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Plecarea delegației P. M. R» 
din R. P. D. Coreeană

PHENIAN 14 (Agerpres). — Sîm- 
bătă, 14 martie, delegația^ Partidului 
Muncitoresc Romîn, alcătuită din 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., conducătorul delegației, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu 
și Chivu Stoica, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., a părăsit 
Phenianul.

La aeroport delegația a fost con
dusă de tovarășii Kim Ir Sen, pre
ședintele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Pak Kim Ciol, Kim Cian 
Man, Li Hio Sun, membri ai Birou
lui Politic, vicepreședinți ai C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea. Au 
fost prezenți Li Giu En, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
membri ai C.C., lucrători cu munci 
de răspundere din . aparatul central 
de partid și de stat.

Au fost, de asemenea, de față Ma- 
nole Bodnăraș, ambasadorul R. P. 
Romîne la Phenian, și membrii am
basadei.

După decolarea avionului din Phë* 
nian, tovarășul Ion Gheorghe Mau« 
rer a transmis în timpul zborului 
următoarea telegramă tovarășului 
Kim Ir Sen, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea :

Delegația C.C. al P.M.R., părăsind 
spațiul aerian al Republicii Populare 
Democrate Coreene, vă exprimă 
profunde mulțumiri pentru primirea 
atît de prietenească de care ne-am 
bucurat și vă roagă să transmiteți 
un călduros salut poporului -coreean.

Totodată, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a transmis următoarea te
legramă tovarășului Mao 'Tze-dun, 
președintele C.C. al P.C. Chinez :

Zburînd deasupra teritoriului R. P. 
Chineze, delegația C.C. al P.M.R. vă 
roagă să primiți expresia sentimen
telor de prietenie ale partidului jaos- 
tru și ale poporului romî'n față de 
Partidul Comunist Chine« și față de 
poporul chinez, odată cu urările 
noastre pentru prosperi/catea Repu
blicii Populare Chineze.

Clneficare. Este un termen intrat 
în vorbirea curentă abia în ulti
mele două decenii. Un cuvînt care 
ar fi fost fără obiect în trecut — ca 
și altele, înrudite astăzi prin sensul 
lor profund, exprimînd noi preocu
pări, realități actuale. Ridicarea ni
velului de cultură al maselor, proces 
aflat în continuă desfășurare, găseș
te un sprijin prețios în cinematogra
fie, cu forța de pătrundere, populari
tatea și accesibilitatea ei. Cinemato
graful a dobîndit, pe lîngă caracterul 
său de divertisment, o importantă 
funcție socială ; eheste astăzi un fo
car de cultură, un mijloc de răspîn- 
dire a noului, de educare într-un 
spirit nou a milioane dé oameni.

Statul nostru a alocat și alocă fon
duri însemnate lărgirii bazei mate
riale a cineficării. în toate regiu
nile țării au fost construite noi ci
nematografe, spațioase, dotate cu 
instalații moderne fabricate în țară, 
iar dintre cele vechi, majoritatea au 
fost complet reutilate ; au fost 
amenajate săli de proiecție la 
căminele culturale. în prezent, re
țeaua de stat cuprinde aproape 5 100 
de unități cinematografice (la care 
se adaugă cele circa 300 de cinema
tografe sindicale. în curs de unifi
care cu rețeaua de stat), față de 308 
cîte erau. în total. în 1948. Dintre 
acestea, 4 600 funcționează la sate, 
unde înainte de eliberare nu exista 
nici măcar un singur cinematograf, 
iar numărul lor continuă să crească 
cu circa 700 de unități pe an — con
form prevederilor planului șesenal.

Esențială pentru succesul acțiunii 
de cineficare este nu numai constru
irea sau înzestrarea tehnică a cine
matografelor ci, în primul rînd. folo
sirea eficientă a bazei materiale, în
treținerea corespunzătoare a sălilor 
și a aparatelor, îmbunătățirea mun
cii de difuzare, de programare și 
popularizare a filmelor. Pentru a 
sublinia importanța acestei activi
tăți de care răspunde, pe plan cen
tral, Direcția rețelei cinematografice 
și a difuzării filmelor din cadrul 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă 
util să 
gur an 
tografele 
avut aproape 180 de milioane 
spectatori ; programele 
în cadrul recentei ediții a Festiva
lului filmului la sate (în decembrie 
1963 și ianuarie 1964) au fost văzute 
de 9 milioane de spectatori, cu un 
milion mai mult decît se prevedea. 
Afluența de public este un rezultat 
al bunei organizări, al faptului că 
filmele au fost selecționate în așa 
fel îneît să-i intereseze pe oamenii 
muncii de la sate, că în programe 
au fost incluse scurt-metraje agri
cole care au răspuns unor preocu
pări actuale ale colectiviștilor, le-au 
îmbogățit cunoștințele. La toate a- 
cestea și-au adus contribuția nenu- 
mărați activiști culturali din întrea
ga țară, lucrători din cadrul sfatu
rilor populare, al întreprinderilor ci
nematografice regionale și al secții- 
jțor raionale de cineficare, directori 

e cămine culturale, operatori, teh
nicieni care deservesc caravanele ci
nematografice și mulți alții.

Acolo unde sfaturile populare re
gionale și raionale, comitetele de 
cultură și artă au înțeles însemnă
tatea politică și culturală a cinefi
cării, sprijinind-o cu mijloace ma
teriale locale și desfășurînd o te
meinică activitate de îndrumare 
și control, au fost obținute rea
lizări însemnate. în numeroase 
raioane din Dobrogea, Banat, Bra
șov, Suceava ș.a. cinematogra
ful își face din ce în ce mai 
puternic simțită prezența în viața 
culturală. Nu pretutindeni însă pro
blemele rețelei cinematografice se 
bucură de atenția cuvenită. Unele 
sfaturi populare se dezinteresea
ză de aceste probleme, considerîn- 
du-le, în mod evident greșit, rupte 
de principalele sarcini la ordinea zi
lei, de obiectivele actuale ale mun-

(D.R.C.D.F.), ni se pare 
arătăm că într-un sin- 
— în 1963 — cinema

din întreaga țară au 
de 

prezentate

cii cultural-educative de masă, 
lăsînd ca organele în subordine — 
întreprinderile regionale și secțiile 
raionale cinematografice — să se 
descurce „cum pot“. Sînt sfaturi 
populare care nu țin seama în sufi
cientă măsură, cînd întocmesc buge
tele locale, de nevoile rețelei cine
matografice, neglijînd pînă și înda
torirea elementară de a se îngriji de 
întreținerea sălilor. în unele cazuri 
nu se prevăd din vreme fondurile 
destinate comandării pieselor de 
schimb pentru aparatele de proiec
ție, înlocuirii acestor aparate cînd 
ating limitele legale de uzură etc. 
Subaprecierea la care ne referim 
duce uneori la situații ce apar de 
neînțeles. Astfel, la Rm. Sărat și la 
Tîrgoviște sînt case de cultură cu 
săli și cabine de proiecție — dar or
ganele locale, în loc să stabilească 
alături de alte activități zile anumite 
pentru spectacole cinematografice, 
au interzis prezentarea de filme 
pe motiv că numărul mare de spec
tatori, lesne de prevăzut, ar duce 
la... degradarea acestor săli ! Se mai 
întîmplă, de asemenea, ca activita
tea unor cinematografe sătești să fie 
arbitrar suspendată — ca în raionul 
Reghin, de pildă, unde în cele două 
luni ale Festivalului filmului la sate 
au fost semnalate peste 100 de ase
menea suspendări, sălile respective 
ale căminelor culturale fiind cedate 
pentru nunți și baluri ; situații si
milare s-au înregistrat și în raioa
nele Fetești, Videle, Luduș ș.a.

însemnătatea pe care au dobîn- 
dit-o cinematografele în viața cul
turală a orașelor și satelor noastre 
impune ridicarea la un nivel supe
rior a activității lor. Aceasta 
presupune ca D.R.C.D.F. și între
prinderile cinematografice regionale 
să îmbunătățească substanțial mun
ca de difuzare și de popularizare a 
filmelor, ținînd seama de preocu
pările specifice și de exigențele ma
selor de spectatori, de rolul educa
tiv al filmului ; sfaturilor populare 
le revine sarcina de a urmări pe 
plan local satisfacerea acestor cerin
țe, de a se ocupa îndeaproape de 
secțiile raionale recent înființate, de 
a-i antrena în mai mare măsură pe 
directorii de cămine culturale la 
conducerea activității cinematogra
felor sătești.

