obținute de a- 
ceastă exploatare agricolă, oaspe
tele a urat noi succese, invitînd un 
grup de cooperatori să vină în 
România pentru a cunoaște dezvol
tarea agriculturii noastre.

Următorul popas a fost perime
trul irigat de la Testour, unde a 
fost vizitat șantierul de lucrări ci

vile. Aici lucrează un număr de 
137 tineri între 18 și 20 de «ni, 
care sînt formați ca specialiști pen
tru diferite munci agricole.

Convoiul oficial de mașini s-a 
îndreptat apoi spre Dougga, loca
litate care păstrează numeroase 
vestigii binecunoscute din perioada 
stăpînirii romane. în toate localită
țile prin care au trecut oaspeții 
români, mii de locuitori i-au în
tîmpinat cu căldură, cu lozinci de 
bun venit scrise în limbile română 
și arabă.

La prînz, guvernatorul regiunii 
Beja a oferit o masă în cinstea 
înaltului oaspete român. După- 
amiază, a fost vizitată fabrica de 
zahăr din Beja. Seara, oaspeții s-au 
întors la Tunis.

IN ZIARUL DE AZI

■ Dimitrie Voinov, 
cercetător pasio
nat al celulei vii

■ Din programul 
emisiunilor radio
fonice

B Premiere cinema 
tografice

■ Canal rival?
(Corespondență din 
Rio de Janeiro)

DISPUTA „STR1NSA
(Fază de la concursul de atle

tism din sala Steaua)
Foto : A. Cartojan

SLATINA t

RITM INTENS PE ȘANTIERUL 
DE EXTINDERE A UZINEI DE ALUMINIU

Pe șantierul de extindere a U- 
zinei de aluminiu Slatina s-a 
terminat montarea tuturor celor 
160 de cuve de electroliză. Acum 
se lucrează la înzidirea lor. într-o 
altă hală, unde s-a asigurat din 
vreme front de lucru, a început 
înzidirea primului dintre cuptoare
le de coacere. S-a terminat, de a- 
semenea, construcția din prefabri-

cate din beton a coșului de fum, 
care are o înălțime Ce 75 metri. 
Fină acum s-a executat 35 la sută 
din volumul total al investițiilor. 
Aceasta creează premise ca noile 
obiective, destinate a spori pro
ducția uzinei cu 25 000 tone alu
miniu anual, să intre în exploa
tare înaintea termenelor stabilite.

(Agerpres)

întregi zile 
care solici-

Sînt numeroa
se împrejurări
le de-a lun

gul unei 
de lucru
tă dialogurile între 
tovarășii de birou 
sau de atelier. Pe 
palavragii, însă, nu-i 
poți integra aci, ei 
aducînd o notă dis
cordantă și repede 
vizibilă prin logoreea 
fără măsură, prin ex
traordinara lor ener
gie orală, prin canti
tatea enormă de su
biecte abordate, ca 
și prin jalnica super
ficialitate a discuții
lor purtate. Aparent, 
acești oameni par să 
fie deștepți foc, pri- 
cepuți în o mie de 
domenii, depozitarii 
în exclusivitate ai 
unor idei extraordi
nare. Despre ei însă, 
poporul afirmă pro
verbial că „bat apa-n 
piuă*. A bate apa-n 
piuă — iată o mun
că de Sisif de o 
enormă și ridicolă 
gratuitate. A bate 
apa-n piuă — iată o 
ocupație vecină cu 
lenea spirituală, ve
cină cu mediocritatea 
și de care spiritele 
serioase se feresc cu 
îndreptățită aversiu
ne. A continua luni și 
marți un comentariu 
tardiv și extenuant a- 
supra — să zicem — 
evenimentelor
tive de duminică, 
spune „bancuri* 
orice oră din zi, 
deschide oricînd 
discuție aprinsă și
gasantă prin durată,

dar și prin rarefierea 
ideilor, iată o ocupa
ție pentru care unii 
irosesc nu numai vre
mea lor, ci și vremea 
vecinilor. Orice om 
cu bun simț ar putea 
să facă o operație 
aritmetică simplă, 
socotind cît timp e în 
stare să irosească o 
asemenea persoană

truisme și de vorbe 
goale. Tipul, bine în
țeles, nu e nou. Ca- 
ragiale l-a botezat 
Lache, Mache, Sache, 
i-a transcris panseu
rile, i-a reprodus ticu
rile verbale, i-a de
senat un portret în 
care s-au oglindit 
probabil mulți inși 
perpetuați dintr-o ge-

/n piua
Petru VINTILÂ

numai echi- 
a două cea- 
zi. Șl nu e 
numai

spor- 
a 

la 
a 
o 

a-

dacă stă la „taclale* 
chiar și 
valentul 
suri pe 
vorba
timpul său, ci și 
acela al colegilor 
care îi pisează 
cap, pe care îi 
prește de la
cru, transformîndu-i 
în niște auditori de

de 
de 
pe 
la 
o- 

lu-

nerațle în alta, din
tr-o epocă în alta.

Cunosc un om care 
se vaită mereu că 
n-are timp să rea
lizeze o operă pira
midală, pe care — 
spune el — o are în 
cap. Lamentația lui 
ar fi de-a dreptul în-

(Continuare 
în pag. a III-a)

ECONOMIE
SI COLABORARE
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note de drum din Belgia

sectoarele uzinei „Industria slrmei Foto : S. Cristian

(Continuare în pag. a IlI-a)
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lar- 
pașii 
prin- 
noii

Cheiul Pescarilor este 
îmbibat de mirosul peș
telui, al scrumbiilor, al 
midiilor, micile restau
rante vuiesc de 
ma turiștilor, dar 
oamenilor se pierd 
tre „building"-urile
Ostende — cea mai ani
mată dintre stațiunile de 
vacanță ale Belgiei.

Spre răsărit, în punga 
golfului spre care gonesc 
apele Escaut-ului pentru 
a îmbrățișa valurile fos
forescente 
dului, se 
18 bazine 
maritim, 7 
traficul fluvial, 13 cale us
cate, peste 800 macarale 
și poduri rulante, șantiere 
navale, rafinării, mari si
lozuri, instalații frigorifice, 
hangare pentru produse 
metalurgice, magazii cu o 
capacitate de aproape un 
milion și jumătate metri 
cubi care înghit anual 55 
milioane tone mărfuri — 
acesta este portul, primul 
port al Belgiei și al pa
trulea port din lume. Din 
ținuturile rhenane, din 
Franța, din Marele Ducat

ale Mării Nor- 
află Anvers, 

pentru traficul 
bazine pentru

al Luxemburgului se re
varsă tonele de măriuri 
— și 270 de linii de navi
gație din toate colțurile 
pămîntului le absorb, ase
meni unei guri uriașe, 
veșnic nesătulă.

Nu departe, spre apus, 
Bruges ascultă vocea 
profundă, melancolică, a 
canalelor sale romantice. 
In urmă cu opt veacuri, 
era cel dinții port al Flan- 
drei ; datorită „Zwin-u- 
lui"-brațul de mare. Apoi 
nisipul s-a insinuat tîl- 
hărește spre „Zwin*, gî- 
tuindu-1. După cinci se
cole, orașul postavului și 
al dantelelor vestite și-a 
croit alt drum de apă spre 
mare, prin canalul către 
Zeebrugge — și fabricile 
și-au redeschis porțile. 
Al doilea port pescăresc 
al Belgiei, Zeebrugge va 
fi curînd 
trolier de 
cocserie, 
conserve,

și un port pe- 
mare tonaj. O 
o fabrică de 

o uzină de ma-

Horia LIMAN

(Continuare 
în pag. a IV-aț
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DIMITRIE 
VOINOV 
cercetător 
pasionat 
al celulei vii

de prof. univ. Radu CODREANU
membru corespondent al Academiei

Premiere
cinematografice

Se împlinesc astăzi o sută 
de ani de la nașterea emi
nentului savant român Dimi
tris Voinov, cunoscut în ști
ința mondială prin valoroa
se cercetări și generalizări 
privind structura celulelor 
care alcătuiesc organismele 
vii. însemnătatea realizări
lor sale în biologie a deter
minat U.N.E.S.C.O. să re
comande aniversarea aces
tui centenar pe scară inter
națională.

Născut în Iași, la 6 februa
rie 1867, Dimitrie Voinov 
primește o cultură generală 
temeinică la liceul „Institu
tele Unite", organizat de un 
grup de profesori universi
tari și beneficiază de îndru
marea părintelui său adoptiv, 
juristul Nicolae Voinov, inte
lectual cunoscut pentru acti
vitatea sa unionistă. De co
pil, îndrăgește natura fru
moasă de pe meleagurile 
Putnei, dar vocația lui de na
turalist i-o trezesc lecțiile 
sugestive ale entuziastului 
profesor Grigore Cobălces- 
cu. Acestea captivează și 
pe colegii de clasă, între 
care Grigore Antipa și Emil 
Racoviță, renumiții natura- 
liști de mai tîrziu.

în 1889, Voinov izbutește 
să plece la Paris, pentru a 
urma la universitate științele 
naturale. Dînd dovadă de o 
excepțională putere de mun
că, ia cu succes licența în 
mai puțin de doi ani. îm
preună cu bunii săi prieteni, 
Emil Racoviță, Ion Canta- 
cuzino și Paul Bujor, conti
nuă studiile de specialitate 
în laboratoarele de biologie 
marină de la Roscoff, Ba- 
nyuls, Villefranche și Nea- 
pole, sub îndrumarea iluș
trilor maeștri francezi, pro
fesorii Lacaze-Duthiers, De
lage, Pruvot. în aceeași pe
rioadă el are ocazia să cu
noască și pe marii biologi 
ruși, I. Mecinikov și A. Ko
valevski, ale căror descope
riri au exercitat o puterni
că influență asupra lui.

încă din liceu fusese a- 
tras de mișcarea socialistă, 
dar la Paris, Voinov de
vine membru al Partidului 
Muncitoresc Francez (s-a 
păstrat cartea lui de mem
bru nr. 9309 din anul 1889) 
și participă la mai multe ac
țiuni politice. El ia parte la 
primul congres al Internațio
nalei a Il-a, de la care ne-a 
rămas de asemenea legitima
ția lui de delegat al tipo
grafilor din țară.

în fața recomandărilor stă
ruitoare venite din țară, el 
renunță la teza de doctorat 
și se prezintă la concursul 
fixat la Iași, în toamna anu
lui 1892, pentru ocuparea 
catedrei de morfologie ani
mală. Ca urmare, Voinov 
devine, la vîrsta de numai 
25 de ani, titular al acestei 
catedre, nou înființate la 
București. Avea în față difi
cila sarcină de a determina 
o înnoire a învățământului 
biologiei, de a deschide în 
universitate calea orientării 
materialiste. El a reușit în 
ambele privințe.

Paralel cu predarea cursu
rilor, urmărite cu cel mai 
viu interes de studenți, el se 
străduiește să organizeze un 
laborator, care să corespun
dă cerințelor moderne, în 
cîorla ajutorului redus pri
mit tfe la autorități. Lui îi 
aparține și prințul tratat ro
mânesc de microscopie, pu
blicat în 1900.

