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TOATE ȚĂRILE, UNTȚIVAj
in interiorul ziarului :

• Bert Ramelson — Piața co
mună — fenomen permanent sau 
trecător ? — articol apărut în revista 
„Marxism Today“ (pag. 2-3).

• Postul de corespondenți vo
luntari are cuvîntul : Spre o pro
ductivitate înaltă (pag. 2-a).

• Al. Gheorghiu — Corespon
dență din Atena : Musafiri „atlan
tici” în Grecia (pag. 4-a).

!

EXCURSII 
DE 

PRIMĂVARA
Tot mai multe trenuri marșrutizate
BRAȘOV, — Ceferiștii din cadrul direcției regionale 

Brașov dezvoltă tot mal mult mișcarea de marșrutizare 
a trenurilor. De la începutul anului și pînă în prezent 
el au format șl îndrumat un număr de 430 de trenuri 
marșrutizate cu peste 18 400 vagoane, transportind în 
cele mai bune condiții de siguranță a circulației o 
cantitate de 307 000 tone mărfuri. în felul acesta ell- 
minîndu-se staționările la punctele de oprire din par
curs, în această perioadă s-a realizat o economie de 
peste 73 000 vagoane-ore. Cele mal mult© trenuri de 
acest fel au fost formate de către grupurile de mișcare 
Brașov, Tg. Mureș și Blaj. Succese deosebite în aceas
tă acțiune au obținut feroviarii din ramura mișcării, 
evldențiindu-se operatorii-programatorl Gheorghe 
Greavu, Petre Săndulescu, Nicolae Ciobanu, Ștefan 
Botoran, Ion Damian și alții. Ei au repartizat din timp 
vagoanele necesare stațiilor programate pentru for
marea trenurilor marșrutizate. (De la Zamfira Lupșa, 
coresp. voluntar).

Circa 1100 de 
bucureșteni din mai 
multe întreprinderi 
ți instituții au por
nit într-o excursie 
de primăvară spre 
locurile pitorești 
ale patriei. Unii 
au plecat de sîm- 
bătă după-amiază 
cu autocarele, la 
Tușnad și la Cîm- 
pulting-Mt.scel. Alții 
au plecat în această 
dimineață cu tre
nul, spre stațiunile 
de pe Valea 
hovei.

In campania agricolă de primăvară

RITM SOSÏ1OT, fflVEL AGROTEHNIC ÎNALT
Lucrările agricole se desfășoară din plin

Tn ultima săptămînă vremea îmbunăfăfindu-sa tn 
întreaga fără, în marea majoritate a regiunilor lucră
rile agricole de primăvară s-au desfășurat intens.

Din datele centralizato la Consiliul Superior al Agri
culturii, rezultă că pînă la 12 aprilie în regiunile Do
brogea, București, Crișana șl Banat, semănatul mază
re!, sfeclei de zahăr, lucarnei, trifoiului șl al altor 
plante este aproape terminat. Aceste culturi au fost 
semănate pe suprafeje mal mari, în ultima săptămînă 
și în regiunile Galați, Cluj, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și altele. Cu floaraa-soarelui s-a semănat a- 
proapa o treime din terenurile prevăzuta. De aseme
nea, au fost însămînfate cu legume în cîmp aproape 
40 000 ha șl a continuat repicaful răsadurilor desti
nate culturilor timpurii.

Tn bazinele pomicole au continuat, paralel cu lu
crările de îngrijire a livezilor, plantările de primă
vară. Pînă acum au fost plantați pomi pe aproape 
14 000 ha, cele mal mari suprafețe realizîndu-sa în 
regiunile Oltenia, Banat, Argeș și Cluj. Aproape în 
toate podgoriile a început plantatul vițel de vie și 
completarea golurilor.

Rezultatele obținute în această săptămînă au do
vedit că prin buna organizare și îndrumare a muncii 
pentru folosirea tuturor mijloacelor și a timpului fa
vorabil, înfîrzierea lucrărilor agricole de primăvară 
poate fi recuperată și că acestea pot fi executate în 
bune condiții agrotehnice. Tn continuare, consiliile 
agricole regionale și raionale și conducerile unități
lor agricole socialiste trebuie să ia măsuri pentru fo
losirea întregii capacități de lucru a tractoarelor, în 
vederea terminării în cel mai scurt timp a însămîn- 
țării mazărei, sfeclei de zahăr, orzoaicei, plantelor de 
nutreț și pentru grăbirea semănatului florii-soarelui, 
legumelor și plantărilor de pomi și viță de vie- De 
asemenea, în săptămînă viitoare va trebui să se ur
mărească permanent temperatura solului, pentru ca 
îndată ce se creează condiții prielnice însămînțării 
porumbului această lucrare să înceapă din plin și să 
se execute în perioada optimă. (Agerpres)

« «#/« lin mbmîn Dobrogea se apropie vremea însămînțării porumbului. în regiunea noastră, această cultură ocupă 32 la sută din suprafața arabilă.Condițiile pedo-climatice deosebit de prielnice pe care le întîl- nește porumbul în toate zonele de cultură din Dobrogea și aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice au făcut ca la această cultură să se obțină producții mari. Anul trecut, cu toată seceta din primăvară și vară, producția medie realizată pe regiune a fost cu 900 kg la ha mai mare decît în 1958, primul an după colectivizarea agriculturii dobrogene, și de 3 ori mai mare decît în cei mai favorabili ani din timpul regimurilor burghezo-moșierești.Recolta de porumb realizată în medie pe regiune în anul, trecut nu reflectă însă nici pe carecut nu reflectă însă departe posibilitățile de dispune Dobrogea. Pe o suprafață de peste 30 000 ha unde s-au făcut lucrări de calitate mai bună, s-au aplicat îngrășăminte și s-au folosit hibrizi dubli de mare productivitate, producția realizată a întrecut cu peste 1 000 kg la ha media pe regiune. Unele gospodării de stat ca Ovidiu, Murfatîar și gospodăriile colective Tuzla, Mangalia și multe altele au realizat recolte medii cuprinse între 3 500 —4 500 kg porumb boabe la ha.Pentru ca în acest an să se obțină producții și mai mari, în regiunea Dobrogea s-au identificat și s-au destinat culturii porumbului solele cele mai fertile, care apoi s-au arat adînc la 30 de cm. Odată cu executarea arăturilor,

s-au încorporat sub brazdă peste 100 000 tone gunoi de grajd . și 7 000 tone îngrășăminte chimice mai mult decît anul trecut.Precipitațiile abundente căzute în timpul iernii și la începutul primăverii, însumînd o cantitate de 3 ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, au dus la înmagazinarea unei însemnate re
zerve de apă în sol. Profitînd de perioadele prielnice de lucru, la desprimăvărare s-a executat gră- patul pe majoritatea suprafețelor destinate culturii porumbului.Zilele acestea, pe măsură ce în sol se va realiza temperatura de 8»C, va trebui să se treacă cu toate forțele la semănat. La executarea acestei lucrări va trebui să se țină seama de o serie de recomandări care trebuie aplicate diferențiat.Experiența acumulată pînă a- cum ne arată că semănatul porumbului într-un pat germinativ bine pregătit, la timp, cu o densitate corespunzătoare de plante la hectar și la adîncimea potrivită, este garanția sigură a obținerii unor producții mari de porumb. Din cercetările întreprinse în stațiune și din practica unor unități fruntașe în cultura porumbului ca G.A.S. Moșneni, G.A.C. Tuzla și altele rezultă că pregătirea patului germinativ trebuie făcută în ziua semănatului sau cel mult cu o zi înainte de semănat. Practica folosită anul trecut în unele unități de a pregăti patul germinativ cu multe zile înainte de semănat face ca terenul să se îmburuieneze puternic și să se taseze. Pentru a efectua într-un

timp scurt pregătirea patului germinativ este necesar să se organizeze schimbul doi Ta un număr tot mai mare de tractoare astfel ca să se poată lucra neîntrerupt, ziua și noaptea.La semănat vor trebui folosiți acei hibrizi care au fost stabiliți pentru fiecare unitate.Pe baza cercetărilor făcute la Stațiunea Experimentală Dobrogea, precum și la numeroasele sale loturi și cîmpuri experimentale din cuprinsul regiunii, se recomandă ca hibrizii dubli HD-409 și HD-405, de mare productivitate, cu sistemul radicular profund, să se cultive mai cu seamă în unitățile agricole situate în apropierea litoralului, unde sînt soluri bogate, iar umiditatea atmosferică este mai ridicată, în gospodăriile din Lunca și Delta Dunării, precum și în condiții de irigare. în raionul Negru-Vodă, sudul raioanelor Medgidia și Istria, hibridul de bază este HD-311 ce se caracterizează printr-o productivitate ridicată și o mai bună rezistență la arșițele de vară. în raioanele din nordul Dobrogei — Tulcea, Istria, Măcin, Hîrșova, precum și pe terenurile accidentate din raionul Adamclisi — se vor cultiva în mod deosebit HD-306, HD-206 care ajung mai devreme la maturitate, sînt mai puțin pretențioși față de sol și deosebit de rezistenți la secetă.Asigurarea densității pe unitatea
Ing. P. TOMOROGA 

Directorul stațiunii experimentale 
agricole Dobrogea

La G.A.S. Țepeș Vodă, regiu
nea Dobrogea, s-au făcut intense 
pregătiri în vederea însămîn
țării porumbului. în fotografie : 
La o demonstrație în legătură 
cu funcționarea mașinii de 
mânat porumb 2-SPC-2.

In două schimburi
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii1'). 

— In gospodăriile colective din re
giunea Ploiești se lucrează intens 
la pregătirea terenului și la semă
nat. Pentru grăbirea ritmului de 
lucru, mecanizatorii din S.M.T.- 
urile Ciorani, Stîlpu, Smeeni și al
tele au organizat munca în două 
schimburi: noaptea se lucrează la 
pregătirea terenului, iar ziua — la 
semănat. Pînă acum s-au însămîn- 
țat în regiune 32 600 ha cu mazăre, 
ovăz, borceag, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr și 1180 ha — cu le
gume.

Un număr de 50 de gospodării 
colective, printre care cele din Mi- 
hălceni și Ziduri, raionul Rm. Să
rat, Sudiți și Țintești, raionul Bu
zău, Baba Ana și Limpezișu, raio
nul Mizil, precum și toate gospo
dăriile de stat au terminat se
mănatul culturilor din prima ur
gență.

(Continuare In pag. II-a)

înlocuitoare ale 
metalelor

în secția monta] a Uzinelor „1 Mal“-PloloșH s» fac ultimele .riflcări la un lot de turbine do fora) 
înainte de a fl expediate. (Foto : Gh. VlnțtlÂ)

Cerc literar 
în fabrică

BUHUȘI (co
resp. „Scînteii”). 
în sala cabinetu
lui tehnic al Fa
bricii de postav 
din Buhuși a avut 
loc o ședință în 
cadrul căreia s-a 
constituit cercul 
literar de pe lin
gă clubul sindi
catului. Acest cero 
va contribui la 
stimularea creației 
literare în rîndul 
muncitorilor șl 
tehnicienilor în
treprinderii.

„Dimineața

ONEȘTI, (coresp. „Scîn
teii“). — în cursul anu
lui trecut, constructorii 
I.S.C.M.-Onești au apli
cat la execuția construc
țiilor o nouă metodă in
dustrială : folosirea ele
mentelor prefabricate spa
țiale din beton armat. Este 
vorba de realizarea, pe 
cale industrială, a unor 
piese de mărimea unei în
căperi complet finisate șl 
echipate cu instalațiile teh. 
nlco-sanitare respective.

Elementele spațiale sînt 
fabricate în atelier cu aju-

torul unui agregat Bpecial, 
urmînd ca pe șantier să 
se execute doar montajul 
lor în ansambluri con
structive. Pe șantierele 
complexului Onești au fost 
executate, din elemente 
spațiale, o clădire cu 
două nivele pentru bi
rouri, magazii de mate
riale etc.

Zilele trecute, la Onești 
au început lucrările pri
mului bloc de locuințe din 
elemente prefabricate spa
țiale care va avea 3 ni
vele.

prietenilor 
filmului“

Astăzi la ora 9, la cinematograful 
„V. Alecsandri” din Capitală va avea 
loc o „Dimineață a prietenilor filmu
lui" pentru elevi, organizată la cererea 
cineclubului școlar „16 Februarie" și a 
elevilor din alte școli bucureștene. Vor 
fi prezentate filmele romînești „Lan
terna cu amintiri'' și „Bing-Bang". Ase
menea manifestări vor avea loc de 
cum înainte, la acest cinematograf, 
fiecare duminecă dimineață.

'Manifestări culturale 
pentru oamenii muncii 

aflați la odihnă

a- 
în

Lucrări de automatizare 
a rejelei telefonice

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Re
cent, la Piatra Neamț a fost dată în fo
losință o centrală telefonică automată 
cu 1 200 numere. Lucrări de automati
zare a rețelei telefonice se desfășoa
ră și în alte orașe ale regiunii. La Ro
man și Onești se lucrează la montarea 
unor centrale automate care vor fi date 
în folosință în acest an.

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — La 
stațiunea balnco-climatică Victoria- 
Oradea se organizează numeroase 
activități cultural-artistice și educa
tive pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă. La clubul stațiunii a avut 
loc o seară de poezie, la care și-au 
dat concursul artiști ai Teatrului de 
stat din Oradea. In ultimul timp au 
avut loc simpozioane și conierințe cu 
teme ca : ,,Din istoricul băilor Vic
toria”, „Despre monumentele naturii 
din regiunea Crișana", „Orașe noi pe 
harta țării" și altele, la care au parti
cipat sule de spectatori,

In Capitală, pe strada Buzeștl nr 44, 
funcționează un nou centru stomato
logic pentru copii. La dispoziția mi
cilor pacienți se află 8 cabinete utilate 
cu aparataj modern, un laborator de 
tehnică dentară și un cabinet de ra
diologie. Centrul va desfășura o ac
țiune de depistare in masă a bolilor 
și anomaliilor aparatului dentar la 
copii de vîrstă școlară. Pentru ca a- 
ceastă acțiune să dea bune rezultate 
s-a hotărit înființarea de cabinete sto
matologice în școli. în prezent func
ționează 20 de cabinete șl urmează ca 
pînă la sfîrșitul anului să se mal în
ființeze încă 80 de cabinete.

Acțiunile profilactice și curative, 
desfășurate cu ajutorul cabinetelor din 
școli, vor fi coordonate de noul centru 
stomatologic.

TELEGRAMĂ

Succese a.le scrimerilor 
rominiSîmbătă seara Ia Gând (Belgia) scrimera romînă Ana Ene, învin- gînd cu 4—1 pe Berger (Africa de sud), a cîștigat proba de floretă fete, din cadrul criteriului mondial al tineretului, la care au participat 50 de sportive din 20 de țări ale lumii. în turneul care se desfășoară acum la Gând, sportivul Ion Drîm- bă a ocupat locul doi în proba de floretă băieți. (Alte știri sportive în 

pag. IlI-a).

Către
Conferința națională, a. Partidului Comunist 

din Noua Zeelandă AucklandDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează un cald salut frățesc tuturor delegaților la Conferința națională a Partidului Comunist din Noua Zeelandă.Vă urăm noi succese în activitatea partidului dv. închinată măreței cauze a clasei muncitoare, în lupta pentru unirea maselor muncitoare. și a tuturor forțelor progresiste în scopul apărării intereselor lor vitale și ale țării, pentru pace și progres social.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

din mase plastice

vinii, polie- 
sînt mase

• Polldorura de vinii șl relonul In Industrie • Articole 
de plajă, noi tipuri de Jucării țl obiecte pentru 

gospodărie.