Se știe că recepționarea de către 
public a frumuseților, a mesajului 
unui film este condiționată și de ți
nuta spectacolului cinematografic, de 
calitatea proiecției, de condițiile de 
vizionare. De aceea e necesar ca or
ganele locale să vegheze la înlătu
rarea neajunsurilor în ce privește 
întreținerea sălilor și a' aparatelor, 
calificarea operatorilor, să organi
zeze, cu sprijinul D.R.C.D.F., asis
tența tehnică, cursuri de perfecțio
nare a tehnicienilor proiecționiști. 
Este important ca Fabrica I.O.R. să 
producă în cantități suficiente piese 
de schimb pentru echipamentul teh
nic al cinematografelor.

Comitetele regionale și raionale de 
partid sînt chemate să se ocupe în 
mai mare măsură de problemele ci- 
neficării, sub toate aspectele ei, să 
controleze munca pe care o desfă
șoară sfaturile populare și alte or
gane în cauză.

Extinderea rețelei cinematografice 
cere forurilor de resort să studieze, 
ca o problemă importantă, lărgirea 
laboratorului Mogoșoaia și utilarea 
lui, în așa fel îneît să poată asigura 
numărul în creștere al copiilor de 
film necesare. Consiliul cinemato
grafiei are de spus, fără îndoială, un 
cuvînt cu greutate în rezolvarea 
problemelor actuale ale rețelei ci
nematografice, pentru succesul de
plin al acțiunii de cineficare.

Există toate condițiile pentru a ri
dica activitatea cinematografelor la 
înălțimea cerințelor milioanelor de 
spectatori de la orașe și sate, pe mă
sura importanței deosebite a artei 
filmului, a atenției pe care statul 
nostru o acordă dezvoltării acestui 
domeniu al vieții culturale.

La marginea orașului Focșani, spre 
Buzău, se înalță silueta zveltă a noii' 
fabrici de mobilă. Construcția a- 
cestei întreprinderi se întinde pe o 
suprafață de 8 ha. în secții, te im
presionează gradul înalt de mecani
zare. Nu numai fabrica e tînără, ci 
și muncitorii ei. Mai mult de 70 la 
sută 
sînt 
sînt 
nale 
pătat renume într-un timp relativ

dintre muncitori și tehnicieni 
tineri. Marea lor majoritate 
absolvenți ai școlilor profesio- 

și tehnice. Fabrica a că-

scurt datorită mobilei frumoase pe 
care o produce în serie, după cele 
mai înaintate procedee tehnologice, 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, colectivul de 
muncă al fabricii de mobilă din Foc
șani și-a luat însemnate angajamen
te privind îndeplinirea și depășirea 
planului. Desfășurînd larg întrece
rea socialistă, muncitorii și tehnicie
nii întreprinderii luptă pentru a tra
duce în viață angajamentele luate.

PRIMELE SUPRAFEȚE ÎNSĂMÎNTATE
ÎN DOBROGEA

Economii de combustibil

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
în unitățile agricole din regiunea 
Dobrogea pregătirile pentru campa
nia de primăvară au fost terminate, 
în prezent se controlează semănătu
rile de toamnă și se urmărește tem
peratura din sol. La gospodăriile co
lective din comunele 23 August, Dul- 
cești și altele, situate pe litoralul

Mării Negre, precum și în unele u- 
nități din raioanele Hîrșova și Istria, 
s-a început de două zile semănatul 
culturilor din epoca I. încă din pri
mele zile, gospodăriile colective din 
Dobrogea au însămînțat peste 400 
hectare cu mazăre, ovăz, borceag și 
trifoi.

Al Vl-lea Festival
republican al școlilor 
și institutelor de artă

In aceste zile, elevii și stridența 
din învățământul artistic se pregă
tesc pentru a participa la cel de-al 
Vl-lea Festival republican al școli
lor și institutelor de artă, care se va 
desfășura între 24 și 30 martie. Pe 
scenele festivalului, elevii școlilor 
de muzică, studenții conservatoare
lor din București, Cluj și Iași, de la 
facultățile de muzică ale institutelor 
pedagogice, de la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" din București și „Szent- 
györgiji Istvan“ din Tg. Mureș vor 
susține peste 20 de concerte, recita
luri, spectacole de teatru, operă și 
balet. Școlile elementare și medii de 
arte plastice, facultățile de arte 
plastice de la institutele pedagogice 
și institutele de arte plastice au pre
gătit lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă, reflectînd 
aspecte actuale din viața și preocu
pările poporului nostru.

(Agerpres)

Concurs pe țară 
pentru 
încălțăminte

Anul acesta UCECOM a orga
nizat cel de-al IV-lea concurs pe 
țară pentru încălțăminte la care au 
participat mii de lucrători din sec
torul cooperației meșteșugărești. 
Concursul, dotat cu premii, se.va în
cheia la 20 martie. Cu acest prilej 
se organizează în Capitală o expo
ziție în cadrul căreia se prezintă o 
colecție cu peste 400 modele noi de 
încălțăminte pentru femei — pantofi 
pentru diferite ocazii, cizmulițe, 
sandale, precum și încălțăminte pen
tru bărbați. S-a urmărit ca încălță
mintea să fie comodă la purtat și 
elegantă. Predomină forma ascuțită 
sau tăiată la vîrf. La pantofii pentru 
femei se observă linia modelelor de
cupate. După încheierea concursu
lui, vor fi organizate expoziții cu 
noile modele în toate centrele re
gionale. Aceasta va contribui la 
îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale ale lucrătorilor din cooperație, 
la un rodnic schimb de experiență.

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ
A ȚIȚEIULUI

în rafinăriile din' țară se iau în acest 
an noi măsuri pentru ridicarea nivelului 
tehnic al instalațiilor, pentru perfecțio
narea proceselor tehnologice. Ele vor 
sprijini eforturile rafinorilor de a obține 
în continuare realizări și mai însemnate 
în valorificarea superioară a țițeiului, 
unul din obiectivele principale pe care 
și le-au propus în întrecerea socialistă.

Ca urmare a construirii de noi rafi
nării, modernizării și dezvoltării celor 
existente, industria de prelucrare a ți
țeiului a cunoscut o mare dezvoltare. 
Ea realizează în prezent o gamă bogată 
de produse petroliere de calitate supe
rioară și materii prime pentru petro
chimie. Valoarea produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței supusă prelu-

crării a crescut, față de anul 1959, cu 
circa 30,5 la sută în 1962, cu 38 la sută 
în 1963, iar în 1965 se prevede ca a- 
ceastă cifră să fie de 40 la sută.

Rafinăriile de petrol au fabricat în a- 
nul 1963 benzine cu o cifră octanică me
die cu 10 unități mai mare ca în 1959, 
realizînd totodată oantități importante de 
benzine superioare cu cifră octanică de 
peste 90. Se 
superioare cu 
peratură de

De cîteva zile, transporturile directe 
de mărfuri între stațiile de cale ferată 
Craiova-Petroșeni se efectuează cu a- 
jutorul locomotivelor Diesel-electrice. 
Acestea înlocuiesc mai multe locomo
tive cu abur la remorcarea unei garni
turi de mărfuri, iar datorită utilizării lor 
viteza comercială a sporit cu 50 la sută.

Folosirea mai rațională a locomoti
velor Diesel-electrice pe porțiuni de 
cale ferată care necesită consumuri ri-

dicate de combustibil, a creat posibili
tatea ca în primele două luni ale aces
tui an să iie economisească peste pre
vederi, pe întreaga rețea feroviară, o 
cantitate de combustibil în valoare de 
5 milioane lei. Pînă la sfîrșitul anului 
volumul transporturilor efectuate cu lo
comotive Diesel-electrice va reprezenta 
29 la sută din volumul total al mărfu
rilor transportate.
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cînd se desface sub cupola halei jerba 
de scîntei a noii șarje, te simți totuși 
îndemnat să privești la tinerii cu fețele 
bronzate de dogoarea oțelului. Ei sînt 
aceia care stăpînesc tăria miilor de gra
de, descifrînd în clocotul metalului taina 
reacțiilor chimice.

La cuptorul 1 oamenii trăiesc din 
nou emoția creației. Așteaptă nerăbdători 
vestea pe care, deși o bănuiesc bună, 
totuși,.. Dinspre laboratorul rapid, cineva 
vine aproape fugind și anunță — ana
liză corespunzătoare.