Voinov a activat intens în 
cadrul Societății române de 
științe căutînd să introducă 
intelectualitatea noastră în 
marile probleme biologice, 
în implicațiile lor culturale

și sociale. Pe această linie 
se situează studiile publicate 
în revista „Literatură și ști
ință" a lui C. Dobrogeanu- 
Gherea și în „Convorbiri li
terare", articolele apărute în 
ziarele „Munca", „Adevă
rul", „Lumea Nouă", „Româ
nia muncitoare". Dar prin
cipala sa contribuție de gîn- 
ditor materialist o reprezintă 
vestita polemică împotriva 
concepțiilor metafizice și vi
taliste, pe care N. Paulescu, 
fiziolog idealist și fairatic 
religios, încerca să le infil
treze în lumea universitară. 
Printr-o argumentare științi
fică riguroasă, dublată de 
o ironie fină și ustură
toare, Voinov spulberă 
definitiv pozițiile obscuran
tiste ale lui Paulescu, de- 
monstrînd că întreaga lume 
vie este „rezultatul unei dez
voltări continue, al unei evo
luții neîntrerupte, îndeplinită 
numai sub stăpînirea legilor 
naturale". în conferința 
„Știință și ideal", ținută la 
cercul „România muncitoare" 
(1906), el a vădit talentul 
său de popularizator, ară- 
tînd cum trebuie înțeles, 
din punct de vedere evolu
ționist, însuși omul.

Voinov nu concepe lupta 
de opinii restrînsă doar la 
problemele științei pe care o 
vede inseparabil legată de 
frămîntările sociale. In vi
branta sa cuvîntare din sala 
„Dacia", el condamnă vehe
ment înăbușirea sîngeroasă a 
mișcărilor țărănești din 1907, 
afirmînd că „este în joc în
treaga noastră structură so
cială și sînt atinse interesele 
tuturor românilor".

In cercetările sale, el abor
dează problemele raportului 
dintre structură și funcție la 
nivel celular, studiază la 
vertebrate glanda interstiția- 
lă, scoțînd în evidență că, 
în afara funcțiilor cunos
cute pînă atunci, ea are și 
un rol de apărare generală 
în organism. Cercetările în 
această direcție au fost con
tinuate și aprofundate mai 
tîrziu la Centrul biologic al 
Institutului Rockefeller din 
New York. Studiind ele
mentele reproductive ale 
insectelor, el a adus o con
tribuție importantă la dezvă
luirea rolului cromozomilor 
în ereditate și la fundamen
tarea citogeneticii, fiind con
siderat unul din inițiatorii a- 
cestei discipline pe plan 
mondial. Multe din aspectele 
tăinuite ale structurilor ce
lulare, lămurite de el, au 
fost confirmate recent de 
microscopia electronică.

înainte ca un accident 
să-i curme firul vieții, la 
vîrsta de 84 ani (7 iulie 
1951), Voinov a avut ferici
rea să trăiască anii demo
crației populare, desfășu- 
rînd o rodnică activitate în 
cadrul Academiei, al cărei 
membru era din 1927.

în amintirea studenților și 
colaboratorilor săi, printre 
care eram și eu, figura 
profesorului Voinov a rămas 
vie ca o pildă de devota
ment pentru știință, de cer
cetător pasionat care a orga
nizat cu grijă toate lucră
rile și controla meticulos re
zultatele. Deși suferea de o 
afecțiune a căilor vocale și 
vorbea cu glasul puțin voa
lat, știa să atragă prin ela
nul expunerii și profunda 
sa erudiție.

Dimitrie Voinov ne apare 
— prin întreaga sa operă — 
ca o figură luminoasă de 
om de știință progresist, de 
gînditor materialist, care a 
înscris valori durabile în 
biologia românească și în 
tezaurul cunoștințelor mon
diale.

Dacii — coproducfie romăno-franceză (cinemascop, In culori). Scenariul : Titus 
Popovici. Regia : Sergiu Nicolaescu Este o amplă evocare cinematografică consacrată 
vitejiei și spiritului de sacrificiu de care au dat dovadă străbunii noștri — dacii — în 
lupta cu legiunile romane ale împăratului Domițianus, în primul secol al erei noastre. 
Din ampla distribuție fac parte Amza Pellea (Decebal), Marie Josă Nat (Meda), Pierre 
Brice (Severus), Emil Botta (marele preot), Gyorgy Kovacs (Domițianus), Georges 
Marchal (Fuscus), Geo Barton (Atlius), Septimiu Sever (Remakos) și aljii. Va rula la 
cinematograful „Patria".

Nimeni nu voia sâ moară — producție a stu
diourilor din R.S.S. Lituaniană Acțiunea filmului se 
petrece într-un sat din Lituania, în anii dramatici 
ai luptelor cu dușmanii puterii sovietice. Scenariul 
și regia : V. Jiiakiavicius. Interpreți : K. Vitkus, R. 
Adomaitis, I. Budraitis, D. Banionis, deținătorul Pre
miului pentru interpretare masculină la Karlovy- 
Vary — 1966 ș.a. Va rula la Luceafărul, după 
amiază.

Cerul și iodul — producție a studiourilor din 
R. P Polonă. Comedie fantezistă, în care nu lipsește 
satira la adresa unor moravuri, mentalități și ti
puri contemporane. Regia : Stanislav Rozewicz, in
terpreți : Kazimierz Opalinski, Andrzej Szclepkow- 
ski, Wieslaw Michnikowski.

Va rula la Capitol, Feroviar, Excelsior și Modern.

Nu sînt demn de tine — film al regizorului ita
lian Ettore M. Fizzarotti, realizatorul filmului „în 
genunchi mă întorc la tine". în distribuție : Gianni 
Morandi, Laura Efrikian, Nino Taranto, Enrico Via- 
risio, Dolores Palumbo, Fabrizio Capucci, Vittorio 
Congia, Stelvio Rosi.

Va rula la Festival, Gloria și, în matineu, la 
Luceafărul și Tomis.

Un nou concurs special
PRONOEXPRES

Miercuri, 8 februarie, a c. la ora 18 are loc 
tragerea concursului special Pronoexpres 
după o nouă formulă la care se extrag 44 
de numere și se introduce participarea pe 
buletine jucate 50 la sută.

De asemenea, la acest concurs special se 
atribuie 10 autoturisme, (un Fiat 1 300, un 
Renault 10 Major, un Moskvici 408, două 
Wartburg Lux 312/1, două Wartburg 312 și 
trei Trabant 601), excursii pe ruta Kiev — 
Moscova — Leningrad, precum și alte cîști- 
guri în obiecte și bani.

Pentru prima oară : cîștlguri cu trei din 
opt pentru variantele participante la extra
gerea a doua.

Ultima zi pentru depunerea buletinelor 
este marți, 7 februarie a.e.
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PROGRAMUL I: în 
fiecare zi, un buchet 
de melodii (7,30). Sfatul 
medicului : Influența 
fumatului asupra apa

ratului respirator (9,30). Drag mi-e jocul românesc 
(10,20). Roza vînturilor, Trei popasuri pe harta 
patriei socialiste (10,30). Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale săptămînii (11,20). Tineri interpreți de 
muzică ușoară (11,30). întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (13,30). Muzică populară pe 
discuri Electrecord (15,00). O poveste pentru voi, 
copii (16,30). Din comoara folclorului nostru. Me
lodii de strigăt din Năsăud (16,40). Varietăți mu
zicale (18,15). Ritmurile cincinalului (18,40). Concert 
de melodii românești (19,35). Teatru radiofonic : 
Corabia cu un singur pasager, de Dan Tărchilă. In
terpretează un colectiv artistic al Teatrului de Stat 
din Timișoara (20,30). Mic concert coral (22,45). PRO
GRAMUL II : „La porțile dorului" — emisiune de 
cîntece și jocuri populare (7,00). Muzică din operete
(7.45) . Album muzical cu dedicație (8,15). Miorița — 
Chipul mamei în lirica populară. Montaj literar-mu- 
zical (10,05). Din folclorul muzical al popoarelor
(10.45) . „Cred că m-am îndrăgostit' — muzică ușoară 
(11,07). Melodii recent lansate (13,08). Piese instru
mentale (13,30). Vreau să știu. înaintași de seamă 
ai științei și tehnicii românești : Dimitrie Voinov. 
Evocare radiofonică de I. M. Stefan (15,30). Poemul 
simfonic „Marsyas” de Alfonso Castaldi (orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii ; dirijor Constantin 
Bobcscu) (16,30). Din repertoriul clarinetistului 
Traian Lăscuț-Făgărășanu (17,30). Actualitatea tea
trală (17,40). Ascultați și recunoașteți — muzică 
instrumentală și de cameră (18,00). Premiere mu
zicale radiofonice (19,05). Viața de concert a Capita
lei : fragmente din concertul de sonate susținut de 
violoncelistul Radu Aldulescu și pianistul Albert 
Guttman (19,50). Moment poetic. Versuri de George 
Coșbuc (22,30). „Păstrează-mă doar pentru tine" — 
muzică ușoară (22,35).

luni

PROGRAMUL I: Sfa
tul medicului: Mijloace 
de profilaxie a cance
rului genital (9,30). „Pe 
izvor, pe izvoraș* — 

cîntece ciobănești și jocuri populare (10,03). „Să cîn- 
tăm împreună” — cîntece pentru copii (10,30). Pe 
scenele cluburilor. Popas la Hunedoara (11,20). 
Lucrări prezentate de orchestra de studio a Radio
televiziunii (dirijor : Ludovic Baci) (12;10). Anotim
purile și muzica ușoară (12,42). Melodii cu și fără 
cuvinte (14,08). Soliști și orchestre de muzică popu
lară (15,00). Luminile rampei. înregistrări din spec
tacolele Teatrului de operă și balet din București 
(16,40). Cadran cultural. Lingviști și filologi ro
mâni : Gheorghe Șincai. Prezintă prof. univ. Di
mitrie Macrea, membru corespondent al Academiei 
(17,10). In jurul globului (18,03). Dialog cu ascultă
torii. Emisiune de Corneliu Leu (18,40). Ediție ra
diofonică : Ion Luca Caragiale — Anii marilor 
creații. Prezentare de Aurel Martin (21,05). „In 
liniștea nopții" — muzică ușoară (23,05). PROGRA
MUL II : Muzică populară (7,00). Imagini ale patriei 
în muzica simfonică (9,03). Antologie de literatură 
universală : Pagini din nuvela „Sfîrșitul lui Lobgott 
Piepsam” de Thomas Mann (10,05). „Dragă mi-e mîn- 
druța mea” — emisiune de cîntece și jocuri (10,45). 
Piese instrumentale (11,20). „De ziua ta' — muzică 
ușoară (13,08). Emisiune de basme : „Frumoasa Așe- 
nel”, după un basm de Frații Grimm (15,30). Stu
dioul tinărului interpret : basul Constantin Petrescu. 
La pian, Marta Joja (17,10). Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (17,40). Actualitatea muzicală 
(19,05). Noapte bună, copil : „Un ceai fierbinte", 
poveste de Călin Gruia (19,30). Cercul melomanilor. 
Interpreți ai simfoniilor Iui Beethoven (19,50). Gau- 
de<ymus (emisiune pentru studenți) (20,30). O istorie 
a muzicii în capodopere, comentată de George 
Bălan : „Damnațiunea lui Faust", de Berlioz (21,35).