Două dintre mun
citoarele Fabricii de 
mase plastice „Mun
tenia" prezintă ctte- 
va din produsele noi 
executate din mase 
plastice.
«Foto: M. Andreescu)

Unități noi de deservire
în regiunea Iași s-au construit sau 

sînt în curs de construcție o serie de 
complexe pentru deservirea populației, 
în orașul Bîrlad noul complex, aflat în 
stadiu de finisare, cuprinde spații pen
tru realizarea unei largi game de pres
tări : frizerie-coafură, croitorie, încăl
țăminte, tricotaje, lenjerie etc.

Intr-un nou cartier al orașului lași 
(din Piața Bucșinescu) unde s-au mutat 
mii de locatari, și unde în curînd se 
vor înălța noi cămine studențești, va 
începe în cursul acestei luni construirea 
unui alt complex de deservire. Un altul 
va fi înființat în centrul orașului Huși.

Pe lingă aceste construcții ce se rea
lizează din fondul central, în regiunea 
Iași se vor ridica prin mijloace locale 5 
microcomplexe : trei în orașul Iași, 
unul la Bîrlad, iar altul la Pașcani.

Policlorura 'de 
Mena și relonul 
plastice de bază, -folosite ca 
materie primă în Fabricile 
„București“ și „Muntenia“ 
din Capitală. Cele două fa
brici au asimilat tn acest an 
noi sortimente de produse. 
Unele au și intrat tn fabrica
ția de serie, altele așteaptă 
doar omologarea și, tn sfîrșit, 
o parte se mai află pe me
sele specialiștilor, în faza de 
studiu sau de experimentare. 
Să facem cunoștință cu cîte- 
va dintre ele.

Înainte de a prezenta noile 
produse ale Fabricii „Bucu
rești”, remarcăm faptul că 
masele plastice fabricate în 
țară cîștigă tot mai mult te
ren. Folosirea lor ca înlocui
toare ale metalelor și altor 
materiale se extinde din ce 
în ce mai mult în industria 
constructoare de mașini, în 
construcții, agricultură etc. 
Anul trecut, Fabrica de mase 
plastice „București” a produs 
din policlorură de vinii țevi și 
tuburi de scurgere, precum 
și tuburi pentru instalații e- 
lectrice, care au înlocuit pro
duse similare echivalente cu 
peste 7650 tone de metal. Alte 
mii de tone de metal vor fi 
înlocuite în acest an prin 
producerea în continuare și 
tn cantități mult sporite a țe-

vilor și tuburilor din policlo- 
rură de vinii.

Relonul, o masă plastică de 
compoziție cornoasă, pe care 
am văzut-o pe piață sub 
formă de piepteni, nasturi, 
obiecte de uz casnic, obiecte 
tehnice, s-a dovedit că poate 
fi utilizat cu mult succes și 
în industria constructoare de 
mașini, ca înlocuitor al fon
tei. Colectivul Fabricii „Bucu
rești" produce acum în Serie 
22 de tipuri de discuri din 
relon pentru mașina de se
mănat porumb. Un disc din 
fontă cîntărește aproape un 
kilogram. Cel din relon este 
de 10 ori mai ușor. Sute și 
sute de tone de fontă vor 
putea căpăta alte întrebuin
țări datorită folosirii relonului 
la această mașină.

Piesele pentru troleibuze și 
autobuze, pentru frigiderul 
„Fram” și aspiratorul de praf 
de producție romînească, ra
mele pentru televizoare, tre- 
pinele pentru filtrarea apei 
sînt cîteva din produsele cu
noscute ale colectivului Fa
bricii „București”. Pe Ungă 
acestea vor intra în fabrica
ție, în cursul acestui an, cupe 
și role-elevator pentru liniile 
de conservare a mazărei, 
piese pentru un nou tip de 
frigider cu compresor și pen
tru mașina de spălat rufe tip 
„Perla", rezervoare pentru 
instalații sanitare și robineți 
pentru baie, In plus, se pre
gătește o surpriză pentru mi-

neri : un nou tip de cască, 
care acoperă mai bine capul 
și e mai rezistentă la șoc.

De folosit pe plajă
Pe malul mării sînt în toi 

pregătirile pentru primirea 
oamenilor muncii la odihnă. 
Cu aceeași intensitate se pre
gătesc să producă articole de 
plajă colectivele celor două 
fabrici de mase plastice din 
București.

Fabrica „Muntenia" va 
produce umbrare. De formă 
dreptunghiulară, în culori 
vii, va fi o adevărată plă
cere să te odihnești sub ele. 
Se vor putea găsi și apără
toare de soare pentru față, 
iar cozorocul din celuloid va 
putea fi folosit la plajă, dar 
și pe stadioane. La „Munte
nia” se vor mai produce 
două tipuri frumoase de co
liere, și „paie" din material 
plastic pentru băutul răcori
toarelor. Fabrica „București” 
va produce pentru sezonul 
de mare, pe lingă jucăriile 
pneumatice cunoscute, și al
tele noi : rechini, șoricari pe 
roate, rațe pe roate, rățuști 
și lebede mici, mingi, colaci, 
saltele mici de apă.

Pentru vîrste 
șl preocupări diferite

Sînt numeroase produsele 
noi de bunuri de larg con-

turn fabricate de colectivele 
celor două fabrici. Fabrica 
„București" va trimite anul 
acesta tn magazine — pe lin
gă articolele pneumatice a- 
mintite — 10 feluri de arti
cole de marochinărie, iar 
„Muntenia" va livra' și bibe
louri, obiecte utile pentru 
medici, pentru școlari și gos
podine.

lată, într-o sumară înșirui
re, cîteva articole din mate
rial plastic care vor putea fi 
cumpărate în cursul acestui 
an : mape pentru foile de ob
servație din spitale, coperți 
ventru cataloage, albume pen
tru mărci poștale — mult aș
teptate de filateliști ; tocuri 
școlărești cu lait er (specialiștii 
fabricii au constatat că, la o 
înmuiere, se pot scrie 300 de 
cuvinte), penare cu ascuți
tori fixe, cutii de acuarele, 
cutii de alimente etc. Gama 
jucăriilor se îmbogățește cu 
turisme și televizoare în mi
niatură, iar cea a obiecte
lor gospodărești — cu tăvi 
pentru diferite servicii, urne- 
zitoare de rufe, canistre de 3 
litri, ghivece de flori, clești 
de zahăr și altele.

Cursuri de specializare

La centrul de pregătire a cadrelor 
din Industria ușoară s-au deschis o 
serie de cursuri de specializare. Ast
fel, la un curs cu o durată de 6 luni 
participă 150 de maiștri din industria 
textilă. Tot aici se specializează zeci 
de tehnicieni din filaturile de lînă 
și de bumbaa și din țesătorii. Alte 
cursuri cu o durată de 3—4 luni au 

muncitoriifost organizate pentru 
sticlari, normatorii-tehnicl din indus
tria de pielărie, a inului și cînepfi.

JE». DANILA

Drumuri forestiere date In exploatare
în raza ocoalelor silvice Sebiș, Gura- 

honț, Beiuș și Oradea au fost date în 
exploatare noi drumuri forestiere. A- 
cestea asigură condiții de deschidere a 
unor noi parchete cu importante canti-, 
tați de masă lemnoasă. în prezent se 
lucrează intens la construirea noului. 
drum forestier Remeți-Stîna de Vale pe 
o distanță de aproape 40 km. El va asi
gura o bună legătură atît cu exploatările 
forestiere de pe Valea Iadului cît și cu 
stațiunea climaterică Stîna de Vale. în 
acest an se prevede construirea de noi 
drumuri forestiere pe o lungime de a- 
proape 60 km. Sumele alocate pentru 
modernizarea și construcția de drumuri 
sînt mai mari cu aproape 3 milioane lei 
decît în anul trecut, în vederea execu
tării lucrărilor la un înalt nivel tehnic, 
șantierele au fost asigurate cu noi com- 
presoare șl alte utilaje modeme.
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BAIA MARE, (coiesp. „Scînîeii“). — De curînd. 
Comitetul da partid de la Uzina mecanică de ma
șini și utilaj minier din Baia Mare a analizat cum 
se îndeplinește sarcina de plan privind creșterea 
productivității muncii. Din referatul prezentat de 
conducerea uzinei și din discuțiile purtate a reieșit 
că în uzină sînt încă rezerve însemnate de sporire 
a productivității muncii. S-a hotărît să se formeze 
colective pe secții care, sub conducerea organiza- 

~ țiilor de bază, să studieze la fața locului căile de 
. _ ridicare a productivității muncii. S-au făcut pro- 
„ ..puneri valoroase. Tovarășii Mihai Savolschi, Ion 

- Gramovschi și alții au făcut propuneri valoroase. 
-Multe măsuri propuse au și fost aplicate în pro- 
■educție, ceea ce contribuie la creșterea producti-

■ vității muncii.

BUCUREȘTI. Din inițiativa Comitetului orășenesc de partid București, 13 colective, formate din peste 100 de scriitori, artiști, compozitori, ar- ; tiști plastici și lucrători din cinematografie, vor ajuta comitetele sindicatelor din întreprinderi ' la desfășurarea activității cultural-artistice. în marile întreprinderi — Uzinele „23 August", „Grivița Roșie“, „T. Vladimirescu”, „Semănătoarea“, „Republica", Fabrica de confecții „București“ și altele ... colectivele vor ajuta sindicatele o perioadă mai îndelungată la îmbunătățirea activității cultural- artistice, a conținutului ei.
CÎMPINA. (coresp. „Scînîeii").— Comitetul de partid 

de la Uzina mecanică-Cîmpina a dezbătut înfr-o plenară 
posibilitățile existente în uzină pentru introducerea și ex
tinderea procedeelor tehnologice înaintate. S-a constatat 
că procedeele noi de turnare, forjare și așchiere nu se 
extind pe măsura posibilităților și din cauză că serviciile 
de concepție — tehnologic, metalurgic și tehnic — nu 
reușesc să pregătească din timp tehnologia de fabrica
ție ; cabinetul tehnic întîrzie adeseori aplicarea unor 
propuneri interesante de inovații.

Comitetul de partid a luat măsuri ca birourile organi
zațiilor de bază din sectoarele de producție să contro
leze periodic cum se aplică măsurile tehnico-organiza- 
torice. Pa baza recomandărilor făcute în plenară, con
ducerea uzinei a organizat serviciul sculer-șef, iar servi
ciul metalurgic a fost întărit cu noi cadre de ingineri 
și tehnicieni ; s-a frecut la extinderea unor metode 
noi de lucru : folosirea amestecurilor de formare cu 
bentonifă, forjarea în matrițe, tratamente prin curenți da 
înaltă frecvență. Rezultatele măsurilor luate au început 
să sa vadă. La sfîrșituil primului trimestru al anului, sar
cinile de plan la producția globală și marfă au fost în
deplinite și depășite. S-au realizat economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de 270 000 lei.

MEDIAȘ, (coresp. „Scînteii“). — In scopul gene
ralizării experienței bune acumulate de unele gos
podării colective în ce privește cultivarea legume
lor, din inițiativa Comitetului raional de partid Me
diaș a avut loc la gospodăria colectivă Proștea 
Mare, o consfătuire cu agitatorii și brigadierii din 
sectorul legumicol al gospodăriilor colective din 
raion.

In cadrul consfătuirii, președintele gospodăriei 
colective gazde, loan Șerban, secretarul biroului 
organizației de bază, Nicolae Mărgineanu, ingine
rul Neculce Sobieschi, brigadierul legumicol Ion 
Ludving, și alți tovarăși au vorbit despre expe
riența lor, despre rezultatele obținute anul trecut 
în acest sector al gospodăriei.

După discuțiile purtate pe marginea referatelor, 
participanții la consfătuire au vizitat serele și ră
sadnițele gospodăriei. Ei au primit explicații la 
fața locului cum se produc răsadurile, cum se rea
lizează culturi duble, cum se face irigarea grădinii 
după un procedeu nou și economicos.

MARAȘEȘTI. (coresp. „Scînfeii"). Comitetul orășe
nesc da partid Mărășești a analizat înfr-o plenară ținută 
recent cum se ocupă Comitetul de partid de la com
plexul C.F.R.-Mărășeșfi de pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor generala ale organizațiilor de bază. Au luat 
parte și secretarii organizațiilor de bază din oraș. Co
mitetul de partid de la complexul C. F. R, s-a îngrijit 
ca de îndrumarea fiecărei organizații de bază să răs
pundă cîte un membru al său. Membrii comitetului parti
cipă la stabilirea pianurilor de muncă, ajută la instrui
rea agitatorilor, a colectivelor gazetelor de perete, 
îndrumă organizațiile de masă etc.

Comitetul de partid pe complex s-a ocupat însă prea 
puțin de generalizarea experienței unor organizații de 
partid, ca cele de la revizia de vagoane și depou, 
care au dobîndif o experiență mai bună în pregătirea 
și desfășurarea adunărilor generale de partid.

Flori în jurul locuinței

se sea- 
cm și

florilor se sapă, 
îngrașă cu mra- 

frunze sau gunoi 
se nivelează. în 

semăna :

prindă de 
strat de

Școa- 
cu 16 
clasă 

din

SINAIA. 
Ia medie 
săli de 
(fotografia
stingă). Noul lo
cal al poștei $1 
telefoanelor (fo
tografia din dreap
ta).

Ciclul integral 
al simfoniilor 
iul G. Mahler 

la radio
Ciclurile muzicale 

prezentate săptăml- 
nal de Radiodifuziu
ne — printre care a- 
mintlm pe cele În
chinate suitelor pen
tru violoncel de 
Bach, concertelor 
grossi de Vivaldi, 
sonatelor pentru 
pian de Beethoven, 
lucrărilor de came
ră și simfonice de 
George Enescu — 
sînt urmărite cu in
teres de un mare 
număr de iubitori ai 
muzicii. De cîteva 
săptămîni a fost ini
țiată prezentarea în 
primă audiție in ci
clu integral, a celor 
11 simfonii ale com
pozitorului vienez 
Gustav Mahler. Fie
care simfonie este 
precedată de cuvin- 
tul explicativ al mu
zicologului George 
Bălan. Simfonia a 
IV-a va fi prezenta
tă vineri 19 aprilie 
la orele 18,05 
programul II.

pe

Modele noi

La Fabrica „Fla
căra Roșie” din Ca
pitală s-au produs 
pentru trimestrul doi 
al acestui an nume
roase articole noi de 
marochinărie. Au fost 
executate 76 de mo
dele de poșete, ser
viete, cordoane etc. 
în diferite nuanțe și 
combinații de cu
lori. In același timp, 
au fost trimise co
merțului 50 de mo
dele de încălțămin
te pentru bărbați și 
băieți și se lucrează 
noi modele de san
dale.

Mărimile noilor 
pantofi sînt Însem
nate după sistemul 
de numerotare me
tric.

Spre o productivitate înaltă
In uzina noastră se acordă o 

deosebită atenție introducerii 
tehnicii noi și tehnologiei a- 
vansate, extinderii mecanizării 
și automatizării diferitelor ope- k
rafii ale procesului de produc- H
ție. Au fost puse în funcțiune 
mașini șl agregate semiauto
mate și automate de înaltă produc
tivitate ; metodele avansate ca tur
narea de precizie, matrițarea prin 
extruzlune, călirea prin curenți de 
înaltă frecvență au căpătat o largă 
extindere.

Experiența a dovedit însă că, ală
turi de aceste căi, o importanță deo
sebită pentru creșterea productivi
tății muncii are punerea în valoare 
a rezervelor interne existente la toa
te locurile de muncă. In toate sec
țiile, atelierele și serviciile uzinei au 
luat ființă colective pentru descope
rirea și valorificarea rezervelor in
terne, formate din cei mai buni mun
citori șl cadre tehnice cu experien
ță. Aceste colective — 51 la număr 
— etudiază periodic fiecare loc de 
muncă, se consultă cu muncitorii și 
tehnicienii în vederea găsirii celor 
mai bune procedee de lucru, fac 
propuneri de îmbunătățire a tehnolo
giei și ajută la aplicarea lor.