Cuprins de febra pregătirilor, un băr
bat înalt, cu ochii acoperiți de obișnuita 
sticlă de cobalt, își dirijează ajutoarele 
cu gesturi repezite, din care deslușești 
precizie și siguranță. E prim-topitorul 
Aurel Zugrav, care, ca și alții de-o 
seamă cu el de la ojelărie, a primit bo
tezul focului în urmă cu doi ani, răstimp 
în care a învățat la minunata școală a 
muncii. Intre timp, la cuptorul 2, lacob 
Bordeianu, Petre Onișor, Ivan Florea în
chină o cupă... de oțel în cinstea celei 
de-a 506-a șarje fără 
a cuptorului.

L-am cunoscut la 
pe tîhărul Chiș, care a 
tincția de fruntaș în întrecerea socialistă. 
Era în pauza de dimineață și adunase 
în juru-i cîțiva tovarăși de muncă. Chiș 
este secretarul organizației U.T.M. Un
nimerit prilej deci pentru a schimba
cîteva cuvinte despre tinerii de la lami
noare. „Să nu credeți cumva că vreau 
să-i laud, dar acesta-i adevărul : sînt 
băieți harnici, inimoși, cu care dacă știi 
să lucrezi, muți din loc și dealul de la 
Cheile Turzii".

Chiar dacă 
media de vîrstă 
dustria Sîrmei", e de ajuns să stai într-o 
dimineață la poarta uzinei, cînd intră la 
lucru schimbul întîi, ori să colinzi prin 
secții pentru a te convinge că din doi 
oameni, unul e tînăr. Este un merit al 
comitetului de partid (secretar M. 
Mursoi) că a știut să îndrepte pe 
o albie adevărată acest șuvoi de ener-

reparafia capitală

secfia laminoare 
primit recent dis-

nu cunoști cu precizie 
a muncitorilor de la „In-

gie, comuniștii considerînd munca de e- 
ducare a tinerilor tot atît de importantă 
ca și îndeplinirea sarcinilor de producție. 
Căile străbătute au fost felurite. S-a por
nit de la ideea prețioasă că cel mai 
bun educator este munca. In această 
mare întreprindere oamenii sînt stăpâniți 
de sentimentul mîndriei pentru prestigiul 
uzinei, sfatornicindu-se convingerea că 
acolo, în fața cuptoarelor, se formează 
cu adevărat caracterele, prinde contururi 
tot mai precise conștiința de muncitor 
înaintat într-o uzină socialistă. Majorita
tea tinerilor au venit de prin satele ve
cine, alții abia au ieșit de pe băncile 
școlii. Așa se face că mai bine de 1 000 
de tineri urmează cursurile de calificare 
și specializare, care țin seama de nevoi
le practice ale procesului de producție, 
de noutățile din tehnică. Cei mai buni 
ingineri și tehnicieni, muncitorii cu 
o bogată experiență sădesc în rîndu- 
rile acestora sentimentul răspunderii față 
de meserie, hotărîrea de a deveni cu 
adevărat artiști ai profesiunii lor.

E greu de pus o barieră între meto
dele folosite în întreaga uzină pentru ca
lificarea muncitorilor și cele specifice 
pentru tineret. Cu toate acestea, comi
tetul U.T.M. a aflat acele forme care 
au găsit ecou. Să amintim doar 
de concursurile pe meserii, unde, la 
drept vorbind, cîștigători au fost toți 
participanții, îmbogățindu-și cunoștințele 
cu multe noutăți, de întîlnirile cu fruntașii 
uzinei, ori cu cei care au fost sărbătoriți 
la ieșirea la pensie. în felul acesta, s-a 
făcut și educația tinerilor în spiritul tra
dițiilor înaintate ale uzinei, vestită în 
întreaga țară pentru succesele dobîndite 
an de an. Adăugînd conferințele și sim
pozioanele consacrate tehnicii înaintate, 
prezentările de cărți tehnice ținute chiar 
în secții, întregim tabloul acțiunilor me
nite să formeze tineri muncitori cu bo
gate cunoștințe din toate domeniile.

Succesele în producție ale tinerilor 
bucură, firește. Se cuvine însă ca atît co
mitetul U.T.M. cît și organizațiile de 
bază din secții să vadă în aceste fru
moase rezultate un îndemn la o activi-

r

O nouă șarjă. In fața cuptorului, so 
află tînărul prim-topitor Aurel 

Zugrav

In cabina de proiecție, înainte de începerea Ulmului

mai obțin motorine 
culoare deschisă, tem- 
congelare scăzută și 

curbă de distilație îmbunătățită, uleiuri 
superioare cu indici de viscozitate de 
minimum 90. Anul acesta producția de 
uleiuri superioare reprezintă mai mult 
de 40 la sută din producția totală de 
uleiuri. în scopul realizării unor noi 
sortimente de uleiuri superioare, la Ra
finăria Teleajen s-au construit instalații 
pentru producerea unor aditivi care 
prelungesc durata de schimb a uleiuri
lor, obținîndu-se astfel importante eco
nomii. în 1964, 
de țiței crește la 
urmare a intrării în funcțiune a unei 
noi instalații de cocsare, precum și a 
aplicării unor importante măsuri teh- 
nico-organizatorice : recuperarea sulfu
lui din gazele de rafinărie bogate în hi
drogen sulfurat și valorificarea aces
tuia în sulfura de sodiu necesară tăbă- 
căriilor ; crearea a încă unei trepte de 
cristalizare în procesul de obținere a 
paraxilenului șl creșterea purității a- 
cestuia.

Pentru lărgirea bazei de materii 
prime necesare industriei petrochi
mice, la Rafinăria Onești se constru
iește o mare instalație în scopul obține
rii de extracte aromatice din motorina 
de cracare catalitică, care vor fi utili
zate oa materie primă pentru negru de 
fum activ. Tot aici va fi dat în exploa
tare complexul de instalații pentru re
formarea catalitică a benzinelor și se
pararea hidrocarburilor aromatice de 
înaltă puritate pentru petrochimie. 
Materia primă pentru acest complex o 
constituie întreaga producție de ben
zine primare a rafinăriilor Onești și 
Dărmănești. Prin intrarea în funcțiune 
a noilor instalații, sectorul de prelucrare 
a țițeiului asigură o puternică bază 
pentru dezvoltarea în continuare a fa
bricării de mase plastice, fire și fibre 
sintetice, cauciuc sintetic, detergenți, 

I solvenți etc.

valoarea unei tone 
Rafinăria Brazi, ca

In iureșul jocului

SCRISORI CĂTRE

täte și mai stăruitoare, pentru ca disci
plina în muncă a tuturor tinerilor să fie 
la înălțime, iar calitatea produselor să 
devină o cauză a tuturor. Mai sînt tineri 
ca Eugen Bichiș de la oțelărie, Ion Tulai 
de la electrozi, Ana Bontea de la cabluri 
după' care „umblă lucrul să-i caute" cum 
se exprima maistrul Liscan de la oțelărie.

...Ziua de muncă s-a sfîrșit. In halele 
mari, focul nestins al cuptoarelor dă fru
musețe și forță imaginii acestui amurg 
al unei zile de martie. Cei din schimbul 
doi sînt la datorie, adăugînd noi succese 
pe graficele de producție.

Ce fac însă la ceasurile după-amiezii 
cei mai mulți tineri ? Cum își petrec ei 
timpul liber?

In sălile școlii medii întîlnim cunoștințe 
din uzină. „Seraliștii", în marea lor ma
joritate, sînt elevi buni, notele din cata
log ale forjorului Ion Vălean 
llie Suciu, laminoristului 
fiind o continuare 
în producție.

La bibliotecă, în 
tul de greu să te 
21 000 de volume 
cărei. Tovarășa Simionescu 
nește cu dragoste menirea sa de îndru
mătoare, iar atunci cînd tinerii nu vin la 
bibliotecă, se duce biblioteca la ei. Adi
că, la locurile de muncă trec periodic 
bibliotecile volante, se organizează re
cenzii și scurte procese literare. Nu-i de 
mirare deci, că cei mai mulți utemiști 
sînt participanți activi la concursul „Iubiți 
cartea".