marți

PROGRAMUL I : în 
ritm de vals (7,15). Me
lodii populare inter
pretate la cimpoi și la 
cobză (8,10). Sfatul me

dicului : Igiena muncii în industria maselor plastice 
(9,30). „Inalță-te frumoasă patrie’ — program de 
cîntece (10,03). Emisiune literară pentru școlari. 
Dicționar literar : „Despre stil" (10,30). „Spune, Mu- 
reșule, spune" — emisiune de cîntece și jocuri 
(15,00). Recital de operetă Ion Dacian (17,00). Tri
buna Radio. Comisiile teritoriale de coordonare a 
activității științifice (18,03). Dansuri din opere (18,15). 
Concert de melodii românești (19,35). Dansuri sim
fonice (21,45). Maeștri ai madrigalului : Luca 
Marfcnzlo. Prezintă compozitorul Doru Popovici

miercuri

RADIOFONICE
(22,45). PROGRAMUL II : Răsună cîntecul și jocul 
pe întinsul patriei (7,00). „Pastel de iarnă" — mu
zică ușoară (7,55). „Trandafir de la Moldova" — 
emisiune de muzică populară (8,30). Lectură în pre
mieră. V. Em. Galan : „Accidentul era inevitabil"; 
Vasile Zamfir: „Dimineață cu fluturi" (10,05). Mu
zică din opera „Ileana” de Emil Monția (10,40). Din 
țările socialiste (11,30). Popas folcloric în Țara Lă- 
pușului. Emisiune de Ion Herțea (12,25). Piese de 
estradă (13,45). Concert de prînz (14,00). De ce ? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) (15,30). 
Pe teme medicale (16,15). Melodii populare interpre
tate la acordeon (17,30). Cronica literară (17.40). Pro
gram de muzică ușoară susținut de Gigi Marga, 
Constantin Drăghici. Sheila, Tony del Monaco (18.35). 
Figuri și momente din istoria muzicii românești : 
Filip Lazăr. Prezintă prof. univ. Zeno Vancea (19,05). 
Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri ai dramaturgiei 
universale". William Shakespeare : „Cum vă place' 
(20,30). Moment poetic. „Dedicații" (22,30).

joi
PROGRAMUL I: Mu

zică ușoară (7,15). „Fru
museți din țara mea" 
— melodii populare 
(8,10). Radiomagazinul

ascultătorilor (9,30). Din cîntecele și dansurile po
poarelor (10,15). Radioracheta pionierilor (10,30). 
Cărți care vă așteaptă (11,20). Aici, Tîrgu-Mureș !
(12.30) . Canțonete în interpretări orchestrale (12,50). 
Pagini de balet românesc. Suita din baletul „Iancu 
Jianu” de Mircea Chiriac (13,00). Voci, orchestre, 
melodii (14,08). Cîntă orchestra de muzică populară 
„Miorița" din Brașov (15,00). Casa de discuri Electre
cord prezintă un recital al pianistului Valentin 
Gheorghiu (15,30). De la Frescele Voronețului la 
Coloana Infinită (17,10). Poezia românească și mu
zica : cîntece pe versuri de Mihai Eminescu. Pre
zintă Valeriu Râpeanu (17,30). Varietăți muzicale 
(18,15). Ritmurile oincinalplui : Să gospodărim cu 
grijă metalul (18,40). Seară pentru tineret (19,00). 
Muzică ușoară (22,20). PROGRAMUL II : Interpreți 
de muzică populară (7,00). Duete din operetele com
pozitorilor noștri (7,45). Muzică populară din re
giunile patriei (8,30). Suita „Ogoare înfrățite’ de 
Gheorghe Dumitrescu (orchestra simfonică a Radio
televiziunii : dirijor, Carol Litvin) (9,03). Actualita
tea literară (10,05). „Frumoasă ești patria mea’ — 
emisiune de cîntece (12,00). Ziare, ziariști, opinii
(12.10) . Jocuri populare (12,46). Piese instrumentale
(13.30) . Muzică ușoară (13,45). Muzică de estradă
(15.10) . Cîntă orchestra de muzică populară a uzi
nelor „Grivița Roșie" din București (16,20). Din 
înregistrările pianistului Dinu Lipatti (17,10). Actua
litatea cinematografică. Ediție pentru cinecluburi 
(17,40). Fragmente din baletul „Spărgătorul de nuci" 
de Ceaikovski (18,00). Compozitorii au cuvîntul : 
Mircea Basarab. Interviu luat de Lucian Grigorovici 
(19,05). Transmisiunea concertului orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunii. Dirijor,. Emanuel Elenescu. 
Solist, Ștefan Ruha (19,50). Moment poetic. Versuri 
din volumul „Infernul discutabil” de Ion Alexan
dru (22,30).

vineri
PROGRAMUL I: Bu

chet de flori muzi
cale (7,30). Instrumen
te populare românești 
(8,10). Sfatul medicului: 
(9,30). Dialog pe temeConcediul pre și post natal 

coregrafice (11,20). Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat (13,30). O poveste pentru voi, 
copii : „Ursul 
slujba patriei 
diosimpozion. 
de a alege și
cea Lepădătescu, membru în Comisia constituțională 
a Marii Adunări Naționale, conf, univ, dr. Dumitru 
I. Mazilu și conf. univ. Prișca Nestor (18,40). Aten
țiune, părinți ! (21,05). PROGRAMUL II : Itinerar 
folcloric muzical (7,00). Selecțiuni din opereta „Crai 
Nou” de Ciprian Porumbescu (7,45). Muzică popu
lară din Banat (8,30). Teatru radiofonic. „Justina" 
de Hella Vuolljoki (10,05). Selecțiuni din Estrada 
duminicală : autograf muzical Florentin Delmar 
(12,30). Muzică ușoară pe versuri de Cicerone Theo- 
dorescu (13,08). Mic album folcloric (13,15). Cîntece 
tinerești de Nicolae Kirculescu și George Grigoriu 
(15,10). Ineluș-Invîrtecuș (emisiune pentru cei mici) 
„Meșterii de jucării". A doua jucărie din concurs : 
girafa (15,30). Coordonate culturale (17,40). Interpreți 
din trecut ai muzicii noastre populare : Grigoraș 
Dinicu (la vioară), taraful Luță Ioviță, Teodor Za- 
vaidoc și 
populară 
povestea 
suri din
Gheorghe Tomozel (22,30).

cafeniu" de Vladimir Colin (16,30). In 
(17,10). Concert-ghicitoare (18,15). Ra- 
Noua legislație electorală — dreptul 
a fi ales. Participă la discuții: Mir-

Ioana Zlătaru (voce), orchestra de muzică 
Ioniță Bădiță (18,35). Noapte bună, copii : 
„Căciulită" (19,30). Moment poetic. Ver- 
volumul „Cîntec de toamnă mică" de

sâmbătă
PROGRAMUL I: Me

lodii populare din re
giunea Suceava (8,10). 
Moment poetic — in
terpretat de Marcel 

muzicală pentru școlariAnghelescu (8,25). Emisiune
(10.30) . Revista literară radio (11,20). '„Călătorie în 
circuit" — muzică ușoară (12,30). Pagini muzicale 
de mare popularitate (14,08). Frumoase versuri 
spune țara. Montaj literar de Tiberiu Utan, Flo
rența Albu și Gh. D. Vasile (17,10). Știință, tehnică, 
fantezie (18,40). Unda veselă (21,05). „La balul de 
șîmbătă seară" (21,35). PROGRAMUL II : Cîntece și 
jocuri populare de pe întinsul patrigi (7,00). Fante
zie și ritm — muzică ușoară (7,55). „Pe Mureș și pe 
Tîrnave" — muzică populară (8,30). Suită în stil 
românesc de Constantin C. Nottara (orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii ; dirijor, Emanuel Ele
nescu) (9,03). Bibliotecă de literatură română : Ion 
Marin Sadoveanu — „Sfîrșit de veac în București" 
(10,05). Muzică ușoară (10,35). Cîntece pentru Re
publică (12,00). Revista revistelor economice (12,10). 
Din viața muzicală a orașului Cluj (12,25). Muzică 
ușoară interpretată la diferite instrumente (13,08). 
Peisaje muzicale (13,45). Baritonul Petre Ștefănescu- 
Goangă în opera „Maeștrii cîntăreți din Nurnberg" 
de Wagner (16,00). Din repertoriul Măriei Tănase 
(16,15). Scriitori ai secolului XX : Konstantin Simo
nov. Colaborează conf. univ. Tatiana Nicolescu și 
scriitorul Laurențiu Fulga (17,40). Uvertura de con
cert și Intermezzo pentru orchestră de coarde de 
George Enescu (19,05). Colegi de liceu (19,30). Pro
gram oferit de soliștii Margareta Pîslaru, Marianne 
Miile, Dan Spătaru, Udo Jurgens și formațiile Paul 
Ghentzer și Armand Migiani (19,50). Călătorie în isto
ria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători)
(20.30) . Fonoteca de aur 
Romanțe (21,55). Moment 
fără soț" (22,30).

13,15; 15,45;
EXCELSIOR
Pe urmele

treaptă) —

- Camil Petrescu (21,35). 
poetic. „Pe lîngă plopii

PROGRAMUL I: Con
cert de dimineață (6,15). 
Cîntă fanfara repre
zentativă a Armatei 
(7,18). Mîndru-i jocul 

românesc (7,45). Clubul voioșiei (8,00). Miniaturi de 
estradă (8,30). „Trenul melodiilor" — muzică ușoară 
(8,45). „Transmitem pentru sate" (9,30). Radio Atlas 
(11,03). „De toate pentru toți" (12,00). Estrada dumi
nicală (13,13). Cîntă orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii (14,15). Cîntăreți români pe sce
nele lumii : Octav Enigărescu (15,15). Orchestra de 
muzică populară „Trandafir de la Moldova” din 
Bîrlad (noi înregistrări) (15,30). Teatru scurt : „Fe
meia mută", de Anatole France (18,20). Programul 
orchestrei de estradă a Radioteleviziunii. Soliști : 
Ilinca Cerbacev și Nicolae Nițescu (19,30). Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul preferat (20,15). 
Vă invităm la dans (21,00). Noi înregistrări — can
țonete interpretate de Ion Stoian (22,25). Cavalcada 
ritmurilor (22,40). PROGRAMUL II : Itinerar folclo
ric muzical (6,00). Pagini din operete românești 
(6,35). Dialog instrumental — muzică ușoară (6,45). 
„Mîndră țară și bogată" — emisiune de cîntece șl 
jocuri (7,00). „Prin orașele lumii" — muzică ușoară
(7.15) . „Valurile Dunării" — program de valsuri (8,00). 
Teatru radiofonic pentru copii : „Nepoții lui Pita- 
gora", scenariu de Constantin Teodori (8,30). Cîntă 
corul de copii al Radioteleviziunii. Dirijor Ion 
Vanica (9,50). „De cine ml-e dor și drag” — cîntece 
și jocuri populare (10,10). Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", dirijor Mircea Basarab. Solistă 
Lottie Morel (Elveția) (11,00). Concert de prînz 
(13,18). „Păstrează-mă doar pentru tine", muzică 
ușoară (15,10). „La horă-n sat" (16,05). „Melodii ma
gazin" — emisiune muzical-distractivă (16,30). De 
dragoste — Poezie contemporană românească (17,30). 
Alegeți ritmul preferat ! (20,00). Din romanțele com
pozitorilor : Ionel Băjescu Oardă și Ionel Fernic
(21.15) . Moment poetic — Ion Barbu : După melci 
(22,30).