ăe mrlte ori o simplă măsură de 
organizare mai bună a locurilor de 
muncă extinsă la nivelul întreprinde
rii, un simplu dispozitiv realizat la o 
mașină și aplicat la toate mașinile de 
același gen au avut o mare eficiență 
practică. Călitorul Nicolae Marin 
din secția tratament lucrează la o 
mașină de călit prin curenți de înal
tă frecvență. El a observat că la a- 
ceastă mașină se pot căli mai mul
te piese deodată. Și-a confecționat 
un dispozitiv cu 10 găuri după mo
delul piesei, reușind să călească 10 
piese deodată în loc de una. Sute 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din uzină au creat numeroase dispo
zitive care permit prelucrarea si
multană a mai multor piese de ace
lași fel sau chiar a unor 
forme diferite.

O însemnată creștere a 
vității muncii s-a realizat 
modernizările aduse mașinilor 
utilajelor. Anul trecut, au fost mo
dernizate în uzină; 65 de utilaje. 
Printre acestea ße numără introdu
cerea la 14 strunguri a strîngerii 
pneumatice în locul strîngerii me
canice. La alte strunguri s-au 
executat reparații în urma cărora 
acum se pot folosi cuțite în spa
te. La cele 10 strunguri echipate 
anul trecut cu asemenea suporți,
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productivitatea a crescut cu circa 
10—15 la sută. La propunerea mai
strului Florea Cioc, la o serie de ma
șini și îndeosebi la strungurile care 
prelucrează axe lungi s-au adaptat 
un motoraș electric și unele angre
naje, care permit retragerea rapidă 
a masei mașinii, ceea ce a dus la 
creșterea productivității lor cu 3—4 
la sută.

In scopul obținerii unei producti
vități mal înalte, în uzină există o 
preocupare susținută pentru folosi
rea mai bună a mașinilor. De mai 
multă vreme s-a extins în aproape 
toate secțiile uzinei preluarea ma
șinilor în mers. S-au cîștlgat astfel 
cîte 10—15 minute la fiecare utilaj 
și mașină. La oțelărie însă, pină 
acum cîteva luni, această inițiativă 
încă nu era aplicată. De multe ori, 
dacă o șarjă era gata cu 15—30 
de minute înainte de terminarea 
'Schimbului, .echipa nu se apuca să 
încarce din nou cuptorul, așteptînd 
venirea schimbului următor. Un co
lectiv din secție a studiat îndea
proape această problemă și, la pro
punerea sa, au fost luate măsuri 
pentru stabilirea unor norme pe 
baze de operații pentru fiecare 
cuptor în parte. Preluarea cuptoare
lor din mers s-a extins în întreaqa 
secție, ducînd la creșterea produc
tivității muncii cu peste 3 la sută.

In secțiile uzinaj-motoare și uzi- 
naj-șasiu, procesul de producție este 
organizat pe principiul liniilor de 
fabricație cu flux tehnologic conti
nuu. Mașinile sînt așezate după 
gama de operații necesare uzinării 
unei piese. Dar în decursul unui an, 
în fluxul tehnologic intervin schim
bări datorită îmbunătățirii unor teh
nologii, reducerii unor operații, in
troducerii unor noi dispozitive etc. 
Astfel, la un moment dat unele piese 
ajung să nu mai treacă de la o ma
șină la alta, ci sar peste unele sau 
chiar se întorc înapoi la alte mașini, 
în cele două secții a început să se 
verifice periodic fluxul tehnologic 
de pe liniile de fabricație în vederea 
reamplasării judicioase a mașinilor. 
Productivitatea muncii pe liniile re
organizate- ca cea de arbori, ca
pace, carter, ambreaj și altele a 
crescut cu 10—15 la sută.

Tot în scopul creșterii productivi-

lății muncii, în întreprinderea 
noastră se urmărește cu grijă 
specializarea muncitorilor sau 
echipelor în executarea anu
mitor repere și piese. Lucrînd 
mai mult timp la aceleași re
pere, muncitorul sau echipa își 
însușește temeinic tehnologia, 

capătă experiență și dexteritate. Tot
odată în uzină se desfășoară o largă 
acțiune de ridicare a pregătirii pro
fesionale a muncitorilor, tehnicienilor 
și Inginerilor, știind că de aceasta 
depinde în mare măsură găsirea 
unor noi rezerve interne pentru spo
rirea productivității muncii, îmbună
tățirea calității producției și redu
cerea prețului de cost.

Tn ultimii ani. interesul penfru cul
tivarea florilor pe balcoane, pe tere
nurile din preajma locuințelor a cres
cu* simțitor. Acum este momentul cel 
mai potrivit de a pregăti mica gră
dină, cutiile sau jgheaburile, semin
țele ți răsadurile de flori.

Terenul destinat 
se mărunțeșfe, se 
niță (pămînt de 
descompus) și
cursul lunii aprilie se pol 
gura leului, salvia, nicoțiana, petunia, 
portulaca ș.a. Florile amintite mai sus 
se pot cultiva prin răsad ; la ele se 
ma; pot adăuga și altele, care se în
mulțesc prin tuberculi (dalia), rizomi 
(cana) și bulbi (laleaua, narcisele, gla- 
diolele, tuberozele ele.). Deoarece 
pentru producerea răsadurilor timpu
rii de flori se cer condiții speciale, 
care se realizează mai greu în gospo
dărie, acestea se po* procura de la 
întreprinderile horticole specializate.

Pentru cultivarea florilor care vor 
împodobi ferestrele sau balcoanele, 
se confecționează jgheaburi din seîn- 
duri sau tablă zincafă. Mărimea aces
tora variază nu numa! în raport cu 
locul de care dispunem, ci ma; cu 
seamă în funcție de florile pe care le 
cultivăm. Astfel, pentru mușcate, pe
tunii, portulaca, verbena, agératum, 
etc. se folosesc jgheaburi mai puțin 
adîncî, de 25—30 cm ; pentru cerce
luș, cala ele. jgheaburile vor 
adîncime de 30—40 cm. Ele 
să fie prevăzute cu orificii 
scurgerea prisosului de apă.

Așa cum s-a arătat, la semănatul 
sau plantatul în jgheaburi se între
buințează un pămînt de flori bogat 
în mraniță (alcătuit din l/s pămînt o- 
b'țnuit, */s gunoi putred și */s nisip).

apă 
Din 
for- 
îm-

avea o 
trebuie 
pentru

ALEXANDRU ROȘCA — tehni
cian, CONSTANTIN CHIPEREA 
— strungar, MARIN ALEXAN
DRU — reglor, din postul de 
corespondenți voluntari ai 
„Scînteii” de la Uzina „Tracto- 

ruP'-Brașov

Acest pămînt se schimbă în fiecare 
an. Pentru ca să nu se 
fund, se așterne mai întîi un 
nisip gros de 4—5 cm.

Semințele mărunte de flori 
mănă la distanțe de 20—30
I—2 cm adînc-me ; cele mari, la dis
tanțe potrivite cu nevoia de spațiu 
a plantei.

Florile cultivate lîngă casă sau pe 
balcoane trebuie îngrijite atent : se 
cer distruse crusta, buruienile și dău- 
nători-- etc. Aceste cultur au nevoie 
îndeosebi de o mare cantitate de 
apă. Semănăturile se udă cu stropi
toarea cu silă, pentru ca să nu se dez
groape semințele. Răsadurile și plan
tele mari pot fi udate cu un furtun, 
prevăzut la capăt cu sită. De fiecare 
dafă se dă numa: cantitatea de 
pe care o absoarbe pămîntul. 
cauza udatului repetat, pămîntul 
mează la suprafață o coaja, care
piedică aerisirea și pătrunderea apei 
în sol, strangulează plantele. Această 
coajă se distruge prin prașile superfi
ciale ș; repetate, care se fac cu aju
torul unei săpăligi.

Fără îndoială că, pentru a putea 
cultiva flori, grădinarul amator tre
buie să-și asigure cele necesare. 
Astfel, Agrosemul ar trebui să pună 
la dispoziția cumpărătorilor un sorti
ment bogat de semințe de flori, iar 
unitățile comerciale ale întreprinderii 
horticole „1 Mai' — să producă și 
să vîndă răsaduri. Ar fi Indicat să se 
asigure și pămînt de flori, precum și 
micile unelte potrivite acestor culturi.

Prof. M. BULBOACA 
Institutul agronomic 

„Ni Bălcescu”

Cum semănăm porumbul în Dobrogea
(Urmare din pag. I-a)de suprafață este, de asemenea, de mare însemnătate pentru obținerea unor producții mari. La gospodăriile colective din Cobadin, Zebil, Curcan și altele pe unele tarlale s-au obținut cu 300—500 kg porumb boabe la hectar mai mult decît în alte gospodării, numai Denlru că aici s-au asigurat 30 000 plante la hectar față de 25 000 fire cit s-au asigurat pe alte terenuri. în uncie cazuri (Ia G.A.C. Negureni, de pildă) diferențele de producții au lost și mai mari.Cercetările făcute în ultimii ani au arătat că fixarea densității de plante la hectar este strîns legată de particularitățile hibrizilor dubli de porumb cultivați, de fertilitatea solului și condițiile climatice. Avînd în vedere rezervele importante de apă ce le avem în sol în această primăvară, putem asigura o densitate de 30 000 —35 000 plante Ia hectar pe terenurile fertile din sudul regiunii și de 28 000—30 000 pe celelalte suprafețe. în condițiile din Balta și Delta Dunării numărul de plante poate să ajungă la 40 000 lire la ha. La hibridul dublu HD-206, care

are o talie mai mică, se va asigura, în funcție de factorii ară- tați, o densitate cuprinsă între 30 000—40 000 plante la ha.Stabilirea densității la hectar trebuie să se facă în mod diferențiat în cadrul fiecărei gospodării și a fiecărei sole în parte. în Dobrogea, unde terenul este în general frămîntat, formînd numeroase pante și văi, există o mare diversitate de condiții pedo-climatice. De aceea, aplicarea unei densități uniforme pe toate solele ar avea repercusiuni negative asupra producției de porumb.Este îndeobște cunoscut faptul că densitatea stabilită la porumb se asigură prin distribuirea cu e- xactitate a boabelor cu mașina 2 SPC-2.Din inițiativa comitetului regional de partid, în iarnă s-au făcut consfătuiri și instructaje cu mecanizatorii, s-au verificat și reparat mașinile de semănat, astfel îneît o suprafață cît mai mare cu porumb să fie însămînțată cu semănătoarea 2 SPC-2, echipată cu clapeți. în acest fel se face o mai bună repartizare a boabelor și chiar de la semănat se asigură o densitate uniformă a culturii.De mare importanță în buna

reușită a semănatului la porumb este viteza de înaintare a tractorului. Aceasta trebuie să fie de maximum 4,6 km/oră cînd se seamănă cu mașina echipată cu clapeți, lucru care permite să se realizeze atît densitatea cît și uniformitatea acestuia.Experiențele întreprinse în stațiunea noastră au dovedit că în regiune porumbul semănat la 10—12 cm clă producția cea mai mare. Semănat mai în față, la 5 cm, porumbul a dat o producție cu 642 kg la hectar mai mica, față de cea realizată pe solele unde semănatul s-a făcut la 10—12 cm, iar atunci cînd sămînța a fost îngropată la 15 cm, recolta a fost mai mică cu 438 kg.Datele meteorologice înregistrate în ultimele zile în cuprinsul regiunii ne arată că vremea este îh continuă încălzire, că ne mai desparte foarte puțin timp pînă ce termometrul ne va indica epoca optimă de însămînțare a porumbului. Este bine ca în răstimpul scurt ce a mai rămas pînă la începerea acestei lucrări, totul să fie pus la punct pînă la cel din urmă amănunt, astfel ca semănatul să se desfășoare în cele mai bune condiții.
PIAȚA COMUNÄ- 

fenomen permanent sau trecător ?
Publicăm mai jos articolul apărut în revista „MARXISM TODAY“, organ teoretic al P.C. din Ma

rea Britanie, intitulat „Piața comună — fenomen permanent sau trecător ?" al tov. Bert Ramelson, mem
bru al Comitetului Politic al C. E. al P. C. din Marea Britanie, articol care analizează esența și caracterul 
Pieței comune.Eșecul final al tratativelor pentru intrarea Angliei în Comunitatea E- conomică Europeană (numele oficial al Pieței comune — n.r.) și modul în care s-a ajuns la acest eșec au uimit și au șocat pe toți aceia care considerau certă intrarea Angliei în această organizație.Se poate spune că această părere greșita — ca Anglia se va alătura cu certitudine celor șase — era o părere aproape unanimă, chiar în rîndul majorității acelora care recunoșteau caracterul reacționar al Pieței comune și i se opuneau în principiu.Partidul comunist a fost aproape singurul care s-a pronunțat împotriva unei asemenea atitudini defetiste.Este oportun să analizăm cum s-a ajuns la o răspîndire atît de largă a unei asemenea păreri despre evoluția evenimentelor legate de Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.), părere care s-a dovedit a fi în mod evident falsă.Este indicat să^se procedeze la o asemenea analiză, deoarece, după părerea mea, o eroare de judecată .atît de serioasă s-a datorat unei aprecieri superficiale și unilaterale a esenței C.E.E. Acest lucru, la rîndul Iui, a generat numeroase alte iluzii și păreri greșite (încă neabandonate) în legătură cu originea, caracterul, durabilitatea, stabilitatea C.E.E., precum și cu consecințele politice și economice ale C.E.E. asupra țărilor membre și a restului lumii. Se înțelege de la sine că dezvoltarea rapidă — economică, politică și militară — a sistemului mondial socialist a fost un factor important care a contribuit la crearea Pieței comune. Dar a considera acest aspect ca fiind singurul, sau chiar factorul dominant, înseamnă a formula o apreciere superficială 

de BERT RAMELSON 
membru al Comitetului politic 

al Comitetului Executiv al P. C. 
din Marea Britanieși unilaterală, căreia i se datorează multe din iluziile și miturile despre Piața comună.Un factor tot atît de important l-a constituit alianța temporară a mo- nopoliștilor francezi cu cei vest- germani cu scopul de a crea condiții favorabile luptei lor comune împotriva rivalilor anglo-americani, pentru obținerea unui loc sub soare, în lumea imperialistă.Cu cît sînt mai mari schimbările în raportul de forțe în favoarea socialismului, cu cît ideea coexistenței pașnice cîștigă mai mult teren, cu atît crește importanța contradicțiilor interimperialiste, acest aspect devenind mai dominant în funcționarea internă, cît și externă a C.E.E.Aceste contradicții interimperialiste nu au apărut dintr.o dată, nici nu se datorează atitudinii surprinzătoare, iraționale și ostentative a lui de Gaulle. Aceste contradicții existau de la bun început. Iată adevăratul motiv pentru care An. glia nu a fost printre „membrii fondatori“.Ar fi pueril să considerăm că tocmai inconsecvențele și afirmațiile iraționale din declarația făcută presei de de Gaulle la 14 ianuarie 1963 au barat în mod efectiv admiterea Angliei. înseși Franța, Germania occidentală, Olanda și Belgia au fiecare relații, tranzacții comerciale și legături cu țări ce nu fac parte din Piața comună, similare cu cele ale Angliei și pe care de Gaulle le. a declarat incompatibile cu calitatea de membru al C.E.E.Subliniind acest lucru, dl. Spaak 