Dar să facem un scurt popas și la 
club. într-o încăpere, corul repetă de 
zor. Dansatorii, renumiți pentru măies-

lon MÀRGINEANU

I,' ofelarului 
Vasile Rusu, 

firească a succeselor

lumea cărfilor, e des- 
descurci printre cele 

fără ajutorul bibliote- 
își îndepli-

(Continuare în pag. Il-a)

PLANUL SE ÎNDEPLINEȘTE
DAR CUM?

Colectivul Atelierelor de reparat 
material rulant Nicolina-Iași a de
pășit an de an sarcinile de plan. 
In ultimii 10 ani producția s-a du
blat. A crescut simțitor și pro
ductivitatea muncii. Majoritatea u- 
tilajelor învechite au fost înlocu
ite cu utilaje de mare productivi
tate. Stăm bine și la prețul de cost, 
obținînd în fiecare an 
economii peste plan.

Toate aceste realizări 
ră. Există însă o latură 
zării producției unde lucrurile nu 
merg prea bine. Sînt unele peri
oade cînd planul nu se îndeplinește 
în ritm susținut, decadă cu decadă. 
E adevărat, aceasta se datorește și 
faptului că nu primim întotdeauna 
la timp unele materiale sau piese 
de schimb de la Uzinele „Grivița 
Roșie"-București sau Uzina con
structoare de mașini Reșița, cu care 
colaborăm.

însemnate

ne bucu- 
a organi-

Dar ar fi greșit să aruncăm totul 
pe seama acestor cauze. Munca 
„în asalt“ este strîns legată și de 
modul ' cum este organizată pro
ducția.

Care sînt, după părerea multora 
dintre noi, cauzele reale ? înainte 
de toate întîrzierea în defalca- 
rea sarcinilor lunare de plan pe 
secții, ateliere, echipe de lucru 
pînă la muncitor. Necunoscînd pre
cis ce au de executat, muncitorii și 
tehnicienii nu pot lua din vreme 
măsuri pentru pregătirea produc
ției, asigurarea cu materiale, do
cumentație tehnică, scule și dispo
zitive de care au nevoie. Trebuie 
precizat că întocmirea planului 
de aprovizionare se face pe 
baza frecvenței materialelor utili
zate 
după 
cini 
acest

în anul precedent și 
necesarul actualelor 

de plan. Ce urmări 
lucru ? Intr-un anumit

nu 
sar- 
are 
sta

diu al desfășurării procesului de 
producție încep să lipsească unele 
materiale, piese.

O bună ritmicitate a producției 
s-ar putea realiza și printr-o mai 
rațională folosire a 
producție, 
în toate secțiile 
organizat în flux 
ceasta va duce 
locurilor „înguste“ 
rea procesului de producție, 
mai fi de adăugat că între secții 
și sectoare este necesar să existe 
o mai strînsă colaborare, să 
se asigure decalajul corespunză
tor, în funcție de ciclul de produc
ție respectiv.

Avem toate condițiile să lichi
dăm deficiențele de care am amin
tit mai sus deoarece, așa după 
cum am arătat, cauzele țin de mai 
buna organizare a procesului de 
producție în întreprinderea noa
stră. De înlăturarea acestor ne
ajunsuri trebuie să se ocupe 
într-o măsură mai mare conduce
rea tehnico-administrativă a ate
lierelor.

Există
suprafețelor 
posibilități 
lucrul să 
continuu.

la înlăturarea 
în desfășura- 

Ar

de
ca 
fie 
A-

Victor GHIRILĂ 
tehnician 

Atelierele de reparat material 
rulant Nicolina-Iași
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în gospodăria colec-

și Elisabeta Surulescu de la tea-

fără îndoială, la creșterea produc
ției animaliere 
tivă.

de baza sa concentreze eforturile 
comuniștilor, ale întregului colectiv, 
spre îndeplinirea și depășirea 
continuare a sarcinilor de plan 
toți indicatorii.

Mv’JMCA PO0TICĂ DE MASĂ 
LA SA&

Biroul Comitetului regional de
partid Maramureș a analizat recent 
munca poliltică de masă desfășurată 
la sate de organele și organizațiile 
de partid, discuțiile pe marginea re
feratului prezentat au relevat reali
zarea unei. mai strînse legături a 
muncii polîțice cu sarcinile întăririi 
economico-oțrganizatorice a gospodă
riilor colective, sporirii contigue a 
producției agricole, educării țărăni
mii în spiritul colectivismului. A 
crescut aportul cadrelor de partid 
și de stat ,1a informarea poli
tică a oamenilor muncii de la sate. 
Cursurile învățămîntului agrozooteh
nic sînt urmate >de aproape 50 000 de 
colectiviști ; alțî aproape -40 000 de 
colectiviști audiază cicluri de confe
rințe pe teme agrozootehnice.

Deși s-au realizat progresse în ce 
privește conținutul și forma de pre
dare a lecțiilor din învățământul a- 
grozootehnic, în mai multe gospodă
rii colective din raioanele Lăpuș și 
Vișeu au fost predate abia jumă
tate din lecțiile programate. Biroul 
comitetului regional a adoptat mă
suri pentru îmbunătățirea muncii 
politice de masă și creșterea, efica
cității ei.
PENTRU DEZVOLTAREA
SECTORULUI ZOOTEHNIC

alDeși în sectorul zootdjhnjc 
G.A.C. Odoreu, raionul Satii-Mare, 
s-au obținut rezultate bune în ce

privește creșterea numărului de a- 
nimale la suta de hectare, produc
țiile realizate aici continuă să fie 
scăzute. Această situație a consti
tuit, recent, obiectul unei temeinice 
analize în cadrul comitetului de 
partid al gospodăriei colective. Con
siliul de conducere a fost îndrumat 
să se ocupe îndeaproape de îmbu
nătățirea bazei furajere ; zootehni- 
cienii au stabilit rații precise și un 
program de hrănire și adăpare a a- 
nimalelor. La propunerea comitetu
lui de partid, au fost repartizați în 
sectorul zootehnic un număr mare 
de membri și candidați de partid 
pricepuți în creșterea animalelor.

în scopul îmbogățirii cunoștințelor 
îngrijitorilor au fost organizate 
schimburi de experiență cu lu
crătorii de la G.A.S. Odoreu și 
cu două gospodării colective în
vecinate. Spre a mări cointeresarea 
colectiviștilor în creșterea produc
ției animale, s-a trecut la retribuția 
după producție și la acordarea de 
premii pentru sporurile mari de 
producții. în cercurile învățămîntu- 
lui agrozootehnic, lectorii au fost 
îndrumați să facă demonstrații 
practice privind hrănirea rațională 
a animalelor, pregătirea furajelor, 
să lege problemele studiate de acti
vitatea zilnică din sectorul zo
otehnic.

Aplicarea cu consecvență a acestui 
ansamblu de măsuri va contribui,

FOILE VOLANTE,
ÎN SPRIJINUL MUNCII DE PARTID

ÎNDEPLINIREA 
DE PLAN LA

SARCINILOR
TOTI INDICATORII

O contribuție importantă la reali
zarea, lună de lună, a sarcinilor de 
plan de către colectivul Uzinei „1 
Mai" din Baia Mare aduce activi
tatea politico-organizatorică desfă
șurată de cele 11 organizații de bază 
și 29 grupe de partid pe schimburi. 
Adunările generale de partid dezbat 
principalele probleme ale locului de 
muncă. Recent, într-o adunare de 
partid ținută în secția de topire, au 
fost analizate posibilitățile de crește
re a indicilor de utilizare a cuptoa
relor, propunîndu-se conducerii teh- 
nico-administrative a secției măsuri 
privind organizarea judicioasă a 
locurilor de muncă, îmbutiătățirea 
procesului tehnologic, ridicarea cali
ficării muncitorilor ; munca politică 
de masă a fost orientată spre aceste 
probleme, ceea ce a avut efecte po
zitive asupra producției.