duminică

• RĂZBOI ȘI PACE — 
film pentru ecran panora
mic (seria I) : PATRIA — 
9; 12; 15; 18; 21.
• UN MARTOR IN ORAȘ
— cinemascop : REPU
BLICA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI (completare O po
veste pe un metru pătrat)
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21.
• NU SÎNT DEMN DE 
TINE : LUCEAFĂRUL - 
8,30; 11; 13,30; 16; FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, GLORIA — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,30; 14; 16,30.
• NIMENI NU VOIA SĂ 
MOARĂ : LUCEAFĂRUL
— 18,30; 21.
• NICOLAS NICKLEBY: 
CINEMATECA — 14.
• CERUL ȘI IADUL :
CAPITOL (completare O- 
rizont științific nr. 8) — 
8,30; 10,45;
18,15; 20,45, 
(completare
unui reportaj)—9,45; 12,15; 
15; 17,30; 20.
• IN GENUNCHI MĂ ÎN
TORC LA TINE și CĂ
SĂTORIE DE FORMA : 
LUMINA — 9,30; 15,15;
19.30.
e MONDO CANE (ambele 
serii) : VICTORIA — 10; 
13,30; 17; 20,30, AURORA
— 9; 12,30; 16; 19,30, FLO- 
REASCA — 9; 12,30; 16,30; 
20.
• FANFAN LA TULIPE î 
UNION — 14; 16; 18,15;
20.30.
• PROGRAM PENTRU 
COPII : DOINA — 9; 10.
• FALSTAFF : DOINA — 
11,30; 15,15; 18; 20,45.
• RITMURI ȘI IMAGINE
— POVESTE PE UN ME
TRU PĂTRAT — DIN LU
MEA FLUTURILOR — O- 
RIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 
9 — ROMANȚE ASPRE : 
TIMPURI NOI — 9 — 21 
în continuare.
• ZORBA GRECUL: GIU- 
LEȘTI—15; 18; 20,45, FLA
CĂRA - 15; 17,45; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ
și CERUL ȘI IADUL: FE
ROVIAR — 8,30; 12,15;
16,15; 20, MODERN — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• NEVESTE PERICU
LOASE : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE (com
pletare Inima și conștiința)
— 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop : 
DACIA (completare Putna 
500) — 8,30—13,15 în conti
nuare ; 15,45; 18,15; 20,45.
• RÎDEM CU STAN ȘI 
BRAN : BUZEȘTI (com-

I

pletare Ultima 
15,30; 18; 20,30.
« MOȘ GERILA : CRÎN- 
GAȘI (completare Călăre
țul pe poney) — 15,30; 
18; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN 
MICHELE : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VOLGA (completare 
A 6-a sesiune a Marii 
Adunări Naționale) — 9,30'; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• COMPLOTUL AMBA
SADORILOR : BUCEGI 
(completare Două orașe) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. RAHOVA (completa
re Din pămînt și foc) — 
15.30; 18; 20,30.
• SAMF.A: UNIREA (com
pletare Orașul interzis) — 
15,30; 18; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI 
BĂIAT CUMINTE : TO
MIS — 18,45; 20,45, DRU
MUL SĂRII (completare 
Drumul spre succes) — 
15,30; 18; 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎN
TORC LA TINE : VITAN 
— 15,30; 18; 21,15.
• PRIMUL AN DE CĂS
NICIE : ARTA (completare 
Orizont științific nr. 8) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15
20.30, MIORIȚA (complet: 
re Ultima treaptă) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.’5.
• MINUNATA ANGELI
CA — cinemascop : MUN
CA — 16; 18; 20.
• EL GRECO — cinema
scop : POPULAR (comple
tare Cicloni, anticicloni, 
fronturi) — 15,30; 18; 20,30, 
LIRA (completare Ultima 
treaptă) — 15,30; 18; 20.30.
• GOLGOTA — cinema
scop : MOȘII,OR (comple
tare 6 000 de ani) — 15,30; 
18; 20,30.
• WINNETOU — cinema
scop (ambele serii) : COS
MOS — 16; 19.
• MAICA IOANA A ÎN
GERILOR : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinema
scop : COLENTINA (com
pletare Orizont științlfia 
nr. 7) — 15,30; 17,45; 20.
• LUMEA MINUNATA A
FRAȚILOR GRIMM — ci
nemascop : MELODIA — 
10; 12,45; 15,45; 18,30; 21, 
FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• BĂRBAȚII : PROGRE
SUL (completare Călăre
țul pe poney) — 15,30; 18;
20.30.
• SANJURO — cinema
scop : FERENTARI (com
pletare Salut, festival !) — 
15,30; 18; 20,30.

• Teatrul 
TROILUS 
20.
• Teatrul
Bulandra' 
Schitu Măgureanu nr. 1) : 
CEZAR ȘI-----------------
— 19,30.
• Teatrul 
C.F.R. (în 
Teatrului

de Comedie : 
ȘI CRESIDA —

„Lucia Sturdza 
(sala din B-dul

CLEOPATRA

Muncitoresc 
sala Studio a 

Național „I. L. 
Caraglale") : BILLY MIN
CINOSUL — 19,30.

• Teatrul Mic: RICHARD 
AL II-lea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: 
CA UN BALON FURAT 
DE VÎNT — 20.
• Teatrul „Țăndărică* 
(sala Palatului Pionieri
lor) : TIGRIȘORUL PE
TRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 19,30.

In pregătire la teatrele bucureștene
Mărfi 1 februarie, ora 19,30, va avea loc pe scena 

" sălii Studio a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" (str. 
Alexandru Sahia nr. 76 A — Grădina Icoanei) pre
miera comediei Candida de George Bernard Shaw. 
Scrisă în 1894—1895 și subintitulată „un mister”, 
piesa face parte din seria celor patru piese „plăcute" 
ale celebrului dramaturg irlandez, fiind o pledoarie 
spirituală, abundind în paradoxuri și abile răsturnărispirituală, abundind în paradoxuri și abile 
de situații, pentru independența, egalitatea in drep
turi și emanciparea femeii și, totodată, un 
căsătoriei", cum a caracterizat-o criticul englez G. K. 
Chesterton. Spectacolul a fost pus în scenă de George 
Carabin.

„poem al

n Teatrul Național „I. L. Caragiale" prezintă sîmbătă,
11 februarie, premiera piesei „Domnii Glembay" 

de Miroslav Krleza, scriitor iugoslav de frunte. E prima 
lucrare dintr-o trilogie dramatică, ce înfățișează ta
bloul evoluției social-istorice a unei familii burgheze, 
ridicate prin violență, jaf și crimă. Crima este c lege 
a acestei caste. O dată cu cristalizarea psihologiei 
Glembay-ilor, nelegiuirea devine o forță, care îi stăpî- 
nește pe toți membrii familiei și care acționează și se 
transmite, o dată cu „singele glembayan", din gene
rație în generație. Regia spectacolului este semnată 
de Moni Ghelerter.
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Tn ultima
□ campionatelor 
europene de 
patinai artistic 
s-a încheiat pro
ba de simplu 
femei. Pe po
diumul de onoa
re (în fotografia 
alăturată) : Ga
brielle Seifert 
(R.D.G.) — în 
mijloc, medalie 
de aur; Hana 
Mașkova (Ceho
slovacia) — în 
stânga, medalie 
de argint ; Z. 
Almassy (Unga
ria) — în dreap
ta, medalie de 

bronz

PA TINAJ Pe pîrtiile

ARTIST IC de schi din

5 (Ager- 
Liubliana 

cea de-a 
campiona-

BELGRAD 
preș). — La 
s-a încheiat 
58-a ediție a 
telor europene de pati
naj artistic, la startul că
reia au fost prezenți 115 
concurenți din 17 țări.

Cu excepția probei 
de simplu femei, actu
ala ediție a reeditat suc
cesele cîștigătorilor de 
anul trecut, trei dintre 
ei păstrîndu-și și în a- 
cest ar> titlurile de cam
pioni europeni.

In absența fostei cam
pioane 
Heitzer 
lia de 
simplu 
tinerei 
R.D.G.,

europene, Regine 
(Austria), meda- 
aur în proba de 
femei a revenii 
patinatoare din 
Gabrielle Seifert, 

în vîrstă de 18 ani, care 
a cucerit titlul de cam
pioană europeană, 
vedindu-se toarte 
pregătită atît la t _ 
libere cit și la cele im
puse. O evoluție exce
lentă a avut cehoslovaca 
Hana Mașkova, care la 
figurile libere a egala
t-o pe campioana euro
peană, dar punctajul său 
mai slab obținut la figu
rile impuse nu i-a per
mis să vizeze deocam
dată primul loc.

, do- 
bine 

figurile

In cadrul acestei probe 
a evoluat prima oară și 
o reprezentantă a Româ
niei, campioana țării 
noastre Elena Moiș, în 
vîrstă de 14 ani. La fi
gurile libere Elena Moiș 
s-a clasat pe locul 21 
(din 24 de concurente).

La simplu bărbați, 
austriacul Emerich Dan- 
zer a cîștigat pentru a 
treia oară titlul de cam
pion european. Evoluția 
sa, de o mare precizie 
tehnică, a demonstrat 
specialiștilor prezenți în 
sala Tivoli din Liubliana 
că aspirațiile lui de a cu
ceri din nou și titlul 
mondial la apropiatele 
campionate mondiale de 
la Viena sînt pe deplin 
îndreptățite. Ierarhia 
locurilor următoare în a- 
ceastă probă a rămas ne
schimbată față de cam
pionatele precedente, a- 
ustriacul Schwartz, ceho
slovacul Nepala și fran
cezul Pera clasîndu-se în 
ordine după Danzer. Pro
ba de perechi a fost do
minată și în acest an de 
cuplul sovietic Ludmila 
Belousova și Oleg Pro- 
topopov, campioni mon
diali, olimpici și euro
peni, care și-au mai 
dăugat încă

a-
un trofeu la

impresionantul lor pal
mares.

In sfîrșit, In proba de 
dans, patinatorii englezi 
și-au confirmat superio
ritatea lor pe plan euro
pean, cîștigînd titlul de 
campioni europeni și 
medalia de argint, prin 
perechile Diane Towler- 
Bernard Ford și respec
tiv Yvonne Suddik-Mal- 
com Cannon.

Acum atenția iubitori
lor acestui frumos sport 
este îndreptată spre cam
pionatele mondiale ce 
vor avea loc la Viena în
tre 28 februarie și 5 mar
tie. Aici, alături de cei 
mai buni patinatori eu
ropeni, vor evolua și re
prezentanții celorlalte 
continente dintre care 
cei mai valoroși vor fi 
fără îndoială patinatorii 
și patinatoarele din Ca
nada și S.U.A. Lupta din
tre aceștia și reprezen
tanții Europei în cuceri
rea titlurilor de campioni 
mondiali va da naștere 
la o interesantă dispută 
tn care, după aprecierile 
experfilor prezenți la ac
tualele campionate euro
pene, principali protago
niști vor ti și recenții 
medaliați din sala

Poiana Brașov

Timpul călduros a influențat și 
ieri întrecerile concursului interna
țional de schi pentru „Cupa Poia
na". Din această cauză proba de 
slalom uriaș a fost înlocuită cu 
două manșe de slalom special, în 
care au ieșit victorioși Cornel Tă
băraș și Mihaela Casapu.

Proba masculină de ștafetă 
3 X 10 kilometri s-a încheiat cu 
succesul echipei A.S.A. Brașov, cu 
timpul de lh 52’38”. Pe locul doi a 
sosit echipa schiorilor sovietici din 
Alma Ata, cronometrată cu timpul 
de lh 55’53”.

La feminin, ștafeta 3X5 kilome
tri a fost cîștigată de echipa A.S.A. 
Brașov (lh 12’ 30”).

Centura greilor"
nou în joc

Clay sau Ternii?
Astăseară, în sala „Astrodro- 

mului" din Houston (statul 
Texas), Cassius Clay urcă din 
nou ringul pentru a-și apăra 
titlul de „cel mai bun 
din lume. Partenerul 
Ernie Terrell.

Interesul suscitat de meciul 
Clay-Terrell îl ilustrează con
vingător chiar și numai faptul 
că organizatorii — simțind 
pulsul spectatorilor — au aran
jat ecrane speciale în 178 de 
săli (dintre care 165 în S.U.A. 
și restul în Canadă) pentru a 
televiza, în circuit închis, des
fășurarea partidei. Capacitatea 
totală a acestor săli: 750 000 
de locuri. Meciul va fi de a- 
semenea retransmis direct In 
Anglia și Japonia.

greu"
său i

I 
_. I 

Echipa feminină a României I

TENIS D E MASĂ Cronica zilei

învingătoare în R. D. Germană j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Proba feminină pe echipe din 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale R.D. 
Germane a fost cîștigată de se
lecționata României, care a învins 
în finală cu 3—2 reprezentativa 
Ungariei. Iată rezultatele tehnice 
ale acestui meci: Maria Alexan-

FLORIN GHEORGHIU

dru—Jurik 2—1; Eleonora Mihalca- 
Koczian 1—2; Alexandru, Mi- 
halca—Jurik, Koczian 0—2;
Alexandru—Koczian 2—0; Mi- 
halca—Jurik 2—0.