își irosește atît propriul său timp, cît și pe al altora. Argumentarea logică și rațiunea nu au jucat nici un rol în această problemă. Atunci cînd a devenit clar că obstacolele și refuzurile politicoase menite să mențină Anglia în afara Pieței comune sînt pur și simplu ignorate și că Macmillan este pe cale să se strecoare în C.E.E., a devenit necesar să se pună capăt acestei masca, rade și să se trîntească ușa în nasul unei Anglii dispuse Ia orice compromis.Este la fel de nerealist să se pretindă că ruptura s-ar datora îndă-
O respingere neașteptată și brutalăRespingerea neașteptată și brutală a eforturilor Angliei de a trece pragul Pieței comune este expresia cea mai elocventă a conflictului profund de interese dintre cercurile monopoliste cele mai influente din Franța și Germania occidentală, pe de o parte, și din S.U.A. și Anglia, pe de altă parte. Este o lovitură dată în aceeași măsură S.U.A. ca și Angliei. O lovitură dată în aceeași măsură de Germania occidentală, ca și de Franța.Este o iluzie primejdioasă (poate intenționat creată pentru a salva a- parențele) să ne închipuim că de Gaulle și-a impus cliktatul împotriva voinței Germaniei occidentale și în ciuda tuturor eforturilor făcute de Adenauer pen. tru a-1 determina să-și schimbe atitudinea.Agitația cu iz de farsă, ședințele interminabile pentru a încerca să „se salveze tratativele“ nu ar trebui să înșele pe cei inițiați în datele problemei și să-i împiedice să vadă conspirația prost deghizată franco. 

rătniciei personale a lui de Gaulle. A insista că atitudinea exclusivistă a lui de Gaulle a fost un factor important în crearea situației prezente, înseamnă a înclina spre punctul de vedere care nu ține seama de forțele reale ce se ciocnesc, de lupta pentru o nouă împărțire a ceea ce a mai rămas din lumea capitalistă. Așadar, acest punct dp vedere atribuie eșecul neașteptat nu unei analize defectuoase și greșite, ci caracterului dificil al unei personalități.Dat fiind că era în căutarea înfrigurată a unui țap ispășitor pentru eșecul său, d-lui Heath i se poate ierta declarația făcută la ananghie că „s-a poticnit, din motive politice, 
de voința unei singure persoane". Dar, fără îndoială, că această scuză nu poate fi acceptată de cineva care încearcă să găsească o explicație obiectivă.
vest-germană, cu de Gaulle în rolul gîdelui public, în timp ce Adenauer — exponentul cercurilor monopoliste dominante în Germania occidentală — ridica spînzurătoarea în spatele scenei.Chiar „Daily Telegraph“, în editorialul său din 30 ianuarie, reçu, noaște că Adenauer... „nu a intenționat niciodată să exercite vreo presiune efectivă asupra Franței“ pentru a împiedica refuzul cu care a fost întîmpinată cererea Angliei de a adera la Piața comună.în prezent a fost creată o strînsă alianță între monopolurile franceze și cele vest-germane. Aceasta s-a închegat cu mult înaintea anului 1957, ea poate fi depistată în colaborarea dinainte de război dintre monopoliștii francezi și germani, care a constituit un factor important în capitularea Franței în 1940 și colaborarea regimului de la Vichy cu Germania nazistă în timpul războiului antifascist. Scopul a. cestei alianțe este de a înlătura capitalul anglo-american din Europa 

și a pătrunde în rezervațiile anglo- americane pentru exportul de capital în țările insuficient dezvoltate.Alegerea momentului pentru semnarea tratatului Paris—Bonn, cu- prinzînd recunoașterea deschisă a unei cîrdășii (sau cum se exprimă în mod eufemistic cei în cauză „situarea pe poziții analoage“), în vederea impunerii punctelor lor de vedere în problema Pieței comune, ar fi trebuit să deschidă ochii chiar și celor mai creduli asupra situației reale.Partidul nostru nu a făcut gre. șeala de a considera că Anglia urma neapărat să se alăture Pieței comune. Și aceasta datorită faptului că noi nu am făcut nici greșeala de a subestima lupta interim, perialistă, care și-a găsit expresia în Piața comună, și nici de a subestima gradul de maturitate politică a poporului britanic. Noi am a- vut încredere în opoziția crescîndă de masă a poporului britanic, în general, și în mișcarea muncitorească organizată, în special.Cuvîntarea lui Gaitskell la conferința partidului laburist de la Scarborough, în ciuda unei oare- cari impreciziuni, a constituit, în esență, o expunere a argumentelor împotriva aderării Angliei la C.E.E. și a arătat sesizarea de către un om politic abil a atmosferei politice din țară. El și-a dat seama că, situîndu-se în fruntea mișcării împotriva Pieței comune, își va croi drum spre președinția Consiliului de Miniștri.Fără îndoială, opoziția de mase din Anglia a făcut dificilă o capitulare necondiționată a lui Macmil. lan și l-a silit să caute să obțină anumite concesii în cadrul tratativelor. în același timp, aceasta a dat posibilitate axei Paris-Bonn să respingă cererea Angliei. Opoziția crescîndă pe plan intern, la care partidul nostru a adus o contribuție considerabilă, și lupta puternică interimpcrialistă chiar în sînul Pieței comune au fost factorii care au dus la respingerea imperialismului anglo-american de către alianța franco-vest-germană.în editorialul său din 30 ianuarie, ziarul „Daily Telegraph”, pe un ton de regret pentru spulberarea speranțelor sale, este nevoit să recunoască eficacitatea rezistenței crescînde față de Piața comună pe plan intern și contribuția acestui fapt la eșecul final de la Bruxelles. 

După ce îl dojenește pe de Gaulle și îl critică pe Adenauer, ziarul a- daugă : „...diferitele forțe politice interne — începînd cu stînga și pînă la extrema dreaptă — au subminat poziția reprezentanților Angliei la tratative“.Disprețul cu care stăpînii de la Paris și Bonn ai Pieței comune au tratat pe cei patru mai mici a dus la protestul purtătorilor de cuvînt ai Beneluxului și Italiei, care au arătat că ei „nu concep o comunitate în care să fie simpli sateliți“.Dacă ei nu s-au gîndit intr-adevăr la o asemenea situație, aceasta nu face decît să dovedească incapacitatea lor de a înțelege realitățile vieții. Dacă și-au închipuit că va fi posibil să dobîndească un statut de egalitate în cadrul unei uniuni economice între economia lor slabă și economia relativ puternică a Franței și a Germaniei occidentale, aceasta dovedește că ei nu sînt în stare să conducă nici măcar un consiliu parohial, darmite o țară.S-a confirmat, în practică, o dată mai mult, faptul că o unitate politică, economică între țări cu o eco-
MituriFaptul că mișcarea pentru dizolvarea Pieței comune este frînată se datorește fără îndoială miturilor și iluziilor încă larg răspîndite. Aceste iluzii sînt în primul rînd de ordin economic și tind să dezarmeze lupta împotriva Pieței comune.Unul dintre aceste mituri, deși recunoaște caracterul politic reacționar al Pieței comune, susține că aceasta a avut totuși un efect tonic asupra economiei țărilor membre ale C.E.E.Pînă foarte de curînd, argumentul cel mai des repetat pentru intrarea Angliei în Piața comună l-a constituit afirmația că în timp ce pe continent are loc o oarecare dezvoltare economică, economia Angliei stagnează. De aici s-a tras cu prea multă ușurință concluzia că motivul dezvoltării „europene" l-ar constitui Piața comuna, și că stagnarea Angliei s-ar datora faptului că ea a rămas pe dinafară.Nu s-a făcut însă nici o încercare de a demonstra această afirmație. Simplul fapt că o serie de țări membre ale C.E.E. au atins un ritm mai înalt de dezvoltare decît Anglia și S.U.A. nu constituie o dovadă că aceasta se datorește apar- 

nomie înaintată și țări cu o economie relativ mai slabă, în condițiile capitalismului, duce în mod inevitabil la dominația celui mai tare asupra celui mai slab, la subordonarea capitaliștilor mai mici de către grupul monopolist dominant.S-a susținut că o țară intrată în Piața comună nu se mai poate retrage. Ce-i drept, Tratatul de la Roma nu prevede posibilitatea „retragerii” din această organizație, concepută să existe pe veci. Tratatul de la Roma nu este însă o lege imuabilă a naturii. El a fost făcut de oameni și poate fi desfăcut tot de ei.După conferința de presă a lui de Gaulle s-a vorbit pe față despre posibilitatea unei dizolvări a Pieței comune. Chiar și ziarul „Daily Herald” admitea o asemenea eventualitate, afirmînd în editorialul său din 23 ianuarie 1963 : „într-o perspectivă mai îndelungată victoria președintelui de Gaulle ar distruge Piața comună. într-o bună zi partenerii Franței vor fi siliți să se revolte”.
și iluziitenenței la Piața comună, tot așa după cum faptul că Japonia și-a dublat aproape ritmul de dezvoltare în comparație cu oricare țară membră a Pieței comune nu se datorește împrejurării că Japonia nu este membră a Pieței comune.în plus, dacă ținem seama că economia Belgiei (unul dintre membrii fondatori ai C.E.E.) a înregistrat un ritm și mai slab de dezvoltare decît al Angliei ne dăm seama de totala lipsa de temeinicie a acestui argument.Dacă mai este nevoie și de alte fapte pentru spulberarea acestui mit, o privire asupra curbelor de dezvoltare în ultimii zece ani va fi deajuns, deoarece aceasta ne arată că ritmul de dezvoltare a țărilor Pieței comune a fost mai înalt în cei cinci ani care au precedat crearea sa (1953—1957), decît în primii cinci ani de existență a Pieței comune.De fapt, relativa dezvoltare a e- conomiei Japoniei, Franței, Germaniei occidentale și Italiei și, dimpotrivă, stagnarea economiei Angliei, Belgiei și S.U.A. poate fi înțeleasă studiind condițiile concrete diferite
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Melrologul Ioan Ard ole emu de la fabrica „Balanța“ din Sibiu ve
rified o balanță etalon.

A apărut nr. 4 (56) al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului“
A apărut, în limba romînă, în Editura 

Politică, nr. 4 (56) pe anul 1963 al re
vistei „Probleme ale păcii și socialis
mului", revista teoretică și informativă 
a partidelor comuniste și muncitorești.

Acest număr cuprinde articolele : 
„Politica partidului și întărirea organi
zațiilor de bază" de G. MARCHAIS ; 
„Dictatura franchistă — un pericol 
pentru pace în Europa" de A. COR
DON ; „Creșterea militarismului în Co
lumbia și tactica partidului comunist“ 
de G. VIEIRA ; „Reflecții despre 
propagandă" de N. FREED, K. 
ÖSTERLING ; „Țările neangajate și 
politica mondială“ de M. KREMNEV.

Rubrica „Comentariile noastre" cu
prinde comentariul „Evenimentele din 
Irak" de I. SAADI.

La rubrica „Interviul nostru“ sînt 
publicate materiale pe tema „Rolul 
științei în societatea contemporană", 
semnate de acad. S. G. STRUMILIN, 
acad. V-A. TRAPEZNIKOV, acad. V. 
S. NEMCINOV și convorbirea cu 
JOSUË DE CASTRO cu privire la 
„Dezarmarea și progresul social".

lesiunea Sfatul ui popular regional Brașov

Semnarea Programului de colaborare culturala și științifica 
intre R.P. Romină și R.S.F. Iugoslavia pe anii 1963 și 1964

Sîmbătă a avut loc la Brașov o se
siune a sfatului popular regional. Depu
tății au dezbătut probleme privind dez
voltarea șeptelului, lărgirea bazei fura
jere, punerea în valoare de noi terenuri 
și executarea construcțiilor agrozooteh
nice.

S-a adoptat un plan de măsuri în le

Rubrica „In partidele comuniste și 
muncitorești“ conține numeroase ma
teriale cu privire la activitatea unoi 
partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri" sînt 
publicate materiale ale discuției pe 
tema „Comuniștii și democrația“.

Rubrica „Cărți și reviste“ cuprinde 
recenzia lui A. ANVEILER la culegerea 
de articole și cuvîntări ale lui WAL
TER ULBRICHT intitulată „Eliberarea 
țăranilor în R.D.G.“, și recenzia lui J. 
COHEN la o lucrare a laburistului de 
dreapta DOUGLAS JAY.

La rubrica „Scrisori, note" sînt pu
blicate materialele : „Pentru o indepen
dență reală a statului Haiti“ de J. 
LEBON, „Despre legătura scriitorului 
cu masa cititorilor" de J. TODD, „Noi 
posibilități" de B. FREI.

Revista publică noi materiale la ru
brica „împotriva represiunilor și perse
cutării democraților“.

Acest număr conține și un supliment 
intitulat : „Intîlnirea reprezentanților 
partidelor comuniste din țările „Pieței 
comune".

gătură cu creșterea numărului de ani
male și a producției acestora, identifi
carea și redarea agriculturii a tuturor 
terenurilor nefolosite, executarea de noi 
lucrări de îmbunătățire și folosire rațio
nală a pășunilor și fînețelor naturale.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
de activiști 

ai P. C Bulgar
Delegația de activiști ai P.C. Bulgar 

condusă de tovarășul Stoian Karadjov, 
membru al C.C. al P.C.B., care face o 
vizită în țara noastră, a fost primită în 
ziua de 12 aprilie la C.C. al P.M.R. de 
șefii unor secții și alți activiști cu 
munci de răspundere în aparatul C.C. 
al P.M.R. Delegația a fost informată 
despre activitatea organelor și organi
zațiilor de partid în domeniul industriei 
și agriculturii.

Delegația a avut, de asemenea, o în- 
tîlnire la Comitetul orășenesc de partid 
București, a vizitat Muzeul de istorie 
a partidului, uzinele „23 August“ și 
alte întreprinderi și șantiere de cons
trucții.

în continuare, delegația de activiști 
ai P. C. Bulgar va vizita întreprinderi 
industriale și unități agricole socialiste 
din regiunile Oltenia, Banat, Hune
doara, "Brașov și Bacău.

(Agerpres)

. Plecarea delegației 
radiofeleviziunii 

din R. P. Ungară
Sîmbătă dimineața a părăsit capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie, delegația 
condusă de Istvân Tömpe, președintele 
Radioteleviziunii ungare.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați de 
Ion Pas, președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune de pe lîn
gă Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mîne.

Au fost prezenți Jenö Kuti, ambasa
dorul R. P. Ungare în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres).

în apărarea luptătorului 
patriot spaniol Julian Grimau

Poirivit unor informajii provenite 
din Spania, relatate în ziare din Oc
cident, peste pujine zile în fața unui 
tribunal militar spaniol ar urma să 
înceapă procesul înscenat lui Julian 
Grimau, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist din Spania, Cercurile 
apropiate ministrului spaniol al afa
cerilor interne nu ascund că, sub 
presiunea unor persoane sus-puse 
din guvernul franchis!, Tribunalul 
militar se pregătește să-t condamne 
pe Julian Grimau la moarte.

Partidul Comunist din Spania a 
dituzat la Madrid un manifest în 
care se subliniază că „Franco și aco
lită săi vor să-l asasineze mișelește 
pe Grimau în speranța că vor inti
mida poporul. Dar acum nimeni și 
nimic nu mai poate împiedica ac
țiunile milioanelor de spanioli în
dreptate spre răsturnarea tiraniei“.