La sfîrșitul lunii februarie, șeful 
secției a prezentat, în fața adunării 
de partid, o informare asupra stadiu
lui îndeplinirii planului pe primul 
trimestru și asupra sarcinilor ce 
stau în fața colectivului secției pe 
luna martie. în primele două luni 
ale anului au fost obținute depășiri 
ale productivității agregatelor de 4 
tone minereu pe m.p. zi-cuptor. A- 
dunarea a cerut biroului organizației

La indicația comitetului regional 
de partid, redacțiile ziarelor „Pen
tru socialism“ și „Bânyavidéki Fă- 
klya“ au publicat zilele acestea foi 
volante pentru toate raioanele re
giunii. Orientate spre popularizarea 
experienței înaintate în munca de 
partid, foile volante ajută organiza
țiile de bază să-și îmbunătățească 
continuu activitatea politico-organi
zatorică. Majoritatea articolelor sînt 
scrise de activiști de partid, secre
tari ai unor organizații de bază, pre
ședinți și ingineri din gospodăriile 
colective. Foile volante editate 
pentru raioanele Carei și Șomcuta 
cuprind și articolele „Adunările 
generale — școală a educării comu
niste“ și „Forța mobilizatoare a în
trecerii socialiste“, semnate respectiv 
de tovarășii Adrian Rogojan, secre
tar al Comitetului raional de partid 
Carei, și Andrei Simion, președintele 
gospodăriei agricole colective Ardu- 
sat. Un alt articol relatează despre 
inițiativa organizației de bază de la 
G.A.C. Săpînța, raionul Sighet, de a 
organiza periodic „Ziua zootehnistu
lui“ în scopul popularizării și gene
ralizării metodelor avansate în creș
terea animalelor. Tov. Alexandru 
Brassay, secretar al Comitetului ra
ional de partid Oaș, semnează arti
colul „Toate gospodăriile colective — 
la nivelul celor fruntașe 1“ Articole 
interesante au fost publicate și în 
foile volante editate pentru raioanele 
Cehu Silvaniei, Lăpuș și Satu-Mare.

Ioan VLANGA 
coresp. „Scînteii“

Actnțele minuitoare Aneta Forna

trul de păpuși din Constanța cu 
răsfățatul și preferatul lor „Micul

Foto : Agerpres

TINERETUL UZINEI
(Urmare din pag. I-a)

Neglijențe uzarea presei
în ultimul timp, difuzarea presei 

centrale în regiunea Brașov decurge 
nesatisfăcător. Iată cîteva deficiențe 
pe plan local. Un prim inconvenient 
se constată chiar în stația C.F.R. 
Brașov, unde gararea unor trenuri 
de marfă pe liniile I și a Il-a în
greunează și încetinește descărcarea 
pachetelor de ziare din vagoanele 
garate pe liniile a IlI-a sau a IV-a. 
Această situație, ușor de remediat, 
a fost semnalată de mai multe ori 
șefului de stație, dar fără rezultat, 
în orașele din împrejurimile Brașo
vului, presa este transportată 
mașinile I.R.T.A. Dacă vreuna 
aceste mașini rămîne în pană 
fapt care se întîmplă destul de
— firesc ar fi ca într-un asemenea 
caz garajele să se orienteze opera
tiv și să trimită un alt vehicul. Dar 
nu se procedează așa. în consecință, 
sînt zile cînd ziarele ajung cu mare 
întîrziere în mîna 
giune.

Se pare că nu e la înălțime nici 
stilul de muncă al serviciului de 
exploatare poștală și difuzare a pre
sei din cadrul Direcției regionale 
P.T.T.R. Brașov. Numai așa se poa
te explica de ce abonații primesc 
cîteodată ziarele centrale abia a 
doua zi, iar ziarul local, care apare ' 
dimineața, abia seara. Sînt zile cînd 
se difuzează deodată cîte 3—4 nu
mere de ziar. Se încearcă ex
plicarea unor asemenea neglijențe 
inadmisibile prin faptul că nu exis-

cu 
din

des

cititorilor din re-

In galeriile minei Săsar, regiunea Maramureș. Artificierul Vasile Baciu 
și minerul Costea Emeric armînd găurile pentru pușcare

Foto : Agerpres

tă suficienți factori poștali. Poate 
că așa stau lucrurile. Dar ce vină 
are abonatul ? Trebuie spus de alt
minteri că ziarele ajung tîrziu și la 
chioșcuri : abia la orele 14,30—15 în 
centrul Brașovului și după-amiaza 
în cartierele muncitorești.

Cum stau lucrurile la Sibiu ? Aici 
s-a luat o măsură bună și anume ca 
ziarele să nu măi fie aduse cu auto
buzul de la Brașov, ci să fie trans
portate cu acceleratul 203 pînă la 
Copșa Mică și de acolo să fie expe
diate la Sibiu. Procedîndu-se astfel, 
ziarele ajung în oraș mai devreme 
decît înainte. Din păcate, însă, a- 
vansul de timp care se cîștigase în 
felul acesta este practic irosit din 
pricină că la Oficiul P.T.T.R.-oraș 
munca nu e organizată în așa fel 
îneît ziarele, o dată ajunse în oraș, 
să fie difuzate cu maximum de ope
rativitate. La ora cînd sosește pre
sa, lucrătorii care ar trebui să scoa
tă ziarele din saci și să se ocupe de 
expedierea lor sînt puși să facă alte 
treburi. Pe bună dreptate, una din 
funcționarele oficiului ne-a'declarat 
că la Sibiu presa este un fel de co
pil vitreg al poștei.

Semnalăm încă un aspect negativ 
pe care este bine să-1 cunoască or
ganele centrale de resort : tovarășii 
de la oficiile poștale din Brașov și 
Sibiu, precum și difuzorii voluntari 
din întreprinderi ne sesizează că u-

neori lipsesc ziare din pachetele tri
mise de O.S.E.P.-București. Alteori, 
din neglijența unor lucrători de la 
vagoanele poștale C.F.R., sacii cu 
ziare destinați stației Brașov nu sînt 
descărcați la Brașov, ci călătoresc 
de pomană pînă la stația terminus, 
de unde sînt expediați înapoi noap
tea tîrziu, sau a doua zi. De regulă, 
asemenea cazuri se petrec la vagoa
nele poștale nr. 37 (trenul 203) și 
nr. 23 (trenul 2 001).

Organele de resort care au răs
punderi în domeniul difuzării pre
sei ar trebui să cerceteze faptele 
semnalate mai sus, luînd măsurile 
care se impun.

Magazinul special pentru prezen
tarea și difuzarea presei din Brașov 
nu se prezintă la nivelul cerințelor 
și al posibilităților. Aici nu se face 
de fapt nici uri'-fel de prezentare, 
magazinul se deschide uneori tîrziu. 
Nu exi-stă cataloage ale presei romî- 
nești și străine. în magazin ar 
trebui să fie cel puțin o măsuță cu 
cîteva scaune, unde să se poată scrie 
cîteva rînduri pe o carte poștală 
ilustrată, să se poată răsfoi, în aș
teptarea ziarelor, o revistă.

Acest magazin trebuie aprovizio
nat cu prioritate cu publicații și 
ziare cerute de cititori.

Constantin CĂPRARU 
coresp. „Scînteii"

Dialog despre modă

tria lor, pregătesc noi surprize, în timp 
ce ^chipa de teatru trăiește din plin tebra 
apropiatei premiere. In sala mare a clu
bului, la Seara tinerilor căsătoriți, pre
domină... burlacii. Viitorii familiști ascul
tă cu viu interes expunerea ținută de 
secretarul comitetului de partid despre 
comportarea în familie și societate, cu
vintele unor veterani ai uzinei, care au 
sărbătorit nunta de „argint".

Răsfoind programul de activitate al 
clubului pe ultimele luni, descoperi 
că multe aite acjiuni au stîrnit interesul 
tineretului, făcînd ca seri de-a rîndul 
sala să fie neîncăpătoare. Aceștia au avut 
prilejul să se întîlnească cu eroi ai căr
ților preferate, să participe la seri lite
rare închinate frumuseților patriei, să 
afle ultimele noutăji din domeniul teh
nicii, să asculte voci ale cîntăre- 
ților celebri, imprimate pe discuri sau 
pe banda magnetofonului. Uneori, la sfîr- 
șit de 
izbutit 
Turzii, 
locuri 
U.T.M.
zgîrcit cu fantezia. Și, se înfelege, în zi
lele cînd „Sîrma” are meci, toate dru
murile duc la stadion. Din păcate însă, 
unii tineri uită să lase la intrare și înflă
cărarea lor de suporteri, făcînd clipe a- 
mare echipei oaspete și arbitrilor.