La masculin echipa Iugoslaviei 
a întrecut în finală cu 3—0 for
mația secundă a Suediei.

S-a înapoiat tn țară delegația al
cătuită din președinții sfaturilor 
populare ale orașelor București, 
Brașov, Ploiești și Timișoara, con
dusă de Ion Cosma, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București, care, 
la invitația Uniunii orașelor din Re
publica Federală a Germaniei, a 
făcut o vizită în această țară.

Sub auspiciile Comitetului regio
nal de cultură și artă Crișana 
și ale muzeului 
Oradea s-a deschis duminică ex
poziția retrospectivă a maestrului 
emerit al artei M. H. Maxy. Cele 
peste 50 de picturi, printre care por
trete, compoziții, natură statică, nu- 
durî, sînt creații din diferite peri
oade ale activității artistului.

(Agerpres)

regional, la

NU S-A CALIFICAT vremea

PENTRU TURNEUL INTERZONAL
la 
cu

Turneul zonal de șah de 
Vrn.jacka Banja a luat sfîrșit 
victoria marelui maestru iugoslav 
Bora Ivkov, care a totalizat 12 
puncte din 17 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine: 
Matanovici (iugoslavia) 11,5 punc
te, Barczay (Ungaria) 11 puncte, 
Gheorghiu (România) 10,5 puncte, 
Fuchs (R.D.G.) 10 puncte etc. Pri
mii trei clasați (Ivkov, Matanovici, 
Barczay) se califică pentru tur-

neul interzonal, ce va avea loc la 
Tunis în toamna acestui 
ultima rundă, Gheorghiu 
remiză cu Lengyel.

Marele maestru Florin 
ghiu, transmite corespondentul a- 
genției „Taniug", a început foarte 
bine acest turneu, s-a menținut 
tot timpul printre fruntași, dar 
forța sa de joc a slăbit spre sfîr- 
șit și a pierdut, la mare luptă, 
calificarea în turneul interzonal.

an. In 
a făcut

Gheor-

După primul concurs de sală

Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat și a continuat să se încăl
zească in regiunile din sud. Cerul a fost variabil, mai mult aco
perit în Banat și Oltenia. Pe alocuri, in Transilvania, ceața a 
persistat. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sectorul vestic 
cu unele intensificări în regiunea muntoasă, unde a spulberat 
zăpada. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între zero 
grade la Joseni șl 10 grade la Calafat. In București : Vremea 
s-a ameliorat și a continuat să se încălzească. Cerul a fost va
riabil. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a 
atins 9 grade.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 februarie. In țară : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. Precipitații slabe șl izo
late. Vîntul va sufla în general slab. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 grade, 
iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Ceață dimineața și seara, mai ales în primele zile.

Speranțe cam mici la
JUNIORII MARI...

După „deschiderea" oficială a se
zonului atletic pe teren acoperit, mar
cată în urmă cu o săptămînă de con
cursul republican al juniorilor mici, 
sala „Steaua" din Capitală a găzduit 
sîmbătă și duminică o întrecere simi
lară rezervată juniorilor mari (17—19 
ani). Disputa celor aproape 200 de 
concurenți din întreaga țară (117 bă
ieți și 78 de fete), a fost urmărită de 
numeroși iubitori ai atletismului, dor
nici să-i vadă „la lucru" pe cei care 
peste cîțiva ani — unii dintre ei poa
te chiar mai curînd — ne vor repre
zenta în competițiile internaționale.

Proba feminină de săritură în înăl
țime a furnizat un duel spectaculos, 
soldat cu victoria surprinzătoare a 
tinerei craiovence ” ~
1,63 m. Favorita, 
nescu, s-a clasat a doua, cu același 
rezultat, însă 
plus. Ambele 
poi de puțin

Virginia Bonei : 
Alexandrina Stoe-

după o încercare în 
concurente au ratat a- 
depășirea recordului de

junioare în sală — 1,66 m — stabilit 
anul trecut de Alexandrina Stoenescu.

Dacă sub aspectul participării și al 
condițiilor de desfășurare concursul 
și-a atras aprecieri pozitive, în schimb 
rezultatele tehnice au fost în general 
de valoare scăzută, sub nivelul celor 
înregistrate la concursul similar de 
anul trecut. E drept că lista recordu
rilor a suferit cîteva modificări, dar 
de fapt doar două dintre ele consti
tuie recorduri veritabile, realizate în 
probele de 50 m plat — 6”6/10 (Aura 
Petrescu — Ș.S.2 București și Mari
ana Goth — Deva, cronometrate în 
același timp) și săritura cu prăjina — 
4,19 m (Cristian Ivan — Bapid Bucu
rești). în rest, rezultatele fie că au 
stagnat, fie că sînt inferioare celor 
din sezonul trecut. Or, în mod firesc, 
trecerea unui an în perioada junio
ratului ar trebui să însemne și îmbu
nătățirea performanței I

■

Predeal. Duminica pe Cioplea (Foto : Agerpres)

In așteptarea

PRONOSPORT
Rezultatele concursului 

din 5 februarie

Atalanta—Venezia 
Florentina—Brescia 
Foggia—Bologna 
Lanerossi—Inter 
Lecco—Juventus 
Milan—Cagliari 
Roma—Mantova 
Spăl—Napoli 
Torino—Lazio 
Alessandria—Pisa 
Livorno—Padova 
Modena—Varese 
Novara—Catania

(1—0) 
(7-1) 
(0—1) 
(0—5) 
(1—3) 
(2-1) 
(1-1) 
(1—4) 
(1-1) 
(1—0) 
(1-0) 
(2—2) 
(1—0)

Concursul 
din 12 februarie

Bologna—Cagliari 
Brescia—Spal 
Foggia—Lanerossi 
Juventus—Fiorentina 
Lazio—Lecco 
Mantova—Milan 
Napoli—Roma 
Venezia—Torino 
Genoa—Livorno 
Pisa—Sampdoria 
Salernitana—Modena 
Verona—Arezzo 
Messina—Catanzaro

Pe stadionul „Giulești", echipele 
Rapid și Universitatea Craiova, 
lidera clasamentului, au furni
zat ieri un pasionant meci. Rapi- 
diștii au cîștigat la limitâ, prin 
golul înscris în prima reprizâ 
de Dumifriu II. După pauză ei 
au beneficiat de un penalti, dar 
Dan Coe l-a ratat. Tn fotogra

fie : fază din acest meci

noului sezon
de fotbal

Am intrat în luna reluă
rii oficiale a competițiilor 
fotbalistice ; la 26 februa
rie va avea loc prima 
etapă a returului cam
pionatului categoriei A. 
Echipele se află în plină 
pregătire. La siîrșitul săp- 
tămînii trecute, formațiile 
de fotbal au susținut noi 
partide publice de veri
ficare. Echipa Steaua, 
care întreprinde un turneu 
în R.D.G., a jucat sîmbătă 
la Zwickau cu formația 
locală „Motor". Scor 1—0 
pentru gazde. In orașul 
Tolbuhin (Bulgaria), a

Farul

Din toate sporturile

I JJ’”
(Urmare din pag. I)

avut loc meciul 
Constanța — Cerno More 
Varna, încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 
(2-1).

Fotbaliștii rămași în 
țară și-au măsurat forțele 
ieri în următoarele întâl
niri : la București Dina
mo— Steagul roșu 4—4 
(3—1) și Rapid — Univer
sitatea - 
(1-0) ; 
lași — 
(0-1) ;
lliehnica — U.T.A. 1—0 
(1—0) ; la Pitești, Dina
mo — Petrolul 2—0 (1—0).

Craiova 1—0 
la Cluj, C.S.M.S. 
Universitatea 2—1 
la Timișoara, Po-

U.T.A.

I 
I
I
I
I
I
I

duioșătoare, dacă 
n-aș băga de seama 
că energia deprinsă 
i se irosește într-o re
verberație orală ne
istovită de dimineață 
pînă seara. N-are 
nici memorie, fiindcă 
bancurile spuse săp- 
tămîna trecută ar 
vrea să mi le comu
nice și azi, iar dacă 
observă că nu rîd 
mă admonestează fi
lozof : „Oțule, pe-asta 
o știai 1" Am întâlnit 
chiar și oameni care 
îi consideră pe ase-

menea cavaleri ai 
timpului pierdut drept 
ființe grozav de inte
ligente, 
fenomene de o ine
puizabilă spontanei
tate orală. Nimic mai 
lais 1 Logoreea lor tră
dează superficialita
te și provoacă o ire
mediabilă 
de vreme, 
ore în șir 
„gol" sau 
„șut" ratat, 
ocupație maniacală.

Recitiți „Momente
le" lui Caragiale și 
veți observa încă o 
dată cît de triști sînt 
în esență asemenea

drept niște

pierdere 
A discuta 
despre un 
despre un 

iatâ o

oameni. Cînd întîl- 
nesc astfel de cazuri 
îmi aduc aminte de 
filozofia profund edu
cativă a filmelor mu
te și mă visez dor
mind intr-un acva- 
rium. Cavalerii vor
bei goale și ai timpu
lui irosit în șuete au 
devenit anacronici în 
societatea noastră, 
caracterizată prin di
namismul faptelor, 
prin sobrietate și ra
ționalism. Opinia pu
blică trebuie să reac
ționeze împotriva a- 
matorilor de timp 
pierdut, a bătătorilor 
de apă în piuă.

0 NOUĂ TREAPTĂ SPRE PROPĂȘIREA
J

PATRIEI SOCIALISTE
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în

MONDIALELE DE BOB. Pe pîrtfa olimpică de la 
Alpc d’Huez au continuat sîmbătă coborîrile de antre
nament în vederea campionatelor mondiale de bob, a 
căror deschidere — prevăzută pentru duminică — a 
fost amînată iar, din cauza vremii neprielnice. In 
manșa de sîmbătă, pe distanța de 1 090 m, cel mai bun 
timp — l’00”9/100 — l-au realizat austriecii Thaler- 
Durnthaler. Echipajul rohrSn Panțuru-Neagoe a mar
cat l’04”73/100.

LA PRAGA s-a desfășurat întîlnirea internațională 
amicală de hochei pe gheață dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și Suediei. Victoria a 
cu 3—2 (1—1, 2—1, 5—0).

revenit gazdelor

din cadrul eon- 
cu „Cupa Mau-

PROBA de slalom uriaș bărbați 
cursului internațional de schi dotat 
rier" a fost cîștlgată de sportivul elvețian Willi Favre, 
cronometrat cu timpul de l’34”27/100.

COMITETUL Federației franceze de fotbal l-a con
firmat pe fostul internațional Just Fontaine în postul 
de director tehnic al selecționatelor Franței, avînd ca 
adjunct pe antrenorul Bianchierl.

SUEDEZUL Jan Erik Lundquist și sovieticul Ale- 
xandr Metreveli s-aAi calificat în finala probei de sim
plu din cadrul campionatelor de tenis pe teren aco- 
ueril ale Scandinavici. In semifinale, Metreveli l-a 
eliminat cu 6—4, 11—13, 6—2 pe Homstroem (Suedia), 
iar Lundquist a cîștigat cu 6—1, 4—6^6—3 la Carlstein. 
Finalistele probei ’ ‘
(U.R.S.S.) și Ann

feminine sînt Galina Bakseeva 
Haydon (Anglia).