Luptător dîrz, tovarășul Julian 
Grimau i-a sfidat prin atitudinea lui 
neînfricată pe călăii săi. Arestat în 
toamna anului trecut, el a fost su
pus în închisoare unor torturi 
bestiale. Temîndu-se de ecoul vești
lor ce treceau peste zidul temniței, 
propaganda franchistă a lansat a- 
tunci versiunea une' „tentative de 
sinucidere”. Versiunea oficială fran
chistă nu a putut rezista unei an
chete efectuate la Madrid de un 
grup de medici francezi. După cum 
s-a putut afla, Grimau este în viată 
dar ar fi suferi* o pierdere de me
morie d'n cauza torturilor la care 
l-au supus temnicerii.TELEGRAME EXTERNE
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In diferite fări în lunile din urmă 
s-au desfășurat și se desfășoară ma
nifestări de solidaritate cu Julian 
Grimau și cu ceilalți luptători pro
gresați care zac în temnițele iran- 
chlste. Un vibrant miting pentru am
nistie în Spania a avut loc la 8 a- 
prilie în capitala Franței. La che
marea organizației Ajutorul popula' 
din Franfa, în marea sala Mutualité 
s-au adunat mai multe mii de pari
zieni, în rîndul cărora s-a remarca* 
prezenfa unor personalități ale vieții 
politice, culturale și științifice. Par- 
ticipanții la miting i-au ovaționa* 
pe soția curajosulu* conducător co
munist catalan, Pedro Ardiaca, con
damnat recen* la 23 ani închisoare, 
precum și pe poetul Marcos Ana, 
care a zăcut peste 22 de ani în tem- 
nifa dm Burgos.

în cuvîntul său, Marcos Ana a a- 
dresat un mișcător apel pentru In
tensificarea mișcării de protest cu 
scopul de a se împiedica trimiterea 
lui Julian Grimau în fafa unui tri
bunal militar din Madrid.

In cadru1 mitingului de la Mu
tualité s-a anun(at că în ultimele 
luni peste 60 000 de francezi au 
participat la adunări în cadrul că
rora s-a cerul amnistierea patrio|ilor 
spanioli deținuți și încetarea tortu
rării lor.

Oamenii muncii din fara noastră 
își alătură glasul celor care pretu
tindeni protestează împotriva terorii 
franchisfe și a procesului care se 
înscenează vajnicului militant co
munist spaniol.

La 13 aprilie 1963 a fost semnat Ia 
București Programul pentru aplicarea 
Acordului de colaborare culturală între 
R. P. Romină și R.S.F. Iugoslavia pe 
anii 1963 și 1964.

Din partea romină Programul a fost 
semnat de Nicolae Ghenea, directorul 
Direcției relațiilor culturale din Minis
terul Afacerilor Externe, iar din partea 
iugoslavă de Osman Djikici, director în 
Comisia pentru Relațiile culturale cu 
străinătatea din R.S.F.I.

Programul prevede dezvoltarea pe 
mai departe a colaborării romîno-iu- 
goslave în domeniul culturii și artei, 
științei și învățămîntului, presei, radio
difuziunii și televiziunii.

Pe baza acestui program, între Aca
demia R.P.R. și Consiliul Federal pen
tru activitatea științifică din R.S.F.I. 
urmează să fie încheiată o convenție de 
colaborare directă în domeniul științei 
și un plan de aplicare a ei pentru anii 
1963 și 1964. De asemenea, urmează să 
fie încheiată o înțelegere de colaborare

INFOR
• Sîmbătă seara colectivul Teatrului 

de Stat „Victor Ion Popa” din Bîrlad a 
prezentat In premieri piesa „Adam șl 
Bva" de Aurel Baranga. Regia spectaco
lului este semnată da Cristian Nacu, iar 
scenografia de Jules Perahim, maestru 
emerit al artei, laureat al Premiului de 
stat.

• Artista emerită Arta Florescu, so
listă a Teatrului de Operă șl Balet al 
R. P. Romine din București, șl-a dat stm- 
bătă seara concursul la spectacolul „Pa
iațe” de Leoncavallo, prezentat de Opera 
de stat din Iași. Regia aparține Iul Du
mitru Tăbăcaru, iar conducerea muzicală 
Corneliei Volna.
• SImbătă seara, la Ateneu! R.P.R., 

■ aVut loc un concert simfonic prezentat 
de Filarmonica de Stat „George Enescu”,

în care s-au aflat respectivele țări în perioada postbelică și în politica diferită pe care au urmat-o.într-un articol publicat în revista „Mirovaia Ekonomika i Mejduna- rodnîe Otnoșenia“ (nr. 10/1962), E. Varga demonstrează inconsistența teoretică a argumentului că simpla creare a unei largi piețe interne sau unirea a două sau mai multe economii ar avea în mod automat Vreun efect hotărîtor asupra ritmului de dezvoltare a acestor economii.In practică, vedem că în ciuda uriașei sale piețe interne, economia S.U.A., departe de a avea o dezvoltare continuă, suferă cel mai mult de pe urma crizelor și, în general, este cea mai stagnantă economie din lumea capitalistă postbelică.Este important să subliniem, chiar ținînd seama de perioada scurtă aflată în discuție, că formarea Pieței comune a avut numai un efect temporar și secundar — dacă în general a avut vreunui — asupra dezvoltării economice din ultima perioadă a unor țări membre ale Pieței comune.' Cu timpul, însăși această dezvoltare, creînd capacități excedentare, se va solda cu crize tot mai acute, și țările mai puțin dezvoltate care fac parte din
O nouă terminologieRecent, în discuțiile privind implicațiile teoretice ale Pieței comune au fost strecurate cuvinte și expresii noi care, după părerea mea, mai mult încurcă lucrurile decît le clarifică. în cazul cel mai puțin grav, ele produc confuzii, în cazul cel mai rău, ele introduc noțiuni cu totul noi, înlăturîndu-le pe cele statornicite, verificate și care și-au dovedit viabilitatea, fără a încerca măcar să se demonstreze că noțiunile vechi nu mai sînt valabile.Cuvîntul nou este „integrare", iar expresia nouă — „inevitabilitatea integrării“.Uneori se creează impresia că prin aceasta nu se înțelege altceva decît un ritm accelerat de concentrare și centralizare a capitalului, implicînd o mai mare mobilitate a exportului de capital dincolo de frontierele naționale, cu o concomitentă creștere a numărului de întreprinderi care fuzionează, se înghit unele pe altele și încheie carteluri în care sînt atrași monopoliști din mai 

directă între Comitetul de radiodifu
ziune și televiziune de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al R.P.R. și Radiotele- 
viziunea iugoslavă.

La semnare au fost prezenți Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Învățămîntului și Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

Au fost de față Arso Milatovici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
și membri ai Ambasadei.

★

După semnare, Nicolae Ghenea, șeful 
delegației romîne, a oferit o masă în 
cinstea delegației iugoslave, la care au 
participat, în afară de membrii celor 
două delegații, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului 'afacerilor exter
ne, Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

M A T I I
dirijat de Djura Jacsici din R.S.F. Iugo
slavia. In program a figurat Uvertura la 
opera „Nunta lui Figaro” de Mozart, 
Concertul pentru violoncel și orchestră 
de Haciaturian — solist Vladimir Orlov, 
și Simfonia IlI-a de Saint-Saëns.

• Casa de Economii și Consemnațiuni 
a Republicii Populare Romîne face cu
noscut titularilor libretelor de economii 
cu dobindă și cîștiguri în autoturisme că 
listele cu numerele ce s-au atribuit aces
tor librete, pentru participare la tragerea 
la șorț! a cîștigurilor în autoturisme 
(pentru trimestrul 1/1963) se găsesc afi
șate Ia casele raionale de economii și a- 
gențlile C.E.C. descentralizate, unde pot 
fi consultate. Tragerea va avea loc în 
Capitală la 15 aprilie a.c.

(Agerpres)

C.E.E. vor fi cele mai greu lovite în urma acestui proces. Aceasta nu se datorește numai faptului că mo- nopoliștii cei mai puternici sînt a- ceia care rezistă cel mai bine în fața furtunii perioadei de declin a ciclului economic, ci și faptului că va exista, după cum arată Varga, tendința unor investiții noi (eliberate de sub controlul național) care să se îndrepte spre acele regiuni ale comunității unde producția este mai convenabilă sub raport economic. Și acestea nu sînt în mod necesar regiunile cu salariile cele mai mici. Asistăm la acest fenomen în Anglia unde, în ciuda nivelului scăzut al salariilor din Scoția, regiunile din nord sau Merseyside, investițiile nu sînt canalizate spre aceste regiuni. Dimpotrivă, ele gravitează către regiunile cu salarii mai mari — Londra și regiunea din sud. Tot astfel, în cadrul Pieței comune, investițiile vor tinde să graviteze către centrele industriale ale partenerilor dominanți.Acei care exagerează efectul Pieței comune asupra dezvoltării economiei și îmbunătățirii nivelului de trai al populației nu comit numai o greșeală de analiză, ci în mod nechibzuit prejudiciază lupta împotriva Pieței comune și fac jocul apologeților ei.
multe țări. Dacă nu se înțelege decît aceasta, atunci de ce să încîlcim problema prin crearea unei noi terminologii ? în acest proces nu există nimic nou. EI s-a desfășurat continuu și într-un ritm mereu accelerat în ultima jumătate de secol. Aceasta nu trebuie să ducă în mod automat la genul de stat su- pranațional, pe plan economic și politic, așa cum se prevede în Piața comună, sau la oricare altă formă a unei uniuni politice mai strînse. La urma urmei, S.U.A. au fost foarte active în America Centrală și America de Sud în această direcție, dar aceasta nu a dus Ia acea unitate organică către care tinde Piața comună.Cînd întîlnești însă cuvîntul „integrare” însoțit de expresii, cum ar fi : „concentrarea formei monopoliste de stat a capitalismului pe plan internațional“, că ea „depășește granițele naționale și marchează internaționalizarea forțelor

Turneul U.E.F.Â.

Rcfiipa R. P. Rom
LONDRA (prin telefon, de la trimisul 

nostru). — Cele mat bune selecționate 
de juniori din 16 țări europene au dispu
tat ieri primele meciuri din cadrul edi
ției a XVI-a a Turneului de fotbal 
U.E.F.A. Juniorii romtni au debutat vic
torioși. întîlnind echipa Uniunii Sovie
tice, ei au cîștigat partida cu 1—0. Ar
bitrul englez Aston, care a condus acest 
meci, ne-a făcut următoarea declarație : 
„Pentru mine, a fost plăcut să arbitrez 
această partidă. Jocul a fost deosebit de 
atractiv, cavaleresc. Au cîștigat romînii 
datorită tehnicii de care dispun. Mai 
calmi în fața porții, ei ar fi realizat un 
scor mai concludent“.

Rezultatul obținut la limită de juniorii 
noștri poate fi considerat satisfăcător, 
mai ales că fotbaliștii sovietici s-au pre
zentat bine puși la punct, sînt talentați, 
mult superiori celor care au evoluat anul 
trecut în ediția disputată in Romînia.

In primele 40 minute, jucătorii romtni 
au acționat nervos, lipsiți de siguranță. 
Au înghesuit jocul prea mult pe mijlocul 
terenului, acolo unde partenerii aveau 
cîte 4 și 6 oameni și pe unde balonul nu 
găsea nici un culoar. Extremele (Pavlo- 
vici și Codreanu) n-au făcut decît rare
ori curse mai periculoase.

Odată cu începerea reprizei a 11-a 
am avut impresia că pe teren au in
trat alți fotbaliști. Tinerii noștri și-au 
recăpătat calmul, pasele au început să 
funcționeze cu mai multă precizie, 
echipa în general reușind să se impună.

de producție“, sau... „Piața comună este o realitate de care trebuie să ținem seama, o realitate care într-un fel este ireversibilă', atunci ajungi la concluzia că se subînțelege altceva, și anume că „integrarea" nu este o formă de concentrare cantitativ măi mare, ci ceva calitativ diferit.Se creează treptat imaginea unei întrepătrunderi atît de vaste a diferitelor capitaluri naționale, a unui asemenea talmeș-balmeș de monopoliști extra-naționali, care a dus sau duce în era capitalismului monopolist de stat, la un stat supranational — astfel îneît Piața comună este prezentată ca fuzionarea naturală, inevitabilă, a unui număr de monopoluri de stat într-un vast monopol de stat supra-național. Dacă procesul nu a ajuns încă la capăt, oricum aceasta constituie ținta pe care se străduiesc s-o atingă și care se presupune că poate fi a- tinsă. Dacă acest lucru este posibil pe scară europeană, atunci de ce să nu se poată realiza ceva mai tîr- ziu, pe scară mai largă, să zicem, visul lui Kennedy cu privire la o comunitate atlantică ?Dacă, într-adevăr, se subînțelege a- ceasta — și uneori ești forțat să tragi concluzia că argumentul „integrării care depășește frontierele naționale” are tocmai acest sens — avem fără îndoială de-a face cu o îndepărtare de la părerile susținute anterior.Nu este, desigur, nimic greșit să schimbi păreri pe care le-ai avut anterior. Timpurile se schimbă și părerile, oricît de juste au putut fi în trecut, pot deveni și devin nepotrivite.în definitiv, acum este unanim recunoscut că teza lui Lenin cu privire la inevitabilitatea războiului nu mai este valabilă. Se poate prea bine ca și teza lui Lenin împotriva noțiunii de ultra-imperialism să-și fi pierdut și ea valabilitatea. Dar dacă și-a pierdut-o, aceasta trebuie dovedit pînă la capăt. Acelora care caută să infirme o teză care a rezistat, fără îndoială, încercărilor vremii, le revine sarcina să dovedească acest lucru, așa cum conducătorii mișcării comuniste mondiale în Declarațiile din 1957 și 1960 și-au asumat și au rezolvat pe deplin o astfel de sarcină, dovedind că ideea lui Lenin despre „inevitabilitatea războiului" trebuie să facă loc noii teze, că „războiul nu mai este în

a debutat vietorioasă
S-a jucat la „firul ierbii“ — nu ca în 
prima repriză, pe sus — și, ca urmare, 
ocaziile de a marca au început să fie 
mai dese. Pleșa, cel mai bun din echipă, 
a dominat cu autoritate terenul, a tri
mis mingi utile înaintașilor. Publicul 
englez, de obicei rezervat față de echi
pele străine, a fost darnic în aplauze, 
apreciind fazele dinamice din fața por
ților. Echipa noastră domină, dar nu 
reușește să înscrie. Minutul 61 aduce 
punctul victoriei. După ce echipa noas
tră respinge un atac, mingea ajunge la 
Pavlovici, trecut pe centru. Acesta pă
trunde în viteză și marchează : 1-0. în 
ultimele 19 minute, dominăm cu auto
ritate. Se ratează încă două mari oca
zii, prin Dumitriu .și Popa..

In acest meci, doi din jucătorii noș
tri (Codreanu și Nagy) au fost ușor acci
dentați : Ei n-au putut aduce un aport 
mai substanțial în această partidă.

Alte rezultate : Grupa A : Grecia- 
R. F. Germană 7-2 (0-1) ; Scoția-Elve- 
ția 3-1 (1-0) ; Grupa B : R. P. Bulgaria- 
Franța 2-0 (2-0) ; Italia-R. P. Ungară 
3-0 (3-0) ; Grupa C : Anglia-Olanda 
5-0 (3-0) ; Grupa D : R. S. Cehoslovacă- 
Suedia 4-2 (1-1) ; Irlanda de nord-Bel- 
gia 2-1 (1-1).

Luni, echipa noastră întîlnește pe te
renul „Arsenal” din Londra selecțio
nata de juniori a Angliei.