Stai de vorbă cu cei care au îndrăgit 
clubul, considerîndu-l un adevărat lăcaș 
de cultură și afli că nu întotdeauna ma
nifestările pentru tineret lovesc la țintă. 
Sînt anumite perioade cînd, după cum 
spune poetul, „în zbor săptămînile trec" 
și tineretul nu prea se simte îndemnat să 
treacă pragul clubului, unii preferind să 
străbată de multe ori într-o singură după- 
amiază acel 
care le face 
pompos de 
organizației 
darea de seamă și din cuvîntul vorbitori
lor, că o serie de acfiuni cultural-educa
tive au îmbătrînit prematur, desfășurîn- 
du-se șablon. Să recunoaștem că oricît 
de interesante ar fi recenziile, totuși aglo
merarea lor — numai în luna februarie 
au fost tinufe aproape 20 — nu are da
rul să atragă. Se mai întîmplă ca serile 
distractive pentru tineret să fie înlocuite 
în ultima clipă cu diferite alte acjiuni, 
unde capul de afiș îl dețin cele „două

săptămînă, iubitorii drumeției au 
să treacă și dincolo de Cheile 
din vecinătate, vizitînd și alte 
pitorești atunci cînd comitetul 
și asociația sportivă nu s-au

kilometru de „Corso" de pe 
cu ochiul și bodega cu titlul 
„restaurant". La conferința 
U.T.M. pe uzină a reieșit, din

muzici, două, mare bal, mare". Unii tova
răși de la comitetul U.T.M. se întreabă cu 
mirare de ce nu vin în ultima vreme fe
tele la club. Dacă respectivii tovarăși ar 
fi mai mult în mijlocul tinerilor, mai ales 
la serile de dans, ar dezlega cu ușurință 
taina. Acolo domnește uneori neorînduia- 
la, mai există și din aceia care vin îm- 
bräcafi cum se nimerește, se poartă gro
solan, făcîndu-și o reputate ieftină din a- 
titudinile urîte. Prea pujin s-au ocupat de 
aceste probleme organizațiile U.T.M. din 
seefii, necombăfînd mentalitatea unor 
tineri că „dacă sînt fruntași la locul de 
muncă, totul e bine". Ca și cînd în uzină 
trebuie să te comporfi într-un fel, iar 
dincolo de porjile ei în alt tel. Așa se și 
explică de ce unii tineri nu acordă res
pectul cuvenit vîrstnicilor. Organizațiile 
U.T.M. de la oțelărie, laminoare, T.O.T. 
privesc cu nepăsare felul cum se achită 
seraliștii de îndatoririle de elevi. Un 
exemplu. N. Tîmpănaru își permite să 
copieze la școală, să fie arogant cu pro
fesorii numai pentru motivul că e fot
balist. Și pe terenul de sport are aba
teri : la recentul meci de la Dej a avut 
o comportare huliganică. Este de mirare 
că opinia colectivă a tineretului uzinei 
nu se manifestă suficient de puternic și 
la timp pentru a combate atitudini ca 
cele amintite.

La „Industria Sîrmei” din Cîmpia 
Turzii muncesc mii de tineri, care aduc 
o prefioasă contribuție la îndeplini.rea 
sarcinilor de producție. Pentru educarea 
lor în uzină și în afara ei, organizajia 
de partid, sindicatul, comitetul U.T.M. 
duc o activitate susținută. In centrul aten-, 
(iei lor trebuie să stea prețioasele in
dicații cuprinse în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Conferinja organizației de partid a ora
șului București, cu privire la desfășurarea 
de către organizațiile U.T.M. a „unei ac
tivități bogate în confinut, vii, atrăgă
toare, corespunzătoare necesităților con
strucției socialiste, cerințelor specifice 
vîrstei și preocupărilor tineretului".

Dacă legile geometriei arată că liniile 
paralele nu se înfîlnesc niciodată oricît 
de mult s-ar prelungi, decît în ipoteza 
teoretică a prelungirii lor la infinit, în 
viafă paralelele muncii educative desfă
șurate în uzină și dincolo de porfile ei 
se înfîlnesc ca într-un focar, contribuind 
la formarea unui tineret harnic, entuziast, 
hotărît să fie în primele rînduri ale con
strucției socialiste.

Pe marginea unei prezentări de modele la care și-au dat concursul 
I.I.S. „Arta modei", Fabrica de confecții și tricotaje „București“, Fabrica 
de pălării și Fabrica de pantofi „Victoria" din Timișoara.
Parada modei a decurs într-un 

cadru festiv, animat de muzică. Ma
nechinele coborau treptele, apoi se 
angajau pe un podium lung, par- 
curgîndu-1 cu opriri și reveniri pînă 
la capătul opus. Aici dispăreau pe 
o altă scară, spre etaj. Incepînd prin 
a prezenta grațioase costume pentru 
vacanța de vară, spectacolul a stîr
nit din primul moment interes și ad
mirație. La stînga mea se afla o 
vorbăreață mofturoasă. Disciplina 
m-ă reținut de la o conversație ime
diată. Voi încerca să reconstitui, 
aici, ceea ce ar fi putut să fie 
schimbul nostru de păreri :

— Nimic extraordinar 1 exclamă 
vecina mea.

— Cum adică ?
— Nimic nou, nici un model.
— Dar 

modele ? 
neral, o 
täte.

— Sînt 
„model".

— Dacă-mi dați voie, ce înțelegeți
dv. prin model ?

— Ce să înțeleg ? Croieli fante
ziste, încrustații, gulere din care ies 
buzunare, buzunare de diverse for
me, surprinzătoare, funde etc. In 
fine, cred că pe o rochie trebuie să 
se vadă tăieturi, cusături diferite, în 
așa fel îneît să citești „modelul".

Sensul pe care vecina mea îl da 
acestui cuvînt mi s-a părut limitat 
și degradant. I-am răspuns :

— Nu găsiți că omul are, el în
suși, o croială frumoasă și că îm
brăcămintea prea complicată ascun
de tocmai acest lucru și-i alterează 
demnitatea ? Chiar trupurile mai 
puțin perfecte își găsesc firescul în
tr-o îmbrăcăminte simplă și suplă. 
In sculpturile grecești, faldurile 
peplumului subliniază linia trupu
lui, dîndu-i noblețe ; orice acceso
rii ar fi de prisos pentru această 
superbă eleganță. Simplitatea mo
dei nu înseamnă sărăcirea ei, lipsa 
varietății, ci debarasarea de încăr
cările și exagerările ce nu tre
buie confundate cu fantezia de bună 
calitate și care alterează, îndeobște, 
proporțiile și linia modelului. A-

toate acestea ce sînt decît 
Găsesc că ele aduc, în ge- 
linie nouă și multă varie-

drepte, prea simple, n-au

cestea din. urmă sînt principalele 
elemente, alături de colorit, care 
dau un caracter sau altul modei, o 
pun în acord cu mediuî fizic și moral 
pentru care ea se creează. Călăto
rul ajuns pentru prima dată într-un 
oraș străin este un spectator într-un 
mare teatru : orașul, scenă vastă pe 
care circulă mii de figuranți aflați, 
prin felul lor de a se îmbrăca, în
tr-un neîncetat dialog cu mediul 
ambiant ; dialog care poate fi ar
monios, sau, dimpotrivă, poate fi 
plin de discordante. De aceea, mă 
bucur că surprind în modelele pre
zentate preocuparea de a adapta 
moda la cadrul nou al vieții noas
tre și la cerințele ei practice.

— Nu m-am gîndit niciodată, spu
se vecina, că îmbrăcînd o rochie 
sau alta schimb cu ceva aspectul 
interiorului locuinței mele, sau chiar 
fața orașului.

— Și, totuși, așa este.
Intre timp, apăru modelul 45. Par

desiu larg, peste rochie simplă, din 
același coton satinat, imprimat cu 
ruginiu și brun.

— De n-ar fi materialul 1 a excla
mat interlocutoarea mea, dezamăgi
tă de simplitatea modelului, deși 
acesta avea în croială o eleganță 
desăvîrșită.

— Dar e un merit principal 
pentru orice croială să pună în 
valoare virtuțile materialului. Gloria 
artelor aplicate (printre ele se nu
mără și arta modei) s-a sprijinit tot
deauna pe caracterele materialului 
folosit. Necesitatea unor materiale 
reușite, variate, constituie desigur 
un stimulent pentru industria produ
cătoare de țesături.

...Pe podium evolua o rochie din 
stofă groasă, puțin flaușată, albă, 
cu păreri de verde, ca un mucegai 
prins între firele de lînă. Gulerul și 
manșetele erau din jerse verde, ver
dele strecurat în țesătură. O combi
nație admirabilă. La apariția mode
lului următor, m-am întors către pri
vitoarea de lîngă mine, simțind ne
voia să-i comunic, de data aceasta, 
entuziasmul :

— Priviți atent acest ansamblu.