IN STAȚIUNEAIN STAȚIUNEA franceză de sporturi de iarnă Villard 
de Lans au început întrecerile de săniuțe din cadrul 
concursurilor preolimpice. La masculin pe primul loc 
s-a clasat Klaus Bonsac (R. D. Germană), și la femi
nin compatriota acestuia Petra Tierlich.

LA BUDAPESTA a început un turneu internațional 
de judo rezervat echipelor de tineret (pînă la 21 de 
ani). Victoria a revenit Poloniei, care a învins cu 
3—1 Iugoslavia și a terminat la egalitate 2—2 cu Un
garia.

PUGILISTUL italian Sandro Mazzinghi și-a apărat 
titlul de campion al Europei la cat. mijlocie („clasa ju
niori", categorie echivalentă cu mijlccie-mică) învin- 
gîndu-1 la Milano, prin abandon în repriza a 10-a, pe 
francezul Jean Baptiste Rolland.

LA MARSILIA, în cadrul unei reuniuni profesioniste 
de box, campionul european la cat. semi-mijlocie, 
francezul Jean Josselin, a dispus prin abandon în run
dul 9 de algerianul Abder Farajdi.

toate regiunile țării. Subliniind re
zultatele obținute în domeniul in
vestițiilor, Comunicatul mențio
nează, totodată, că planul de in
vestiții și cel de punere în func
țiune nu au fost integral îndepli
nite, ceea ce obligă ministerele vi
zate să tragă toate învățămintele 
și să ia măsuri menite să evite pe 
viitor deficiențele semnalate.

Comunicatul consemnează
mod deosebit realizările bune ob
ținute în sporirea rodniciei ogoa
relor, în creșterea producției agri
cole, ca rezultat al măsurilor ini
țiate de partid pentru dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a agricul
turii, pentru perfectionarea orga
nizării și conducerii acestei im
portante ramuri, precum și datorită 
hărniciei milioanelor de țărani coo
peratori, a mecanizatorilor și lucră
torilor din gospodăriile agricole de 
stat. Producția globală agricolă a 
crescut cu 11,2 la sută fată de 1965, 
asigurîndu-se o mai bună aprovi
zionare a populației și satisfacerea 
celorlalte nevoi ale economiei. La 
cereale boabe, floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr, cartofi, legume s-a 
întrecut cea mai mare producție 
obținută pînă în prezent în agri
cultura României. Au 
te rezultate bune și în 
ducției animale.

Pe temelia trainică 
obținute în dezvoltarea economiei, 
a creșterii venitului național, în 
anul 1966 s-au făcut noi progrese 
pe calea ridicării bunăstării po
porului. Veniturile bănești din sa
larii obținute de populație în anul 
trecut au fost superioare cu circa 11 
la sută, iar veniturile bănești ale ță
rănimii cu 8 la sută față de 1965.

fost obținu- 
ramura pro-

a succeselor

Salariul real, în medie pe un sa
lariat, a fost cu 6 la sută mai mare 
decît în anul precedent, în special 
ca urmare a creșterii salariului 
nominal. A crescut numărul de 
salariați, îndeosebi al muncitori
lor, economia națională a primit 
un număr de peste 22 000 de spe
cialiști cu pregătire superioară. S-a 
îmbunătățit ocrotirea sănătății, s-au 
dezvoltat învățămîntul, știința și 
cultura ; cheltuielile social-cultu- 
rale de la bugetul statului au cres
cut cu 8 la sută față de 1965, re
prezentând în medie, pe o familie, 
circa 4 000 de lei. Oamenii mun
cii au primit în folosință peste 
50 000 de apartamente construite 
din fondurile statului. Este de re
marcat, de asemenea, faptul că in
dicele general al prețurilor cu a- 
mănuntul s-a redus la 99.5 la sută 
față de 1965, ceea ce a contribuit 
la creșterea 
a populației.

Primul an 
pus puternic 
viață socială din România. Rezulta
tele de seamă dobîndite în toate do
meniile vieții economice și sociale 
constituie un izvor de mîndrie pa
triotică pentru întregul popor șt, 
în același timp, un îndemn de a 
munci și mai spornic pentru a le 
consolida și lărgi continuu. Evi
dențiind aceste realizări, plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 
a înarmat pe oamenii muncii cu 
un întreg program de acțiune, cu 
sarcini și exigențe de mare însem
nătate în vederea 
turor ramurilor 
sporirii eficienței 
nale, ridicării pe 
calitativ superioară, a întregii acti
vități economice. Plenara a deschis 
perspective clare într-o serie în
treagă de domenii, indicînd exact

puterii de cumpărare

al cincinalului și-a 
amprenta pe întreaga

modernizării tu- 
de producție și 
economiei națio- 
o treaptă nouă,

ce trebuie făcut pentru a merge 
înainte, concentrînd atenția oame
nilor muncii spre un complex de 
obiective economice de prim ordin, 
în așa fel îneît prin mobilizarea 
largă a inițiativei și capacității 
creatoare a întregului popor să se 
lărgească baza succeselor obținute. 
Relevînd importanța deosebită a 
perfecționării activității în toate 
sectoarele, plenara a subliniat ne
cesitatea unui puternic și perma
nent spirit de analiză critică, a 
prezentării obiective a realității, cu 
laturile sale pozitive și negative, a 
dezvăluirii intransigente a carențe
lor și lipsurilor, a tot ceea ce mai 
poate constitui o frînă în dezvolta
rea impetuoasă a tării în toate do
meniile. Aceasta este metoda de 
muncă cu adevărat comunistă, 
care, așa cum arăta recent tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ne ferește 
de automulțumire și îngîmfare, ne 
ajută să cunoaștem legile obiective 
ale vieții economice și sociale, să 
le folosim în interesul cauzei so
cialismului, nu să ne lăsăm domi
nați de ele.

însuflețirea și hotărîrea cu care 
poporul nostru a trecut la îndepli
nirea sarcinilor trasate de plena
ră, a obiectivelor planului de stat 
pe acest an, se reflectă în realiză
rile obținute în luna ianuarie, în 
angajamentele mobilizatoare pe 
care colectivele întreprinderilor 
din toate ramurile și le-au luat în 
întrecerea socialistă pe 1967. Prin 
munca sa harnică, plină de iniția
tivă, întregul popor va înscrie în 
cel de-al doilea an ai cincinalului 
importante realizări, care vor mar
ca o nouă treaptă în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea 
al partidului, în desăvîrșirea cons
trucției socialiste în patria noas
tră.

(Urmare din pag. I)

care a avut loc cu cîteva zile în ur
mă, a fost propus candidat al F.D.P. 
pentru alegerile de deputați in 
sfatul popular comunal Ion F. 
Stoica, președintele cooperativei a- 
gricole de producție. Numeroși ce
tățeni, care au luat atunci cuvîntul, 
au subliniat meritele președintelui în 
întărirea cooperativei agricole și in 
realizarea unor lucrări de interes 
obștesc, ca extinderea electrificării, 
construcția căminului cultural, a 
magazinului universal. Anul trecut, 
in comună s-a trecut la amena
jarea de trotuare pe o distanță de 
2,5 km, acțiune ce continuă și în 
acest an. Datorită acestor realizări, 
comuna s-a situat în 1965 pe pri
mul loc in întrecerea patriotică pe 
raion, iar in 1966 pe al doilea loc 
in întrecerea pe regiune.

Cetățenii au evidențiat preocu
parea candidatului lor pentru buna 
organizare a muncii in cooperativa 
agricolă și în gospodărirea avutului 
obștesc. Au crescut producția agri
colă și veniturile membrilor coope
ratori, valoarea zilei-muncă ajun- 
gînd în anul trecut la 34 lei. Acum 
se fac pregătiri pentru irigarea a 
150 ha teren. Propunind și susți- 
nînd candidatura președintelui 
C.A.P., cetățenii din Pietroșani 
s-au angajat să muncească neobo
sit pentru sporirea producției agri
cole și buna gospodărire a comu
nei lor.

C. CAPRARU
corespondentul JScîntețj



viața internațională
O precizare din Kinshasa

„CONGO NU MAI ARE NIMIC

COMUN CU UNION MINIERE"

KINSHASA 5 (A- 
gerpres). — înaltul 
comisar pentru infor
mații și turism din 
Congo (Kinshasa), 
Jean-Jacques Kande, 
a făcut o declarație 
în care a precizat că 
nu există nici un fel 
de contacte secrete 
între guvernul congo
lez și compania „U- 
nion Miniere". Aceas-

tă punere la punct a 
autorităților congo
leze a fost determina
tă de sosirea la 
Kinshasa a unui grup 
de persoane care fac 
parte din conducerea 
companiei amintite.

Kande a precizat că 
prezența acestora nu 
se datorește unei in
vitații a guvernului 
congolez și nu sînt

prevăzute întrevederi 
ale acestor persoane 
cu membri ai guver
nului congolez. în 
prezent, a adăugat el, 
„Congo nu mai are 
nimic comun cu fosta 
companie „Union Mi
niere" a cărei exis
tență pe teritoriul 
congolez a încetat în 
ultima zi a anului 
trecut".

In drum

spre Bruxelles Canal
Corneiiu Mănescu
a trecut rival?
prin Budapesta
și Viena

BUDAPESTA 5 — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : în drum spre Bruxelles, Cor
neiiu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, a trecut duminică dimi
neața prin Budapesta. La Gara 
Keleti, ministrul român a fost în- 
tîmpinat de Peter Janos, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ungare, 
și de funcționari superiori ai 
M.A.E. A fost prezent Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

★
VIENA 5. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite : în 
drum spre Bruxelles, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneiiu Mănescu, 
a fost întîmpinat și salutat dumini
că, în trecerea sa prin Austria, în 
gara Salzburg, de ministrul aface
rilor externe ai Austriei, Lujo Ton- 
cic, cu care a avut o discuție prie
tenească.

O operație de anvergură este 
pe cale de a fi inițiată în Colum
bia. E vorba de explorarea regi
unii El Choco cu scopul de a fixa 
ruta unui nou canal interoceanic. 
Asifel, actualul canal Panama, cu 
ecluzele sale depășite de progre
sul navigației comerciale, pare să 
aibă un rival potențial. Varianta 
columbiană ar uni golful Urba din 
Marea Caraibilor cu Bahia Malaga 
din Oceanul Pacific, folosind al
biile naturale ale rîurilor Afrato și 
San Juan. Întinderea totală ar fi 
de 400 de kilometri, iar lucrarea 
în ansamblul ei, incluzînd două 
hidrocentrale, va costa circa 900 
de milioane dolari. Ruta urmează 
să traverseze una din cele mai 
ploioase regiuni ale globului — 
inexploratul departament El Cho
co.

Proiectul canalului ar urma să 
fie executat cu concursul finan
ciar al Băncii interamericane de

corespondență 
din Rio de Janeiro

300 000• • •

TOKIO 5 /Agerpres). — A- 
proape 300 mii de persoane 
suferă încă de pe urma bom
bardamentelor atomice de la 
Hiroșima și Nagasaki, indică o 
anchetă a Ministerului japonez 
al Sănătății. 90 la sută dintre 
aceștia trăiesc încă în cele 
două orașe care acum 22 de ani 
au cunoscut flagelul atomic. 
98 700 dintre persoanele care 
mai suferă de pe urma iradia- 
ției nu se aflau în cele două 
orașe în timpul bombardamen
tului, ci, sosind mai tirziu aici, 
au fost contaminate de iradia- 
țiile atomice.