C. MANTU

mod fatal inevitabil", datorită schimbărilor reale care au avut loc în raportul de forțe în lumea o- biectivă în care trăim.Noțiunea de „inevitabilitatea integrării" este inutilă și creează confuzii dacă prin ea nu se înțelege decît o creștere cantitativă a concentrării, centralizării și cartelizării.Dacă unii înțeleg prin aceasta, după cum bănuiesc, ceva mai mult— o schimbare calitativă, o contopire reală a monopolurilor de stat— atunci concluzia logică a acestei idei este rezolvarea contradicțiilor interimperialiste și apariția ultra- imperialismului.O asemenea concepție, care ar anula teza lui Lenin împotriva ultra- imperialismului, nu poate fi strecurată pe tăcute. Cei care au astfel de păreri trebuie să-și susțină punctul de vedere nu prin afirmații, ci prin dovezi concrete. Dacă astfel de dovezi există, ele nu au fost prezentate.Toate dovezile arată contrariul. Contradicțiile interimperialiste sînt mai ascuțite decît oricînd în trecut. Piața comună, departe de a deveni un stat supranational stabil, se prezintă ca un conglomerat de state în continuă discordie. Alianța franco- vest-germană, baza C.E.E., este prin însăși natura sa nestabilă și temporar înjghebată, în scopul special al luptei împotriva imperialismului anglo-american. La timpul său, și această alianță va fi victima conflictului de interese franco-vest- germane. Soarta de mîine a Franței va fi cea de astăzi a Beneluxului și Italiei.
Etapa următoarePrima rundă în confruntarea in- terimperialistă a fost cîștigată de monopoliștii francezi și vest-ger- mani. în mod paradoxal însă, chiar cîștigînd această rundă, ei și-au slăbit poziția de bază. Ei au subminat însăși temelia victoriei lor— Piața comună.Aceasta a fost, în primul rînd, o victorie a poporului britanic și, în același timp, o înfrîngere a capitalului monopolist britanic.Lupta respingătoare care a avut loc între imperialiști a demascat adevăratul caracter reacționar al Pieței comune.Imaginea idilică despre cei Șase— parteneri liberi și egali, uniți în marea aventură de a deschide noi frontiere comerțului mondial — s-a

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

PRAGA 13 (Agerpres). — Jucătoa
rele noastre Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu s-au calificat în sfertu
rile de finală ale probei de simplu Ia 
campionatele mondiale de tenis de 
masă. Ella Constantinescu a reușit să 
învingă cu 3—1 pe japoneza Itoh, iar 
Maria Alexandru a cîștigat în 5 seturi 
în fața jucătoarei Lukacs (R. P. Ungară), 
în sferturile de finală s-au mai califi
cat Yamanaka (Japonia), care a elimi
nat-o pe campioana lumii Ciu Ciun- 
hui, Sun Mei-in (R.P. Chineză), Matsu- 
zaki (Japonia), Li Ho-non (R.P. Chine
ză), Van Li-cen (R.P. Chineză) și Hei- 
ritis (R.P. Ungară).

în sferturile de finală ale probei fe
minine de dublu, perechea Rowe, 
Shanon (Anglia) a obținut o surprinză
toare victorie cu 3—1 (22—20; 16—21; 
21—17; 21—6) în fața campioanelor 
mondiale Alexandru, Pitică (R. P. Ro
mînă). în proba de simplu masculin 
Negulescu, Rethi și Giurgiucă au fost 
eliminați de jucători din Japonia și R.P. 
Chineză.

La închiderea ediției ne-a parvenit 
știrea că Ella Constantinescu a învins-o 
cu 3—1 pe Li Ho-non (R.P. Chineză) 
calificîndu-se pentru semifinalele probei 
de simplu.

Meciul de șah Botvinnik-Petrosian
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Partida a 

IX-a a meciului pentru titlul mondial de 
șah dintre M. Botvinnik și T. Petrosian 
s-a întrerupt Ia mutarea 41-a. Partida va 
fi continuată astăzi.

Germania occidentală — grupul cel mai puternic și mai reacționar de monopoliști din Europa — va ajunge să subordoneze Franța, precum și celelalte patru țări propriilor sale interese, în afară de cazul cînd popoarele din Europa vor izbuti să schimbe mersul evenimentelor și vor anula Tratatul de la Roma și tot ce reprezintă el.Aceeași subapreciere a Pieței comune ^ca armă în lupta interimpe- rialistă, care a dus la presupunerea că Anglia va deveni membră a sa — și, fără îndoială, că într-o etapă ulterioară ar urma apariția Comunității Atlantice — a dus și la concepția greșită că Piața comună este rezultatul „procesului natural de integrare“.O asemenea concepție greșită despre originea și natura Pieței comune duce la concepții atît de greșite și dăunătoare ca acelea că Piața comună este definitivă și „ireversibilă“. Asemenea concepții sînt dăunătoare pentru că, dacă este vorba de un proces ireversibil, dacă Piața comună este definitivă, atunci este oarecum îndreptățit argumentul acelora care spun : „este o pierdere de timp și de energie a i te opune, ar fi mai bine să intrăm și să încercăm s-o îmbunătățim“.Asemenea păreri sînt fatale pentru dezvoltarea mișcării de masă împotriva Pieței comune. Refuzul partidului comunist de a accepta un asemenea argument defetist a contribuit la dezvoltarea mișcării de masă împotriva Pieței comune în Anglia.
spulberat pentru a fi înlocuită prin realitatea necruțătoare a dominației celor Doi asupra celor Patru mult mai mici în afacerea de mari proporții condusă, în mod birocratic, și menită mai curînd să restrîn- gă decît să dezvolte comerțul mondial.Aceasta este abia prima rundă dintr-o luptă înverșunată între diferitele grupări monopoliste pentru împărțirea și reîmpărțirea a ceea ce a mai rămas din lumea capitalistă.Monopolurile anglo-americane nu vor accepta această înfrîngere cu brațele încrucișate. Conflictele se vor ascuți și fiecare parte va încerca să cîștige un avantaj pe spinarea propriei sale clase muncitoare.

Deschiderea Congresului P. C. 
din BelgiaANVERS 13 (Agerpres), — La 13 aprilie, la Anvers s-a deschis Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist din Belgia. Pe ordinea de zi a congresului figurează : Raportul de activitate al C.C. al P. C. din Belgia (raportor Ernest Burnelle, președintele P. C. din Belgia), modificări în statutul partidului, alegerea

Activitatea
P. C. Francez la satePARIS 13 (Agerpres). — Ziarul „L’Humanité“ relatează despre conferința reprezentanților federațiilor departamentale pentru munca de partid la sate. Participanții la conferință au făcut bilanțul activității comuniștilor la sate în ultimele luni.Raportul a fost prezentat de Fernand Clavaud, membru al C.C. al Partidului Comunist Francez. El a subliniat că în afară de lupta economică este nevoie să se desfășoare, de asemenea, și lupta politică.Waldeck Rochet, secretar general adjunct al P. C. Francez, care a luat cuvîntul la conferință, a subliniat că „ideile partidului sînt bine primite de masele de țărani“. Vorbitorul a chemat pe comuniști să-și intensifice activitatea în rîndul mișcării țărănești pentru a da acesteia o orientare care să corespundă intereselor țărănimii muncitoare, pentru a populariza mai larg politica partidului. Activitatea partidului la sate, a subliniat Waldeck Rochet, constituie o sarcină importantă a întregului partid.

Lupta interimperialistă ce se ascute va fi însoțită de lupte de clasă din ce în ce mai mari.Clasa muncitoare din Anglia și din Europa va trebui să ducă cele mai aprige lupte pentru a împiedica clasa dominantă să sacrifice nivelul de trai pe altarul „sfintei cauze a concurenței". Guvernul trebuie silit să-și folosească puterea pentru a împiedica scurgerea neîngrădită a capitalului din Anglia spre țările Comunității Economice Europene ; capitalul disponibil să fie îndreptat spre acele regiuni care sînt cel mai greu lovite de șomaj.Luna trecută, argumentul folosit pentru reducerea salariilor s-a bazat pe afirmația că ne vom alătura celor șase și că trebuie să participăm la concurență pe picior de egalitate cu ei.Luna aceasta, insistențele de re- strîngere a salariilor se vor accentua. Acum, argumentul este că noi nu facem parte din „slînta alianță" a celor șase și de aceea este nevoie de mai multe sacrificii pentru a putea face față concurenței cres- cînde cu Europa. Monopoliștii francezi și vest-germani fără îndoială că vor răspunde prin măsuri tot atît de pline de zel, intensifi- cînd exploatarea odată cu partenerii lor juniori din Piața comună.în aceste condiții, necesitatea cea mai urgentă o constituie pregătirea tuturor păturilor poporului britanic pentru a răspunde așa cum se cuvine atacului monopolurilor.Slăbirea reciprocă a grupărilor monopoliste, ca urmare a rezultatului acestei prime faze a luptei, o- feră o posibilitate reală clasei și poporului, muncitor atît din Anglia, cît și din Europa — al căror nivel de trai și mod de viață sînt amenințate de monopoliști — să-și u- nească forțele și să desființeze orice grupări reacționare restricțio- niste.în faza actuală de restrîngere a capitalismului mondial este esențial ca Piața comună și toate grupările economice și politice reacționare să fie dizolvate ; este esențial să se dezvolte un comerț mondial nestingherit și să se pună capăt restricțiilor care îi stau în cale. A- cestea sînt esențiale pentru a asigura posibilități de lucru pentru milioane de oameni, pentru a menține și ridica nivelul de trai și, în sfîrșit, pentru a menține pacea în lume. I 

organelor conducătoare ale partidului.La congres participă delegații ale partidelor comuniste și muncitorești din Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, R. P. Romînă, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Franța, Suedia, Norvegia, Austria, Olanda și Italia.
Plenara C.C. al P.S.Ü 6.BERLIN 13 (Agerpres). - A.D.N. transmite: La 12 aprilie a<avut loc o ședință plenară a C.C. al P.S.U.G.Erich Honecker a prezentat raportul Biroului Politic despre îndeplinirea hotărîrilor Congresului al VI-lea al P.S.U.G.Walter Ulbricht a prezentat un re- ferat intitulat: „Trecutul și viitorul mișcării muncitorești germane“.Prof. dr. Lothar Berthold a prezentat raportul despre dezbaterile în legătură cu planul istoriei mișcării muncitorești germane. Au luat cuvîntul numeroși participanți.Plenara a aprobat în unanimitate referatul și rapoartele prezentate.
Sesiunea Adunării Naționale 

a R. S. CehoslovacePRAGA 13 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că la 12 aprilie a a- vut loc la Praga sesiunea ordinară a Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. Deputății au discutat și a- probat proiectul de lege cu privire la organizarea conducerii agriculturii republicii.
Congresul artiștilor 
plastici din U.R.S.S. 

și-a încheiat lucrărileMOSCOVA 13 (Agerpres). — După cum anunță TASS la 13 aprilie, la Palatul Congreselor de la Kremlin s-au încheiat lucrările celui de-al doilea congres unional al artiștilor plastici din U.R.S.S.A fost aleasă noua conducere' a Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S., alcătuită din 143 persoane, reprezentanți ai tuturor republicilor, ai multor ținuturi și regiuni din R.S.F.S.R. Congresul a ales de asemenea, comisia de revizie.Serghei Gherasimov a fost reales prim-secretar al conducerii Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S.Delegații la Congres au adresat o scrisoare de salut Comitetului Central al P.C.U.S.
Dcputați congolezi 

cer eliberarea lui A. Gizenga 
LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). — 

In cadrul ședinței din 12 aprilie a Ca
merei Reprezentanților a Parlamentului 
congolez, majoritatea deputaților au 
cerut să fie adusă la îndeplinire cît mai 
urgent rezoluția Camerei Reprezentan
ților din 21 decembrie 1962 cu privire 
la punerea în libertate a lui Antoine 
Gizenga.

Primul ministru, C. Adoula, ministrul 
afacerilor interne, C. Kamitatu, și mi
nistrul justiției, P. Bolya, au refuzat, de 
fapt, să răspundă la interpelările depu
taților privind motivele tărăgănării adu
cerii la îndeplinire a hotărîrilor Came
rei Reprezentanților,

La propunerea deputatului Midibura 
Joseph, Camera Reprezentanților a 
adoptat în unanimitate o rezoluție în 
care se cere să se trimită în insula Bo- 
labemba, unde se află deținut de mai 
mult de un an în mod ilegal Antoine 
Gizenga, o delegație din partea Came
rei Reprezentanților, a guvernului și a 
Partidului solidarității africane, însăr
cinată să-l aducă pe Antoine Gizenga 
la Leopoldville.
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• UNELTIRI ÎMPOTRIVA UNITĂȚII ȚARII • ASASINAREA 
LIDERULUI NEUTRALIST KHANTHI VISAPHANTHONG

VIENTIANE 13 (Agerpres). — De 
cîtva timp presa și agențiile americane
răspîndesc cu asiduitate știri despre agra
varea situației din Laos, care ar fi o urma
re a unor disensiuni în sînul forțelor 
triotice laoțiene staționate în Valea 
cioarelor. Postul de radio „Vocea 
tet Lao" a difuzat o declarație a 
neralului Sinkapo, reprezentant al 
mandamentului suprem al forțelor 
mate ale Patet Lao, în care se arată că 
știrile false răspîndite de presa ameri
cană cu privire la situația din Valea 
Ulcioarelor au drept scop să camufleze 
acțiunile cercurilor imperialiste împo
triva neutralității și unității Laosuiu'.

în declarație se spune că o serie de 
ofițeri ai trupelor neutre, împreună cu 
elemente corupte strecurate în riridu- 
rile acestor trupe, au săvîrșit o serie de 
acte teroriste împotriva populației si a 
persoanelor cu vederi democratice din 
armata și administrația de sub conduce-

pa- 
Ul- 
Pa- 
ge- 
co- 
ar-

rea lui Suvanna Fumma. La 5 aprilie 
ei au arestat 29 de soldați din divizio
nul de artilerie al trupelor neutre și au 
împușcat 27 dintre ei.

Generalul Sinkapo a respins cu hotă- 
rîre născocirile presei occidentale că 
trupe ale Patet Lao ar fi atacat trupele 
generalului Kong Le. Aceste lăscoc'ri 
— a spus el — sînt menite să creeze 
un pretext pentru a trimite în Valea Ul- 
cioarelor trupe ale grupării proameri- 
cane din Laos și să provoace ciocniri 
între trupele neutre și forțe ale Pa
tet Lao.

Marșuri împotriva 
înarmării atomice

BONN 13 (Agerpres). —
Un numeros grup de luptători vest- 

germani împotriva înarmării atomice au 
pornit la 12 aprilie într-un marș din 
Göttingen în direcția orașului Hanovra 
(R.F.G.) In drum spre Hanovra acestui 
grup i se alătură luptători împotriva 
înarmării atomice din numeroase alte 
regiuni ale Germaniei occidentale.

★
COPENHAGA 13 (Agerpres). — La 

12 aprilie, în piața din centrul orașului 
danez Haderslev au sosit participanții la 
marșul pentru interzicerea armei ato
mice, care trebuie să se desfășoare pe 
o distanță de 50 km pe teritoriile Da
nemarcei și R.F.G.

Autoritățile de la Bonn nu au permis 
participanților la marș să treacă fron
tiera Germaniei occidentale, dar această 
interzicere nu i-a descurajat pe luptă
torii pentru pace. Aproape 1 500 de da
nezi, sosiți din diferite regiuni ale țării, 
se pregătesc de drum. In rîndurile de
monstranților se află reprezentanți ai 
organizațiilor de luptă împotriva armei 
atomice din Germania occidentală, Sue
dia, Norvegia și Elveția.

★VIENTIANE 13 (Agerpres). — A- genția France Presse anunță că în seara zilei de 12 aprilie, la domiciliul său din Vientiane, a fost asasinat locotenent-colonelul Khanthi Visaphanthong, membru al grupului neutralist, cunoscut pentru activitatea desfășurată cu prilejul reorganizării forțelor polițienești lao- țiene.Khanthi Visaphanthong se afla în conducerea forțelor polițienești, a- firmîndu-se în decursul activității sale prin poziția sa fermă în sprijinul politicii de neutralitate și pace.