Ce evocă ? Pălăria de un alb găl
bui e modelată ca un caliciu carnal. 
Rotunjită pe lingă gît, ușor luată pe 
talie, degajînd pasul prin două mici 
cute laterale, rochia completează 
planta prin culoarea sa de un verde 
fraged. Femeia, astfel îmbrăcată, 
.apare ca o imensă floare mobilă. Să 
ne înțelegem — căutai eu să-mi li
niștesc vecina — tot ce am spus 
nu pledează pentru costumul-costu- 
mație. Nici nu poate fi vorba aici 
de așa ceva. Tot ce ni s-a prezen
tat pînă acum este perfect decent și 
încadrat în necesitățile practice ale 
vieții. Dar mi se pare îmbucurător 
faptul că un ansamblu vestimentar 
poate da naștere unor imagini poe
tice. Ați observat că multe rochii 
executate din țesături imprimate au 
adus după ele, pe acest podium în
gust, un peisaj întreg ? Am putea 
spune că imprimeurile folosite sînt 
eșantioane de pădure, primăvara 
sau toamna ; eșantioane de lumină, 
eșantioane de nopți văratice, sau 
de jăratec arzînd mocnit. Țesăturile 
de stofă evocă scoarța copacului.

sau un gazon după ploaie ; au ca
racter și în textură și în culoare.

Vecina mă privi neîncrezător și 
puțin îngrijorată. Apoi, ca pentru a 
aduce conversația la normal, în
trebă :

— Ce părere aveți despre pălări
ile din policlorură de vinii ?

— îmi displac. Vor să imite bere
tele din piele. Dar seamănă a cască 
de motocicletă ; nu prin formă, ci 
prin strălucirea rece și rigiditatea 
materialului. Desigur, așa cum firul 
sintetic rivalizează cu lîna în țesă
turi, tot așa și policlorură de vinii 
destinată pălăriilor va putea, per- 
fecționîndu-se metodele de fabrica
ție, să înlocuiască cu succes pielea. 
De altfel, multe dintre pălăriile pro
duse de fabrica de pălării din Ti
mișoara nu stau la înălțimea celor
lalte confecții. Arta pălărierului 
este o artă a modelajului ; de a- 
ceea, aici n-au ce căuta materiale 
rigide, nemodelabile. La multe pă
lării finisajul lasă de dorit. în ge
neral, ele au un aer improvizat și 
veșted. Nu vi se pare î

Nu am primit răspuns. Atenția ve
cinei se îndrepta admirativ spre un 
costum de plajă din țesătură merce- 
rizată, negru, cu un galon decora
tiv subliniind marginea inferioară.

Spectatorilor le este prezentat un nou model.

Pe galon se repeta, în imprimeu, 
capul reginei egiptene Nefertete. 
Nefericita Nefertete. mai apăru și în 
alte ansambluri vestimentare. Apoi, 
se prezentă o jachetă de plajă exe
cutată dintr-o țesătură de bumbac,, 
imprimată cu cărți poștale de pé 
malurile Nilului. Astfel, pe diferitele 
părți ale corpului se așezau sfinxul, 
piramidele, beduinii și cămilele (nu 
caricaturizez I). Folosirea „suveniru
rilor" ca element de imprimeu mi 
se pare de un gust îndoielnic, ținînd 
mai mult de extravaganță decît de 
fantezie. In aceeași categorie aș a- 
șeza și modele 47 și 48. Dar aceste 
3—4 nereușite au însemnat o foarte 
mică excepție de la grația adevă
rată și eleganța marii majorități a 
exponatelor.

In fața entuziasmului prost plasat 
al vecinei, adeptă a „suvenirurilor", 
dispoziția mea de conversație a se
cat și m-am scufundat într-un mu
tism mai crud decît o replică. Admi
ram frumusețea unor modele pre
zentate de Fabrica de încălțăminte 
„Victoria"-Timișoara. Pantofi supli, 
de o formă alungită, elegantă, pro- 
porționați. Ar fi bine să găsim mal 
des, în magazinele de încălțăminte, 
asemenea modele. Mă gîndesc că 
pantofii au o ciudată putere de a 
iradia asupra întregului ansamblu 
vestimentar. De aceea, pantoful 
poate să sporească sau să strice 
farmecul unei rochii.

Prezentarea modelelor a luat sfîr- 
șit. Am fost anunțați că, la propu
nerea consumatoarelor, noile 
dele vor fi puse în vînzare în 
mici, numai la magazinul de 
fecții pentru femei „București", 
apărea desigur și aici, și în
magazine, noi serii de modele in
teresante, evitîndu-se astfel mono
tonia. O asemenea continuă muncă 
de laborator va stimula neapărat e- 
xigența celor care creează, și gus
tul celor cărora le sînt destinate mo
delele create. Am plecat de la a- 
ceastă paradă cu sentimentul că 
produsele aparent frivole ale modei 
pot constitui obiectul unei preocu
pări serioase, cu largi implicații, ar
tistice. Moda întîlnită în interioare, 
pe străzi, în teatre și restaurante, pe 
munte sau la mare, este un orna
ment mobil al arhitecturii și al pei
sajului. Grija cu care se cultivă fru
mosul în construcțiile sau în natura 
țării noastre e menită să se răsfrîn- 
gă și asupra artei vestimentare.

Geta BRÀTESCU

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE

mo- 
serli 
con-
Vor 
alte

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 
al R, P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 11), Lucia din Lammermoor — 
(orele 19,38). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului — (orele 10,30), Pluta
șul de pe Bistrița — (orele 19,30). 
trul Național „I. L. Caragiale" 
Comedia) : Maria Stuart — ; 
Nevestele vesele din Windsor 
15,30), Ștafeta 
(Sala Studio) : 
rele 10), Nora 
Eva — (Orele la.ju;. leaiiui „c.. 
Nottara" (Sala din bd. Magheru) : Zizi, 
și formula ei de viață — (orele 10), Vlai- 
cu Vodă — (orele 15,30), Carieră pe 
Broadway — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 10,30), Casa cu 
două intrări _ (orele 16), Bucătăreasa — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele 10), 
Orestia — (orele 15), Cum vă place — (o- 
rele 20) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahla nr. 76 A) ; Comedia erorilor — (o- 
rele 10 șl orele 19,30), Jocul de-a vacanța
— (orele 15). Teatrul de Comedie ; Șeful 
sectorului suflete — (orele 10,30), Svejk 
în al doilea război mondial — (orele 15), 
Umbra — (orele 19,30). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Giuleștl : Gaițele _ (orele 
10), Vecini do apartament — (orele 15), 
Jurnalul unei femei — (orele 19,30). Tea
trul pentru copii șl tineret (Sala din 
str. C. Miile) : Cine a ucis — (orele 20). 
Teatrul Regional București : Grădina cu 
trandafiri — (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat : Mercaflet — (orele 11), Pofta 
vine... rîzînd — (orele 20). Teatrul sati
ric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
7 păcate — (orele 11), Revista de altăda
tă — (orele 20). Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. : O carte despre fru
musețe — (orele 17), Visuri îndrăznețe
— (orele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Academiei) : Năzbîtiile lui Țăndărică — 
(orele 11), Umor pe sfori — (orele 17) 
Circul de stat : Non Stop-1961 — (specta
col prezentat de artiști al Circului 
Praga — orele 15,30 și orele 19,30).