N O T E

Tunurile
Cu ocazia deschi

derii parlamentului, 
președintele Repu
blicii Sud-Africane, 
Charles Swart, a de
clarat că intenționea
ză să ia noi măsuri 
„pentru instaurarea 
păcii și stabilității în 
partea sudică a con
tinentului african". 
In acest scop el a 
preconizat, printre 
altele, introducerea 
serviciului militar o- 
bligatoriu și prelun
girea considerabilă a 
duratei sale.

Telegramele de pre
să mai relatează că, 
de curind, la Preto
ria s-a elaborat din 
însărcinarea 
terului de
două proiecte : unul 
pentru construirea 
unor rachete 
„sol-aer" și
pentru crearea 
rețele de 
radar in R.S.A 
odată, Africa 
continuă să 
ționeze în 
ții sporite 
ment greu,
bardiere, submarine, 
din unele țări mem
bre ale N.A.T.O., și

Minis- 
Război

tip 
celălalt 

unei 
instalații 

Tot-
de Sud 
achizi- 

propor- 
arma- 
bom-

COMUNICAT
UNGARO-IUGOSLAV ECRAN

SAMBA“-

Conducători de partid

in vizită la Varna
SOFIA 5 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și alți conducători de partid și de 
stat bulgari au făcut o vizită în 
orașul Varna. Ei au examinat pro
iectele prezentate la concursul in
ternațional de arhitectură pentru 
sistematizarea centrului orașului, 
au participat la o consfătuire cu 
conducătorii regiunii și orașului 
Varna. în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Todor Jivkov a subliniat că 
regiunea Varna se dezvoltă bine 
din punct de vedere economic, că 
aici se înfăptuiește în ritm intens 
industrializarea și că în prezent 
este necesar să se termine rapid și 
să fie date în funcțiune marile în
treprinderi și alte obiective aflate 
în construcție. Vorbitorul a relevat 
că se prevăd perspective și mai 
bune de afirmare a Varnei ca cen
tru al stațiunilor balneare mariti
me bulgare.

dezvoltare și al altor organisme si
milare. Conform previziunilor, lu
crarea va fi terminată în patru ani. 

înainte de toate proiectul 
prevede construirea a două mari 
baraje cu instalarea de hidrocen
trale, care ar furniza în viitor, îm
preună, aproximativ trei milioane 
de kilowafi-ore energie electrică, 
eliminînd deficitul cronic al fări> 
în acest secfor vital. Proiectul, a- 
nunțat de acum în mod oficial de 
președintele columbian Lleras 
Restrepo, a fost prezentat spre 
examinare președintelui nord- 
american, Lyndon Johnson, și pre
ședintelui statului Panama. Marcos 
Robles. Johnson l-a apreciat ca 
„foarfe interesant". Această apre
ciere este interpretată în mod di
ferit de observatori. Mulți consi
deră că este vorba de un abil 
joc politic, menit să influențeze 
pretențiile panameze la negocie
rile cu S.U.A. privind construirea 
unui nou canal pe teritoriul pana
mez. Poate tocmai de aceea reac
ția președintelui panamez Marcos 
Robles a fost diferită de a omo
logului său nord-american și o se
rie de comentatori au daf-o ca 
explicație amînării vizitei sale o- 
ficiale în Columbia.

Guvernul columbian s-a grăbit 
să dea asigurări că nu ar fi ani
mat de un spirit de competiție, 
dar asta nu îi prea liniștește pe 
panamezi, care văd în noul pro
iect un concurent inevitabil, în 
ipoteza că ar fi realizat, sau numai 
prin simplul fapt că există ca 
proiect ce ar putea fi realizat.

Vatile OROS

■ NEW YORK. Un grup de lucru al O.N.U. format din reprezentant» 
a 9 țări a hotărît să propună Comisiei O.N.U. pentru drepturile omu

lui crearea unui post de înalt comisar pentru drepturile omului. Acest 
înalt comisar ar urma să fie numit pentru o perioadă de cinci ani de 
către Adunarea Generală, la recomandarea secretarului general al O.N.U., 
și ar prezenta Adunării Generale, prin intermediul Consiliului economic 
și social, rapoarte privind aplicarea declarațiilor, convențiilor și rezolu
țiilor adoptate de O.N.U. și organizațiile sale specializate în domeniul 
drepturilor omului.

■ ATENA. Deputatul Ilias Tsirimokos, fost ministru, a înaintat pre
ședintelui Parlamentului grec o declarație prin care anunță reînfiin

țarea partidului Uniunea democrată, sub președinția sa. Acest partid 
a fost dizolvat în anul 1961, după intrarea lui Tsirimokos In partidul 
Uniunea de centru. Liderul noii grupări a declarat că sprijină adoptarea 
proiectului de lege privitor la aplicarea sistemului proporțional simplu 
în alegerile din mai.

■ ADEN. Sîmbătă noaptea, în Aden au avut loc noi cioeniri între 
membrii tiiburilor răsculate și o garnizoană engleză. Aceste ciocniri, 

precizează agenția Reuter, au durat aproximativ 40 de minute și s-au sol
dat cu rănirea gravă a doi soldați britanici.

■ DELHI. La frontiera dintre India și Pakistan a avut loc vineri un 
schimb de focuri, care a durat patru ore. Nici de o parte nici de alta 

nu s-au înregistrat victime.

■ KINGSTON. Cincizeci și șapte de persoane grav rănite, multe altele 
ușor rănite, acesta este bilanțul ciocnirilor politice singeroase care 

s-au produs pe străzile orașului Kingston (capitala Jamaicăi) între adep- 
(ii celor două principale partide politice din Jamaica.

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Cu 
prilejul încheierii vizitei făcute în 
R. P. Ungară de Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele U.C.I., la Budapesta a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că în cursul convor
birilor pe care acesta le-a avut cu 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., s-a făcut o informare

rasiștilor

reciprocă cu privire la construirea 
socialismului în Ungaria și în Iu
goslavia. Au fost analizate proble
mele dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări socialiste vecine și 
s-a făcut un schimb de păreri în 
legătură cu problemele actuale ale 
situației internaționale și ale mișcă
rii comuniste internaționale. Vi
zita în Ungaria a lui Iosip Broz 
Tito, se spune în comunicat, și 
schimbul de păreri au contribuit 
la întărirea prieteniei celor două 
țări, a cauzei socialismului și păcii.

Sîmbătă seara, președintele Tito 
și persoanele care îl însoțesc au pă
răsit Budapesta, îndreptîndu-se 
spre patrie.

EDIȚIA 
1967 
nizat în 
capitală a 
vestminte 
principale

un mare număr de turiști străini, 
mulți din Europa. Oboseala de
plasării le este însă răsplătită de 
ineditul acestui spectacol.

orga- 
Fosta

Rio de Janeiro 
trăiește atmosfera 
marii sărbători 
anuale „Samba" 
— tradiționalul 
carnaval 

acest oraș.
Braziliei a îmbrăcat 
multicolore. Străzile 

sînt parcurse de un 
personaj uriaș, împodobit cu o 
coroană din carton aurit și o pe
rucă presărată cu podoabe mul
ticolore „regele Momo 1“, care 
are privilegiul de a deschide 
marile baluri oficiale. In cele 
cinci zile ale carnavalului de la 
Rio, manifestațiile vor continua 
fără întrerupere. Sîmbătă a avut 
loc tradiționalul bal de la „Co
pacabana Palace", iar duminică 
au defilat marile școli de Samba, 
in total 30 000 de dansatori. Ca 
și in alți ani, carnavalul a atras

să construiască baze 
militare.

Aceste măsuri sint 
puse de către comen
tatorii occidentali în 
legătură atît cu in
tensificarea împotri
virii interne față de 
regimul rasist și de 
politica apartheidu
lui, cît și cu intenția 
Africii de sud de a-și 
menține prin forța 
armelor pozițiile în 
Africa de sud-vest.

„Ar fi ridicol să se 
creadă că R.S.A. e a- 
menințată de un atac 
direct" din afară — 
scrie ziarul britanic 
„Times". Evident, 
pentru căpeteniile ra
siste, inamicul numă
rul unu nu se află 
peste hotare, ci in 
țară. Iar acesta — 
poporul african crunt 
oprimat — iși inten
sifică necontenit 
ta de eliberare.

In ce privește 
purile de ordin 
tern" ale noilor 
suri militare, el
in esență acela de a 
frîna prin orice mij
loace mișcarea de e- 
liberare a popoarelor 
africane. Nu întîm- 
plător mercenarii ra

lup-

sco- 
„ex- 
mă- 
este

siștilor sud-africani 
s-au aflat în primele 
rinduri ale armatei 
lui Chombe, iar nu
meroși soldați și ofi
țeri din R.S.A. au fost 
încorporați în trupele 
colonialiste portughe
ze din Angola și alte 
colonii. în prezent, 
„bunăvoința" 
se revarsă cu 
rozitate asupra regi
mului lui Ian Smith. 
Autoritățile sud-afri- 
cane s-au declarat 
gata să pună 250 000 
soldați bine instruiți 
la dispoziția rasiștilor 
rhodesieni și de a-l 
ajuta pe Smith în 
„reechiparea" armatei 
sale. în baza unui 
acord militar, autori
tățile sud-africane au 
furnizat Rhodesiei un 
lot important de blin
date și arme de in
fanterie.

După cum se vede, 
cercurile reacționare 
de la Pretoria sfidea
ză realitatea, 
trebui 
în zilele 
nurile i 
înăbuși 
popoarelor de 
hotărî singure desti
nul.

R.S.A. 
gene-

Ele ar 
să știe că 

’ noastre t ți
nu mai pot 

aspirațiile 
a-și

A. SOCEC

„Dosarul White11 
a fost închis

în

li s-a oferit 
o neplăcută 
heidul.

fața consulatului portughez din Toronto (Canada), pichete de demon
stranți cer eliberarea deținuților politici din închisorile salazariste

ÎNTÎLNIRE Mi™ în portul Cape-
CU APART-
HEIDUL te, marinarii port

avionului ameri
can „Franklin Delano Roosevelt" 
au fost puși în imposibilitatea de 
a coborî pe țărm. Această măsură 
a fost luată de comandantul 
port-avionului, intrucît din echi
pajul lui fac parte 400 de negri, 
pentru a se evita incidentele po
sibile din cauza politicii de a- 
partheid din Republica Sud-Afri- 
cană. Cu alte cuvinte, la Capul 
Bunei Speranțe membrilor echi
pajului li s-au spulberat speran
țele unei debarcări. In schimb, 

prilejul de a avea 
întilnire cu apart-

ADIO
ALHAM

BRA”! 
harta culturală 
ceze : ea urmează să fie demo
lată pentru a face loc unei noi 
clădiri cu 16 etaje. Timp de de
cenii, ,,Alhambra“ a fost consecu
tiv teatru de estradă, cinemato
graf, sală de concerte, teatru de 
operetă și studio de televiziune. 
Unele dintre cele mai mari cele
brități ale lumii artistice au evo
luat pe scena acestei săli cu 
2 500 de locuri. Cel din urmă 
spectacol va avea loc la 31 
martie, iar demolarea va incepe 
in aprilie. Pentru cercurile artis
tice aceasta este o dispariție re
gretabilă.

Una 
cele mai 
săli de 
ale Parisului — 
„Alhambra" — 
va dispare de pe 
a capitalei fran-

i
■J

dintre 
celebre 
teatru

ECONOMIE
SI COLABORARE

9

(Urmare din pag. I)

Intr-unui din birou
rile comandamentului 
armatei australiene, 
«dosarul White» a 
fost închis definitiv 
și expediat la arhivă, 
în acest fel s-a înche
iat și «bătălia» pe 
care a dus-o timp de 
peste un an învățăto
rul William White, de 
21 ani, din Glades- 
vhille — o suburbie 
a Sidneyului — împo
triva armatei.