Jocul dezmințirilor
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Dezmințirile succesive publicate oficial 
în Franța în legătură cu afirmațiile unor 
publicații americane, potrivit cărora gu
vernul francez și-ar fi modificat atitu
dinea față de planurile americane de 
creare a unei forțe nucleare a N.A.T.O., 
au determinat, în cele din urmă, și o 
„punere la punct“ din sursă americană. 
După cum relatează agenția France 
Presse, ea a fost comunicată reprezen
tanților presei străine din New York 
de „o personalitate americană' neidenti
ficată”. La conferința de presă anonimă 
s-a arătat că „contrar afirmațiilor din 
anumite articole apărute în presa ame
ricană, nici politica Statelor Unite, nici 
politica Franței n-au suferit modificări 
în cursul recentelor convorbiri de la 
Paris".

S-a precizat, de asemenea —- deși a- 
cest lucru nu a fost contestat în nici 
un articol — că guvernul american nu 
a abandonat proiectul de creare a unei 
forțe nucleare multilaterale (cu echipa
je și fonduri puse la dispoziție de mai 
multe țări) și că Livingston, Merchant, 
reprezentantul personal al președintelui 
Kennedy, continuă consultările în aceas
tă privință. în ceea ce privește pozi
ția franceză, „personalitatea americană" 
a afirmat că ea poate fi definită în fe
lul următor: Franța nu acceptă nici un

110 OOO de 
metalurglști 

japonezi 
în grevă

al Pâmîntalui lansat in Ü. R. S. S

Acord cu privire Iu încetarea 
operațiunilor militare în Yemen

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 13 aprilie 1963, 
în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pămîn- 
tului — „Cosmos-14“. La bordul satelitului este instalat aparatajul știin
țific destinat continuării explorării spațiului cosmic în cadrul progra
mului anunțat la 16 martie 1962 de agenția TASS. Satelitul s-a plasat 
pe o orbită cu următorii parametri : perioada inițială de revoluție — 
92,1 minute, distanța maximă de suprafața Pămîntului (la apogeu) —• 
512 km, distanța minimă (la perigeu) — 265 km. Unghiul de înclinație 
a orbitei față de planul Ecuatorului — 48 grade 57 minute.

In afara aparatajului științific, la bordul satelitului se află : un 
emițător radio care funcționează pe frecvența 20,004 MHZ, un sistem 
radiotehnic pentru măsurarea precisă a elementelor orbitei, un sistem 
radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor referitoare la 
funcționarea dispozitivelor și a aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare șl calcul procedează la prelucrarea informațiilor 
recepționate.

control străin asupra forțelor nucleare 
staționate pe teritoriul Franței, dar 
acceptă controlul N.A.T.O. asupra for
țelor de acest fel, situate pe teritorii 
străine. Această a doua eventualitate 
s-ar referi, pentru moment, la escadri
lele franceze de aviație care se află pe 
teritoriul Germaniei occidentale și 
care ar putea fi dotate cu annament 
nuclear american.

Nici această „punere la punct“ nu 
coincide însă cu explicațiile franceze 
în această privință.

„France Presse" repetă ceea ce a a- 
firmat și cu două zile în urmă: Nu 
s-a căzut încă de acord, nici măcar a- 
supra participării celor două escadrile 
de avioane franceze din R.F.G. la o for
ță nucleară controlată de americani.

Poziția franceză definită de genera
lul de Gaulle este cit se poate de clară, 
scrie „France Presse“. Deși rămîne fi
delă alianței atlantice, Franța nu uită 
că această alianță nu va dăinui totdea
una. Pactul N.A.T.O. expiră în 1969. 
O națiune care vrea să rămînă suverană 
trebuie să fie în măsură să-și asigure 
singură apărarea, bineînțeles în colabo
rare cu aliații, dar fără a depinde de 
ei. Așa se explică hotărîrea Franței de 
a se înzestra cu o forță nucleară auto
nomă, care nu există însă, dar care tre
buie să înceapă să existe în toamna vii
toare.

Observatorii politici de la Paris sînt 
de părere că toate aceste divergențe, 
expuse fățiș cu circa șase săptămîni îna
inte de întâlnirea de la Ottawa, arată 
că este puțin probabil ca în următoa
rele citeva săptămîni să se pună la 
punct un plan comun de înarmare ato
mică a N.A.T.O.

CAIRO 13 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că R.A.U., Republica Arabă Yemen, Arabia Saudită și Organizația Națiunilor Unite au încheiat un acord cu privire la încetarea operațiunilor militare din Yemen.Potrivit acordului, trupele egiptene vor fi retrase treptat de pe teritoriul yemenit.

TOKIO 13 
gerpres). — La 
aprilie 110 000 
metalurgiști japo
nezi au răspuns 
printr-o grevă la 
refuzul patronilor 
de a le satisface re
vendicările econo
mice.

6000 de munci
tori din transportul 
comun din Japonia 
au organizat la To
kio o demonstrație 
împotriva 
atomice a 
(fotografia 
rată)
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Ancheta în lectură cu catastrofă „Thresher“

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Agenția France Presse menționează 
că ancheta desfășurată de către co
misia prezidată de amiralul B. Aus
tin și compusă din cinci dintre cei 
mai calificați experți în submarine 
din S.U.A. va urmări îndeosebi dife
ritele faze de „modernizare” cărora 
a fost supus în ultimele luni subma
rinul „Thresher“, a cărui catastrofă 
a costat viața a 129 de oameni.

Amiralul Anderson, șeful statului 
major al flotei maritime militare, a 
dezvăluit joi că ultima revizie făcu
tă submarinului a necesitat perfora
rea unei deschideri de un metru în 
carcasa acestuia pentru sistemul de 
evacuare a gunoaielor. Agenția 
France Presse, referindu-se la unele 
informații, anunță că, pe de altă 
parte, la bordul submarinului „Thre- 

descoperite cu cîtva 
unele defecțiuni ale 

echipamentului e- 
lectronic de con
trol și în rețeaua 
de aerisire. Mai 
mult decît atît, în 
iunie anul 
„Thresher“ 
ciocnit de 
morcher în 
Cape Canaveral, 
în Florida, ceea 
ce a provocat o 
spărtură de un 
metru șl jumătate 
în carcasă și a 
necesitat repara
ții timp de trei 
săptămîni.

Ziarul „Chicago 
Daily News“ a pu
blicat vineri tex
tul unei declarații 
făcute în toamna 
anului trecut de 
către amiralul Hy
man Rickover, șe- 
tul secției subma
rinelor atomice a 
forțelor navale a- 
mericane, care, 
fără să se refere 
la un submarin

sher” au fost 
timp în urmă

Submarlnul atomic american „Thresher" înainte de 
loșlrea în apele oceanului Atlantic unde s-a acu
fundat.

trecut, 
s-a 

un re
portul

anume, spunea : „Am avut ocazia 
în mai multe rînduri să mă aflu pe 
un submarin în timpul unei scufun
dări la adîncimi și să constat că la 
unelg aparate se produceau dere
glări deoarece o piesă era fabrica
tă cu materiale necorespunzătoare. 
Dacă echipajul nu ar fi luat hotă- 
rîri rapide, consecințele ar fi fost de
zastruoase și eu nu m-aș mai fi 
aflat aici astăzi". Agenția France 
Presse menționează că una din ru
dele unui membru al echipajului ar 
fi declarat că „starea în care se 
afla submarinul zdruncinase încre
derea membrilor echipajului”.

Pe linia cercetărilor în vederea 
descoperirii cauzelor care au provo, 
cat scufundarea submarinului, ofi
cialitățile, după zile întregi de con
sultări și nehotărîre, au decis, în 
sfîrșit, ca batiscaful „Trieste“ care 
urmează să examineze epava sub
marinului atomic, să fie transportat 
din California prin Canalul de Pa
nama. Purtătorul de cuvînt al mari
nei americane a anunțat că batisca
ful va fi plasat fără ct fi demontat 
la San Diego (California) pe un fel 
de doc plutitor. Călătoria va dura în 
total 12 zile.

In ceea ce privește soarta echi
pajului submarinului „Thresher", 
după cum menționează agenția 
France Presse într-o declarație dată 
publicității în după-amiaza zilei de 
12 aprilie, Ministerul Marinei a afir
mat din nou că „nu pot exista su
praviețuitori ai catastrofei „Thre
sher“ reamintind câ adîncimea la 
care se află submarinul (2 560 m) 
exclude orice posibilitate de salvare.

Oficialități ale Ministerului Mari
nei au declarat că posibilitatea sal
vării submarinelor există numai pînă 
la o adîncime de 400 de picioare, 
or submarinul „Thresher” a trebuit 
să coboare la o adîncime mult mai 
mare.

Intre timp, cercetările continuă pe 
o zonă care s-a restrîns la o supra
față cu un diametru de circa 100 
kilometri. Cercetările sînt desfășu
rate de 16 nave.

Pavilionul romtnesc la Tîrgul
de la Milano

MILANO. La 12 aprilie s-a deschis 
Tîrgul internațional de la Milano la 
care participă 84 de țări printre care 
și Republica Populară Romînă. în a- 
cest an, R. P. Romînă prezintă expona
te în sectoare specializate ca : mașini 
unelte, electromotoare, tractoare și in
stalații de foraj pe autocamion. Mult 
apreciată a fost stația de foraj prezen
tată și in cadrul televiziunii italiene. 
Pavilionul rominesc a fost vizitat de 
numeroase personalități oficiale, oa- 

■ meni de afaceri, ziariști, hucurîndu-se 
de un deosebit succes.

PRAGA. La clubul Uniunii artiști
lor plastici și arhitecților din Praga a 
avut loc o seară a filmului documen
tar rominesc. Au fost prezentate fil
mele : „N. Grigorescu", „Secretul unui 
tablou", „Arta plastică contemporană 
romînească" și „Ritm și construcții".

DAR ES SALAM. Joshua Nkomo, 
liderul partidului Uniunea poporului 
african Zimbabwe din Rhodesia de 
sud, a organizat Ia 12 aprilie la Dar 
Es Salam o conferință de presă în ca
drul căreia a făcut cunoscut că nu
meroși patrioți s-au refugiat pe teri
toriul Tanganicăi în vederea creării 
unui guvern african"’în exil și pentru 
pregătirea unor acțiuni în scopul do- 
bîndirii independenței.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, la Moscova a sosit un

EEX

înarmării 
Japoniei, 

alătu-
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nou grup de oameni de afaceri din 
Anglia reprezentînd importantul con
cern „Cope Almen and Harper Engi
neering“ care grupează 100 de firme 
diferite. Delegația este alcătuită din 
șase directori de firme, în frunte cu 
Leonard Matchen, președintele con
cernului.

Arestarea patriotei 
vest-germane A. Fossen

BERLIN. După cum anunță ziarul 
„Neues Deutschland“, patriota vest- 
germană A. Fossen a fost arestată în 
R.F.G. Ea făcea parte din delegația 
femeilor vest-germane care a remis 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului, cu sediul la Geneva, un me
morandum cuprinzînd date referitoare 
la persecutarea democraților și adver
sarilor războiului atomic ele către au
toritățile vest-germane. A. Fossen a 
fost arestată în luna martie, îndată 
după înapoierea ei de la Geneva, dar 
acest fapt a devenit cunoscut abia 
acum.

»■

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS la Moscova a avut loc 
o adunare festivă a reprezentanților 
vieții publice din capitală, la care au 
participat conducători ai ' partidului 
comunist și ai guvernului, consacra
tă împlinirii a 80 de ani de la naște- 
terea cunoscutului poet sovietic De
mian Bednîi (1883—1945).

Tratativele tripartite 
de Ia Cairo

SANAA. Agenția M.E.N. relatează 
că în cadrul unui miting care a avut 
loc la 13 aprilie la Sanaa, președin
tele R.A. Yemen, Sallal, a proclamat 
prima constituție în istoria Yemenu
lui.

NEW YORK. Aproximativ 1 000 
de negri au străbătut străzile ora
șului Birmingham (statul Alabama) 
protestînd împotriva discriminări
lor rasiale. In fruntea demonstra
ției se afla pastorul King, cunoscut 
militant pe tărîm obștesc din su
dul S.U.A. împotriva demonstranți
lor a fost trimisă poliția. Păstoriri 
King și 30 de alți demonstranți au 
fost arestați.

ANKARA. La Istanbul a apărut o 
nouă revistă politică „Dreptatea 
socială“ la care colaborează o se
rie de scriitori și ziariști progre
siști.

CAIRO 13 (Agerpres). — După o întrerupere de o zi, tratativele tripartite în vederea constituirii unei uniuni federale între R.A.U., Siria și Irak, care se desfășoară la Cairo, au fost reluate în dimineața zilei de 13 aprilie. Presa din Cairo relevă că tratativele se află în prezent într-un stadiu final și crucial. Comentariile apărute la 13 aprilie în presa din Cairo indică însă că nu a fost realizată o înțelegere în privința tuturor punctelor.Astfel, cunoscutul ziarist egiptean Hassanein Heykal, care exprimă de obicei punctul de vedere al președintelui Nasser, făcînd un bilanț al tratativelor care s-au desfășurat pînă în prezent, scrie că se mențin divergențe între reprezentanții R.A.U. și cei ai partidului Baas, în special din Siria, cu privire la problema partidelor politice.Totodată, presa din Cairo informează că cele trei delegații au căzut de acord ca în funcția de președinte al noului stat federal să fie numit Gamal Abdel Nasser, dar nu s-a luat încă o hotărîre privind atribuțiile președintelui.

Sosirea a numeroși străini în Gre
cia, atrași fie de monumentele stră
vechii Elade, fie de frumusețea pei
sajului, fie de perspectiva unor a- 
facerl. este un fapt la ordinea zilei. 
Poporul grec îl primește pe toți cu 
ospitalitatea sa binecunoscută încă 
din antichitate. Dar pe lîngă a- 
ceștl oaspeți, în Grecia mai so
sesc șl o altă categorie de „mu
safiri“, prea puțin doriți sau aș
teptați. Numai în ultimele cîteva luni 
s-au perindat în porturile grecești 
portavioanele „F. D. Roosevelt“ (a- 
merlcan), „Centaur“ (britanic), „Ka
rel Doorman* (olandez) ; la mijlocul 
lunii martie a avut loc la Atena o 
consfătuire a șefilor militari ai 
N.A.T.O. din Grecia șl Turcia, 
care au participat 50 de ofițeri su
periori greci, turci și americani. Nu 
de mult, în apele grecești au mai 
poposit șl alți 
categorie. Este 
a flotei a 6-a 
făcea parte șl 
„Entreprise”.

oceane“, cum a denumlt-o «editorul 
Emil Ludwig, parcă te Îmbla la re
verie. In apropiere se zărea pano
rama Atenei, avînd In centrul el 
stînca sacră a Acropolei ; nu depar
te de noi domnea forfota activului 
port comercial Pireu. Numai silue
tele navelor de război americane, de 
care ne apropiam tot mal mult, con
trastau cu peisajul optimist din jur...

Am trecut pe lingă vasul amiral 
flotei a 6-a, crucișătorul „Sprlng-al

Corespondentă 
din Atena

la

oaspeți din această 
vorba de o escadră 
americane, din care 

portavionul atomic

Cine tulbură apele 
Mediteranei...

întrucît, împreună cu alți ziariști 
greci și străini, acreditați la Atena, 
am fost Invitat să vizitez acest vas, 
voi stărui puțin asupra celor văzute 
cu acest prilej. încă din ajunul so
sirii în portul Faliron, de lîngă Pi
reu, ziarele guvernamentale grecești 
și radioul au făcut o mare reclamă 
flotei a 6-a și îndeosebi „vedetei“ 
sale, portavionul „Entreprise“, pre- 
zentîndu-1 ca pe o „întreprindere 
pașnică“. Dar toată această recla
mă vine în contradicție cu însăși ti
tulatura oficială a vasului, care esle 
înregistrat ca „Nuclear Attack Air
craft Carrier“ (vas atomic purtător 
de avioane de atac).