Totul a început în 
decembrie 1965, tind 
poștașul i-a adus un 
ordin de încorporare. 
White refuză insă 
să-l primească: in
corporarea ar fi în
semnat trimiterea lui 
pe timpurile de luptă 
dincolo de frontierele 
tării — Vietnamul de 
sud. Bucurîndu-se de 
sprijinul mișcării aus
traliene împotriva 
războiului și al orga
nizației din Sidney c 
partidului laburist, a- 
flat in opoziție, el s-a 
adresat tribunalului 
civil cerînd anularea 
ordinului. Judecăto
rul a respins cererea 
și, deoarece White

continua să perseve
reze, a fost scos din 
invățămint.

22 noiembrie 1966. 
Conflictul între White 
și armată intră în- 
tr-o fază nouă. Refu- 
zind să se prezinte 
de bună voie, el este 
ridicat cu forța și 
trimis intr-o tabără 
de instrucție a corpu
lui expediționar. Per- 
severînd și aici in a- 
titudinea sa, White 
este condamnat de 
autoritățile militare 
la 21 zile carceră, iar 
dosarul său înaintat 
unei instanțe judecă
torești.

Intre timp, «cazul 
White» devine pu
blic. Opinia publică 
australiană se ridică 
în apărarea sa. Pen
tru a evita demon
strații antiguverna
mentale, autoritățile 
au încercat să țină 
secret locul procesu
lui. Cîțiva ziariști, 
urmărind insă de a- 
proape cazul, au a- 
flat totuși data și lo
cul judecății. In a- 
cest fel, procesul a

trebuit să se desfă
șoare sub reflectoa
rele publicității.

Supus presiunii o- 
piniei publice, jude
cătorul a fost nevoit 
să-l declare zilele a- 
cestea pe White drept 
«un om lipsit de logi
că, naiv și insuficient 
de copt», dispunînd 
eliberarea sa din ar
mată.

Acum, tînărul invâ- 
țător se străduiește 
să intre din nou în 
serviciu. Un repre
zentant al Ministeru
lui australian al În
vățământului a decla
rat : cazul lui White 
este fără precedent, 
dar nu cunosc o dis
poziție ce ar împiedi
ca reîncadrarea sa în 
invățămint.

Presa celui de-al 
cincilea continent 
consideră că «bătă
lia» pe care a cîști- 
gat-o White este nu 
numai o victorie a 
sa, ci a mișcării aus
traliene împotriva 
participării țării la 
războiul din Vietnam.

G. DASCĂLU

o fabrică de mate- 
de construcție, fa
de sticlărie cu cele 
mari cuptoare din 
schițează o hartă

șini, 
riale 
brici 
mai 
lume
industrială de pe acum 
vastă, nu departe de Bru
ges.

Belgienii nu sînt ca o- 
landezii, un popor de ma
rinari. Și totuși, apa a 
jucat dintotdeauna un 
rol însemnat în viața lor. 
Trei fluvii mari — Escaut, 
Meuse și Rinul — poartă, 
de-a lungul a 1 600 km, 
6 000 de vase cu o capa
citate totală de 2 862 mi
lioane tone. Anvers, Gand, 
Liăge, Bruxelles, Bruges și 
Zeebrugge sînt punctele 
cruciale 
convoiuri 
dezvoltarea lor constituie 
o preocupare mai veche. 
Competiția internațională, 
mereu mai accentuată, 
impune măsuri riguroase. 
Este epoca super-tancu- 
rilor petroliere și a mine
ralierelor supradimen
sionate. Dar Anversul nu 
poate să asigure accesi
bilitatea vaselor de peste 
50 de mii tone. Lucrări 
aflate în curs vor îngădui 
pătrunderea în port a va
selor de 70 000 tone. Gând 
și Zeebrugge au început.

ale rețelei de 
fluviale. Dar

ia lîndu-le, lucrări de mo
dernizare.

„Apa și cărbunele au 
făcut Liege-ul". Adagiul 
acesta te însoțea peste 
tot, în capitala indus
trială și comercială a 
Walloniei. Asemenea Hai- 
naut-ului, orașul de pe 
malurile Meusei a fost 
vreme de veacuri o „țară 
neagră*. Acum, asanarea 
minelor este un fenomen 
ireversibil. Cărbunele a- 
merican, cu 30 la sută 
mai ieftin decît cel bel
gian, înlătură o indus
trie tradițională. Cărbu
nele „a făcut" și Hainaut- 
ul. A dispărut. In locul 
minelor au răsărit o fa
brică de foi de aluminiu 
de la porțile Mons-ului, 
fabrica de cauciucuri 
„Pirelli*.

Charleroi a sărbătorit, 
anul trecut, trei veacuri 
de existență. Peisaj ca în 
Valea Jiului : piramidele 
munților de steril, eșarfele 
de foc ale furnalelor înal
te, trîmbele de fum ale 
pădurii de coșuri, ziduri 
devorate de praful cărbu
nelui, dar străzi clocoti
toare care trădează o ro
bustă vitalitate.

Aici sînt meșterii turnă
toriilor, ai oțelăriilor, ai 
chimiei, ai construcțiilor 
mecanice și electrice, ai 
sticlăriei. In pragul anu-

Iul 1965, industria side
rurgică belgiană a nu
mărat 60 000 muncitori. în 
1964, ei au produs 
8 617 000 tone oțel în lin
gouri, față de 5 787 000 
tone în 1955. Dar cererea 
de oțel este mai mică 
decît capacitatea de pro
ducție și se impune plafo
narea utilizării instala
țiilor : numai 80 la sută 
în raport cu posibilitățile. 
Dacă în 1965 s-au produs 
9,1/2 milioane tone fontă, 
se prevede ca în 1969 
capacitatea de producție 
să crească la aproape 
13 milioane tone. Investi
țiile provoacă însă ma
jorarea prețului de cost, 
iar concurența 
este mereu mai

Pentru belgieni 
rajantă creșterea 
lor la export, 
proporțională ou

mamăMexicana Maria Flores, în vîrstă de 26 de ani, 
a trei băieți, a născut zilele trecute cinci fete gemene, 
dintre care una a încetat din viață, lat-o pe tînăra mamă 

în mijlocul familiei sale

. I CAPE KENNEDY. A fost lansată o rachetă „Atlas Agena", purtă- 
“ toare a camerei lunare „Lunar Orblter-3“, ce urmează să fotografieze 
regiunile alese ca zone posibile de aselenizare pentru primii cosmonauți 
americani care vor explora Luna. Camera lunară, ce cintărește 380 grame, 
va ajunge în dreptul Lunii după aproximativ 92 ore de zbor și va incepe 
în jurul datei de 15 februarie să transmită fotografii ale suprafeței lunare.

■ BELGRAD. La Casa tineretului din Belgrad s-a deschis la 5 februa- 
™ rie o expoziție a cărții românești, organizată de editura belgrădeană 
„Nolit", în colaborare cu Cartimex. La festivitatea de deschidere au par
ticipat Milan Vukos, secretar pentru problemele culturale al Serbiei, Du- 
șan Vukolici, director în Secretariatul de stat pentru afacerile externe, 
directori de edituri, precum și numeroase personalități din viața cultu
rală a capitalei R.S.F.I.

KIEV. Cîteva teatre de operă din U.R.S.S. vor prezenta în curind 
opera în 3 acte „Frații Ulianov" a compozitorului ucrainean Iuli 

Meitus, prima lucrare muzicală de acest gen consacrată familiei lui Lenin.

■■ KUWEIT. Șeicul Jaber al Abmed al Jaber (prințul moștenitor al 
" Kuweitului) a format noul guvern kuweitian. In funcția de ministru 
de externe a fost numit Sabah el Ahmed el Jaber, iar in funcția de mi
nistru al afacerilor interne și al apărării a fost numit Saad el Abdallah 
el Salem.

■ BRASILIA. Președintele Braziliei, Castelo Branco, a semnat un de
cret prin care autoritățile braziliene sînt împuternicite să aplice 

sancțiunile economice votate împotriva Rhodesiei de către Consiliul de 
Securitate. Președintele Branco a trimis, de asemenea, o telegramă Orga
nizației Națiunilor Unite prin care face cunoscută această hotărîre.

străină 
acerbă, 
e încu- 
cereri- 
invers 
îngus

tarea pieței interne. O 
poartă s-a întredeschis 
spre răsărit. Cadrul ei nu 
este încă destul de larg, 
dar belgienii au dovedit 
adesea spirit realist. Nu 
de mult, un ziarist din 
Bruxelles îmi spunea : „Bu
getul nostru pe anul 1967 
se va ridica la 255 mi
liarde franci. Din acestea, 
50 miliarde vor fi afectate 
pensiilor, asigurărilor so
ciale și sănătății publice, 
47 miliarde pentru învă- 
țămînț și cultură și numai 
26 miliarde pentru înar
mare. Cartea este mai 
prețioasă decît armele*.

înaintea lui, președin
tele Senatului belgian 
Paul Struye îmi spusese: 
„Țările mici pot fi mari 
prin dimensiunea pe care 
o dau voinței lor de pace 
și de cooperare crea
toare. Interesele econo
mice ale statelor, fie ele 
mari sau mici, pot fi tot
odată armonizate, dacă 
există bunăvoință. Dis
tincție între regimuri 
social-politice ? Nu a- 
ceasta este esențialul, 
ci platforma care le 
poate apropia. Și toa
te țările sînt intere
sate în suprimarea barie
relor economice, în sta
bilirea unor raporturi ba
zate pe justiție, pe res
pectarea independenței 
naționale și renunțarea 
la cursa înarmărilor. Re
ducerea bugetelor mili
tare ar determina implicit 
crearea unui climat în

care schimburile dintre 
țări să stimuleze prospe
ritatea. Este tocmai con
cepția enunțată de guver
nul român și cu care mă 
declar întru totul de a- 
cord, cu atît mai mult 
cu cît ea este însoțită de 
acțiuni concrete. După 
cum deschiderea Belgiei 
spre răsărit constituie de 
asemenea o contribuție la 
făurirea unei atmosfere 
de colaborare pe conti
nentul nostru'.

Asemenea senatorului 
liberal, deputatul socialist 
Lode Craeybeckse, pri
mar al Anversului, soco
tește că „Europa trebuie să 
materializeze ideea de 
coexistență". „Războiul, a 
adăugat interlocutorul 
meu, ar fi o sinucidere 
colectivă. Am fost în Ro
mânia și am văzut reali
zările uimitoare pe care 
le-ați obținut într-un timp 
istoricește neglijabil, în 
condiții de pace. Am în
țeles atunci mai bine ata
șamentul României pentru 
ideea de securitate euro
peană. La rîndul meu, 
sînt profund atașat aces
tei idei, cred că ea este 
însăși garanția progre
sului nostru, al tuturor'.

în spiritul acestor idei. 
România și Belgia își 
string necontenit relațiile 
lor multilaterale, în folo
sul ambelor țări și al 
cauzei păcii și securită
ții internaționale. Despre 
acest lucru vorbește de 
la sine intensificarea în 
ultimii ani a vizitelor re
ciproce de delegații par
lamentare, reprezentanți 
ai artei și culturii, spe
cialiști în diferite dome
nii. Contactele bilatera
le româno-belgiene au 
reliefat cu pregnanță do
rința comună de a vedea 
dezvoltată în continuare 
cooperarea reciproc a- 
vantajoasă atît pe tărîm 
economic și comercial, 
cît și pe acela cultural- 
științific. Țara noastră 
promovează cu consec
vență o politică de lărgi
re permanentă a relații
lor între țări cu sisteme 
sociale diferite, convinsă 
că aceasta reprezintă o 
cale eficientă de îmbu
nătățire a climatului in
ternațional pe continen
tul nostru, slujește cauzei 
păcii în întreaga lume.
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