Ne-am îmbarcat pe o șalupă so
sită de pe „Entreprise“ și ne-am în
dreptat spre vasul ancorat în larg. 
Marea era calmă, cerul senin. Medi
terana, „cea mal frumoasă dintre 
toate mările, frumoasa Elena între

field" șl ne-am croit drum printre 
mai multe distrugătoare.

Deasupra noastră «-a făcut um
bră dintr-odată. Șalupa intrase sub 
o platformă a portavionului. Un 
„blue-jacket“ (un marinar) ne spri
jină în timp ce urcăm pe scărița ce 
duce într-unul din cele două han
gare imense ale navei. „No smo
king“ (fumatul oprit) ne avertizează 
un allș cu litere mari. Lîngă mine, 
un ziarist englez își stinge alarmat 
pipa. Răsfoim fotografiile și mate
rialele distribuite de serviciul de 
propagandă al flotei a 6-a — căci 
această flotă are și un serviciu pro
priu de reclamă pentru... mijloacele 
sale d© distrugere 1

De jos, din hangarele în care ,pot 
intra pînă la o sută de avioane, 
fanfara răsuna tot mai strident, iar 
sus, la masivul turn de comandă, 
care domină colosul marin, instala
țiile de radar se învîrteau mereu, 
căutînd fără încetare un inamic 
imaginar.

Unul din avioanele catapultate 
pe puntea de lansare a vasului 
rotea deasupra Acropolei, lăsînd 
cerul Atenei dungi alburii, ce pă
tau cerul de un albastru atît de pur 
al Atticei. Un ziar grec, „Ta Nea“, 
scrisese că vasul era „plin cu arme 
nucleare".

Am avut, pentru o clipă, ca o «tră-

de 
se 
pe

fulgerare, o viziune sumbră. Ce s-ar 
întîmplă oare dacă s-ar produce 
vreo defecțiune mai gravă pe bor
dul acestui vas ? Sau dacă vreun 
avion rătăcit ar fi luat drept un a- 
vion Inamic ? Un accident, o întîm- 
plare, o acțiune nesăbuită a unul 
maniac atomic șl... în cîteva se
cundo cine știe cîte milioane de oa
meni și cîte comori ale civilizației 
noastre ar putea fi distruse.

Privind la bombardierele ultraso- 
nlce de pe „Entreprise“ ml-a reve
nit în minte o scenă dintr-un film 
japonez prezentat nu de mult la 
Atena : „Ultimul război“, o viziune 
înfiorătoare ’a unui eventual război 
nuclear. Scena arată cum uriașii 
zgîrle-nori din New-York, dintre 
care unii sînt realizări remarcabile 
ale tehnicii și inventivității ameri
cane din secolul XX, se prăbușesc 
în cîteva clipe, ca niște castele de 
cărți de joc, sub efectul neiertător 
al ciupercii atomice, de care n-ar 
putea scăpa nici proprietarii celor 
mal moderne mijloace de distrugere 
în masă, inclusiv „Entreprise“ 1

Multă lume își pune întreba
rea : cîte nu _ '
cu banii cheltuițl pentru o aseme
nea navă a morții atomice...? Zia
rul „Ta Nea“ menționa că, cu cei 
peste 500 de milioane de dolari cît 
costă vasul, s-ar putea construi 
26 000 de case în Statele Unite, sau 
ar putea studia în universități 68 000 
de tineri. Unul din ziariștii occiden
tali, împreună cu care am vizitat 
nava, și-a exprimat părerea că a- 
ceastă sumă colosală ar putea ușu
ra suferințele a milioane de oameni 
din lumea capitalistă, ar putea ii fo
losită în scopuri mai constructive 
decît pentru a face „demonstrații de 
forță“ peste mări și oceane, care 
urmăresc să intimideze pe cei cu 
nervii slabi.

mai
cu

mal

s-ar putea face

Reziduuri periculoase
Cu astfel de gîndurl. am părăsit 

portavionul atomic, acest ambasa
dor al politicii S.U.A. In regiunea Me- 
dlteranei. Am privit Îndelung flgu-

rile unor ziariști locali și străini, 
care nu păreau deloc îneîntați de 
acest musafir indezirabil. Iar „Entre
prise“ a rămas' să otrăvească 
departe marea aceasta calmă 
reziduurile sale atomice.

Printre motivele pentru care
multe ziare grecești și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu prezen
ța lui „Entreprise“ în apele Greciei 
se află tocmai problema acestor re
ziduuri. Astfel, ziarul „Athinaiki“ se 
întreba : „Ce se întîmplă cu rezi
duurile atomice ale lui „Entreprise“? 
„Răspunsul guvernului S.U.A. la a- 
ceastă întrebare — arăta ziarul — 
este un secret atomic“. Ziarul se de
clara nemulțumit cu acest răspuns 
șl invoca părerea unor savanți 
străini după care aceste reziduuri, 
puse în lăzi șl scufundate în mare, 
pot prezenta un pericol pentru țările 
din jur.

Dar nu este vorba numai despre 
reziduurile atomice. Unele ziare ate
niene au arătat că vasele de tipul 
Iul „Entreprise“ tulbura apele țărmu
rilor vizitate și cu alt gen de rezi
duuri, mai otrăvitoare încă. Ele ațî- 
tă psihoza milltaristă și întrețin 
ambianța în care cheltuielile mili
tare ale țărilor din N.A.T.O., inclu
siv ale Greciei, cresc neîncetat.

Vizita lui „Entreprise“ a fost ur
mată de vizitele altor musafiri „at
lantici', la fel de nedoriți în Medi
terana. La 1 aprilie șl-a tăcut apa
riția în apele acestei mări, în zone 
deocamdată nedezvăluite, primul 
submarin atomic american înzestrat 
cu rachete „Polaris" ; acum ee a- 
nunță că ă sosit în apele Meditera
nei și al doilea submarin american 
de acest tip. Sînt precursori ai 
mult discutatei „forțe nucleare mul
tilaterale a N.A.T.O.“, ultima inven
ție a Washingtonului în materie de 
cursa înarmărilor. Tocmai pen
tru a pune la punct această in
venție, pe care majoritatea alia- 
ților S. U. A. din N. A. T. O. o 
privesc cu destule rezerve, și-au a- 
nunțat sosirea la Atena subsecreta
rul Departamentului de Stat al 
S.U.A., Merchant, precum șl pre
ședintele Comitetului mixt al șefilor 
de state majore al S.U.A., generalul 
Maxwell Taylor... Ziarul „Avghl'

scria că aceste vizite, noile exerci
ții militare ale N.A.T.O. în Marea 
Egee, precum și croaziera lui „En
treprise“ șl a Hotel a 6-a dovedesc 
că N.A.T.O. și S.U.A. persistă în 
scopurile lor de „răfboi rece“ și pro
vocări în regiunea balcanică. Ace
lași ziar se întreabă dacă Grecia nu 
a fost cumva aleasă ca bază pen
tru submarinele americane înzestra
te cu rachete „Polaris“ și citează în 
acest sens articolul transmis de co
respondentul din New York al zia
rului „Kathimerini“, S. Kondomitros, 
în care se spune printre altele: „Po
trivit caracterizării oficiale făcute de 
conducerea milîtară aliată, Grecia 
este considerată în prezent ca fiind 
baza cea mai consecventă a 
N.A.T.O. în Mediterana de sud-est în 
urma situației haotice care domneș
te în Turcia șl a fluidității din Italia, 
unde, datorită puternicei opoziții an
tioccidentale, nu există gradul nece
sar de securitate“.

Ziarul „To Vima“, care exprimă 
punctul de vedere al partidului bur
ghez Uniunea de centru, a atras a- 
tenția că asemenea planuri nu se 
limitează numai la zona balcanică. 
Ziarul arată că „Entreprise“ „va ră- 
mîne timp îndelungat în Marea Me- 
diterană și că va vizita o serie de 
porturi din Orientul Apropiat, dat 
fiind situația existentă în țările res
pective".

Unele din ziarele amintite, pre
cum și diferite glasuri reprezentative 
ale opiniei publice grecești și-au 
exprimat, cu prilejul unor mitinguri, 
îngrijorarea că asemenea prezențe, 
prea puțin pașnice, ca cea a lui 
„Entreprise“, nu pot decît să încor
deze atmosfera în regiunea balcani
că și, lucru paradoxal, dar adevă
rat, să sporească sentimentul de 
nesiguranță în rîndurile populației 
din țările vizitate.

S-a arătat totodată în ziare că po
porul grec preferă ca, în locul unor 
astfel de vizite, contrare intereselor 
păcii în Balcani șl în lume, să pri
mească oaspeți în scopul întăririi 
păcii și dezvoltării colaborării între 
popoare, ceea ca ar corespunde 
propriilor «ale Interese vitale.

AL. GHEORGHIU

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet al 
R. p. Romîne : Giselle — (orele 
Răpirea 
monica 
neul R. 
Dirijor: 
Solist : 
Concert __ _____  . .
dat de orchestra „Barbu Lăutaru“. Diri
jor : Nicu Stănescu. — (orele 20). (Sala 
mică a Palatului R. P. Romîne) : Ciclul 
„Muzica de-a lungul veacurilor“ — (orele 
20). Teatrul de stat de operetă : Mam- 
zello Nltouche — (orele 10,30); Plutașul 
de pe Bistrița — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) ; Vizita bătrînci doamne — (orele 
10); Cercul de cretă caucazian — (orele 
15); Febre — (orele 20). (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 10 și orele 15); 
Adam șl Eva — (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — 
(orele 10) -, O singură viață — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Tache, Ianke șl Cadîr — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : Antoniu șl Cleopatra — (orele 
10); Pygmalion — (orele 15,30); Vlalcu 
Vodă — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettlé și doamna Moon — (orele 10,30); 
Băieții veseli — (orele 16); Patru sub un 
acoperiș — (orele 20). Teatrul pentru ti
neret și copil (Sala C. Miile) : O felie de 
lună — (orele 11); Do Pretore Vincenzo— 
(orele 15,30); Logodnicul de profesio se 
însoară — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Doi la aritmetică — (orele 10); Salut 
voios — (orele 16). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Gluleștl : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 15,00); Faraonii — (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Un mi
lion pentru un suris — (orele 11); Mer- 
cadet — (orele 20). Institutul de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Caragiale“ 
(Studioul de teatru — str. 30 Decembrie 
9): Ascensiunea lui Arturo Ui poate îl 
oprită — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy): Muzica 
bat-o vina — (orele 16); Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174): 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece șl dan
suri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 
20). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Ro
mîne) : Concert extraordinar de muzica 
ușoară dat de Ines Taddio (Italia) șl 
Peter Hinnen (Elveția) șl o formație or
chestrală vieneză condusă de Willy Fan
tei — (orele 20). (Sala Dalles) : Spectaco
lul de estradă „Alo, alei o Stroe" — (orele 
17 șl orele 20,30). Circul de stat : Specta
colul primăverii — (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări : rulează la Patria (9; 11,30; 14 ; 
16,30; 19; 21,15). Cumpără-ți un balon : 
rulează la cinematografele Republica 
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
I. C. Frimu (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Gh. Doja (9; 10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21),
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Pescă
rușul negru : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena
Pavel (9,45; 11,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45), 
1 Mal (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Flacăra 
(12; 16; 18,15; 20,30), Turneul veseliei : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(11; 15; 17; 19, 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Grivlța (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Libertății (10; 12; 14, 16,30; 18,30;
20.30) . ” ■ " ........................ .  .. .......
16,45; 
scop:
20.30) ,
20.30) .
14,15; _______ .
Cristo — cinemascop

Romîne : Giselle — (orele 11) ; 
din serai — (orele 19,30). Fllar- 
de stat „George Enescu“ (Ate- 
P. Romîne) : Concert simfonic. 
Djura Jacsic (R.S.F. Iugoslavia). 
Vladimir Orlov — (orele 11) ; 

; de muzică populară romînească

Hamlet : Tineretului (10,30; 13,30; 
20). Vacanță la mare — cinema- 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 18,30; 18,30;
V. Roaltă (10; 12; 14; 16; 18,15;

Patru inimi : Central (9,45; 12; 
16,30> 18,45; 21). Contele de Monte 

(ambele serii);

Lumina (9,45; 13; 16,30; 20). Program spe
cial pentru copii : 13 Septembrie (10; 11). 
Camelia : 13 Septembrie (12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Arta (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Program de filme documentare: Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). Hatifa : Maxim Gorki 
(11; 15; 17; 19; 21). Riul și moartea : ru
lează la cinematograful înfrățirea intre 
popoare (11,30; 15,30; 17,45; 20). O întlm- 
plare extraordinară — ambele serii : 
Cultural (11; 16; 19,30). Balada husarilor : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 9 pînă la orele 
21). M. Eminescu (11,30; 15,30; 18; 20,30). 
Mongolii — cinemascop: 8 Martie (9; 11.15« 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Celebrul 702 ru
lează la cinematograful C-tin David (16; 
18,15; 20,30). Bunica Sabella : Unirea (11; 
15; 17; 19; 21), B. Delavrancea (11; 16; 18; 
20). Rebelul : rulează la cinematografele 
Alex. Sahia (10; 12;.........................
Miorița (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), Flo- 
reasca (16; "."7
papuci : Munca (12; 16; 18,15; 20,30). Te
roare în munți — cinemascop : Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30). Clinele sălbatic
Dingo : rulează la cinematografele T. 
Vladlmlrescu (11; 15; 17; 19; 20,45), Moși
lor (11; 16; 18,15; 20,30). Aventurile Iul
Huckleberry Finn — cinemascop : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Mirajul : rulează la 
cinematograful Iile Plntille (16; 18,15: 
20,30). Șapte dădace : Volga (10« 12; 15; 
17; 19; 21), G. Bacovla (11,30; 16; 18; 20). 
Inelele gloriei : Luceafărul (10,30« 15; 17; 
19; 21).

TELEVIZIUNE : 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiunea 
pentru copil șl tineretul școlar. 10,30 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea
pentru sate. In jurui orei 15,45 — trans
misie de la stadionul „23 August“ : re
priza a doua a meciului de fotbal dintre 
echipele Progresul — Știința Timișoara 
șl întllnlrea de fotbal dintre echipele 
Rapid — Farul. 18,30 — Varietăți. Trans
misiune de la Studioul de concerte al 
radlotelevlzlunll. 19,30 — Jurnalul te
leviziunii. 19,45 — Partea a II-a a emi
siunii de varietăți. In jurul orei 21,00 — 
Filmul artistic : „Partea ta de vină" — 
o producție a Studioului „București“. In 
încheiere : Buletin de știri.

14; 16,30; 18.45; 21),
18,15; 20,30). Un erou în

ya 6 n 
vremea (

«

Iert în țară : Vremea a fost relativ 
umedă șl a continuat să se încălzească 
în jumătatea de sud a țării. Cerul a 
fost variabil, mal mult acoperit în Mol
dova șl Transilvania unde a plouat In
termitent. In celelalte regiuni a plouat 
Izolat. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 21 de grade la Bucu
rești șl Giurgiu șl 7 grade la Avrămenl 
și Cotnari. In București : Vreme schim
bătoare șl călduroasă cu cerul variabil, 
mai mult noros. Averse slabe de ploaie. 
Vînt moderat din vest. Temperatura ma
ximă a aerului a fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele do 15, 18 
șl 17 aprilie. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente în nordul 
țării șl regiunea de munte. Vîntul va 
sufla moderat. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere. In Bucu
rești : vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil. Vîntul va sufla moderat. 
Temperatura în creștere.
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