Tea- 
(Sala 

(orele 10), 
— (orele 

nevăzută — (orele 19,30) i 
O femeie cu bani — (o- 
— (orele 15,30), Adam Șl 

19,30). Teatrul „C. I.

din

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 111 13,30; 16,15; 19, 21,30). Dezrădă
cinați! : Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 
19; 21,15), Capitol (10; 12; 14; 16,15; 10,30;
20.45) , Flamura (10; 12,15; 16; 10,15: 20,30),
Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Io- 
lantha : Carpați (19; 12; 14; 16, 18,15;
20.30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Foto Haber : București : (9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45), Tomls (9,15; 11,30; 13,45; 
16;.18,15; 20,30), Arta (10,15; 12,30). Floreasca 
(12; 16; 18,15; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Vi-1 prezint pe Ba
luev — cinemascop : Festival (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Scano Boa : Ciu
lești (10; 12, 14; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
(10; 12; 14,30; 10,45; 19; 21). Doamna Tu 
Hau : Victoria (10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,45), Flacăra (12; 16; 18; 20). Loco
tenent Cristina : Central (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Feroviar (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Omul cu rlcșa — cinema
scop : Lumina (de la orele 9 la orele 14 
rulează în continuare ; 16,15; 18,30;
20.45) . Cascada diavolului : Union (11,30;

16; 18,15; 20,30), Drumul Sărit (11; 15,30; 
17,45; 20). Program de filme pentru co
pii ; Doina (orele 10). Hoțul din San Ma
rengo : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Vitan (15; 17; 19; 20,45), Adesgo (10,30; 
15; 17; 19; 21). Cavalerul Pardaillan — ci
nemascop : Cosmos (14; 16; 18; 20). Uimi
torul e alături, Chopin în patrie, Sport 
nr. 1/1964 : Timpuri Noi (de Ia orele 10 
la orele 17 rulează în continuare ; 19;
21). Renul alb : înfrățirea între popoare 
(11,30; 16; 18; 20), Grlvița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Progresul (11,30; 15.30; 18; 
20,15). Viață Sportivă : Cultural (14,30; 
17,30; 20,30), Volga (10; 12,15; 15; 17,45; 
20,30). Noi doi, bărbații : Dacia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15;
20.30) . RusalKa — cinemascop ; Buzeștl 
(11; 16; 18,15; 20,30). Era noapte la Roma 
(ambele serii) : Bucegl (10; 13; 16,15;
19.30) , Cotroceni (16; 19,15). Haiducul do 
pe Ccremuș : Unirea (16; 18,15; 20,30) 
Magazin film: Munca (12; 15; 17; 19; 21). 
Valsul nemuritor: Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30). Podul : Moșilor (11; 15,30; 
18; 20,30). Misterele Parisului — cinema
scop ; Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Pași spre lună : Viitorul (11,30; 16; 18,15;
20.30) . Luceafărul (10,30; 15; 17; 19; 21). 
Pisica de mare : Colentlna (16; 18; 20). 
Agatha, iasă-te de crime 1 : Lira (11,30; 
15; 17; 19; 20,45). Inculpatul „1 040" : 
Crîngașl (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Fe
rentari (15; 16,45; 18,30; 20,15). A' 12-a 
noapte : Pacea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiune pentru copil șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. In jurul orei 
15,15 — Transmisie alternativă de la 
București și Cluj — aspecte de lă în- 
tîlnlrile de fotbal dintre echipele : Ra
pid—Crlșul, Progresul știința Timișoara 
și Știința Cluj—Dinamo Pitești. In 
jurul orei 18,30 — Transmisie de la Pra
ga ; finala campionatului mondial de 
handbal masculin, dintre echipele R. P. 
Romîne și Suediei. In pauză — Jurnalul 
televiziunii. 19,45 — In lumea personaje
lor lui Mihail Sorbul — emisiune de M. 
Radnev și Petre Sava Băleanu 21,15 — 
Filmul „Agatha, lasă-te de crime ]‘, 
22,50 _ Muzică ușoară. In încheiere : 
Buletin de știri, sport șl buletin meteo
rologic.

Vxu,ùu, io; i<, io; oi;.
Colentlna (16; 18; 20).

Inculpatul „1 040“ :

20,15). A- 12-a

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 martie. In țară : Vreme- re* 
lativ rece, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în Jumătatea de sud ar țarii, 
unde vor cădea precipitații temporare. 
In rest precipitațiile vor avea,un carac
ter izolat. Temperatura în scădere u- 
șoară în jumătatea de nord a țării și 
staționară în rest. Minimele vpr fi cu
prinse între zero șl minus 10 grade, iar 
maximele între minus 2 și plus B grade. 
Ceață locală. In București: Vreme rela
tiv rece, cu cerul variabil, , mal mult 
acoperit. Temporar ninsoare slabă. Vînt 
potrivit. Temperatura în general stația 
nară.
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CAPITALĂ
Discuție despre aerul 
pe care-l respirăm

Deci, s-a terminat 
cu- praful...

•

Cezar Mistor
Nu prea sînt 

temă...
în

te;

alte produse, 
terminat cu

la Fabrica de 
De față.

T. Protopopescu
. Nu se poate face

Klang Marcel
Se lucrează la 

instalație...
O

Aurel Zambor
Situația s-a mai 

bunătății...
îm-

Un calcul sumar arată 
că omul respiră într-o oră 
cam de 1 000 de ori. Dacă 
am continua socotelile, am 
observa, poate cu sur
prindere, că prin plămînii 
bucureștenilor circulă zil
nic o cantitate imensă de 
aer. Pentru a fi bun de 
respirat, aerul trebuie să 
fie cit mai curat. Ne-am 
adresat unor conducători 
de întreprinderi ale că
ror instalații emană gaze 
sau praf, cît și celor ce 
luptă pentru puritatea 
aerului.

Primul popas l-am fă
cut la fabrica de ciment 
București. Se știe cîte ne
cazuri a adus ea cartieru
lui învecinat, continuu 
„nins" de pulberea ce se 
revărsa din înălțimea co
șurilor.

— Fabrica noastră nu 
mai constituie o sursă de 
praf — ne-a spus ingine
rul șef Ion David. Acum 
realizăm 
Deci s-a 
praful.

Iată-ne
săpun „Stela“, 
directorul Cezar Nistor și 
ing. șef Tudor Protopo
pescu.

— Eu sînt director nu
mai de 2 ani (.' ?) și, drept 
să spun, nu prea sînt în 
temă. Cîte ceva parcă s-a 
mai făcut. Noi nu lucrăm 
însă cu substanțe al căror 
miros să incomodeze 
mea din jur.

— Totuși, vecinii 
au altă părere.

Intervine în discuție in
ginerul șef :
— Problema aceasta ne-a 

preocupat în permanență, 
întreprinderea noastră 
produce, uneori, miros 
neplăcut. Consider însă 
că practic nu se poate 
face nimic.

Nemulțumiți de aceste 
răspunsuri, sosim la fa
brica de detergenți „SIN", 
care, de asemenea, pro
duce mirosuri neplăcute. 
Am pus inginerului șef 
Marcel Klang o întrebare 
suplimentară :

— Se poate face prac
tic ceva pentru lichidarea 
gazelor neplăcute ?

— Desigur. In momen
tul de față se lucrează la 
o instalație de ardere a 
acestor gaze care va fi 
gata în acest an. Și fa
brica „Stela" ar putea 
arde la fel emanațiile ne
plăcute. Instalația respec
tivă le va reține în pro
porție de 80—90 la sută.

Depoul C. F. R. Bucu- 
rești-călători. Zeci de lo
comotive își încrucișează 
drumul pe păienjenișul 
șinelor. Și scot fum...

— Situația s-a mai îm
bunătățit și continuă să 
se îmbunătățească, ne 
spune ing. șef al depou
lui, tov. Aurel Zambor.

lu-

dv.

Fumul cel mai gros îl scot 
locomotivele atunci cînd 
se produce arderea mixtă 
— cărbune în combinație 
cu păcură. Noi am inter
zis mecanicilor să facă o 
astfel de ardere în tim
pul staționării — la sosire 
și plecare — în Gara de 
Nord. In general, mane
vrele din depou se efec
tuează cu locomotive Die
sel. Se preconizează ca în 
anul următor să lucrăm 
numai cu astfel de loco
motive. Va dispare și fu
mul. Dar la noi sosesc și 
locomotive din alte de- 
pouri. Mulți dintre fo- 
chiștii lor nu cunosc și nu 
respectă instrucțiunile 
noastre în timpul stațio
nării în gară. Problema o 
poate rezolva direcția tu
telară din minister.

Mai sînt și alte între
prinderi a căror prezență 
se face simțită prin mi
rosuri neplăcute. Cum nu 
le puteam vizita pe toate, 
am poposit la Ministerul 
Sănătății și Prevederilor 
Sociale, în cabinetul dr. 
loan Spînu, inspector ge
neral al Inspecției de stat 
pentru igiena și protecția 
muncii.

Protecția sanitară a a- 
erului este una din pro
blemele actuale de igienă 
și sănătate publică, ni s-a 
spus aici. Bucureștiul este 
din punct de vedere al 
atmosferei un oraș curat. 
Totuși, condițiile anar
hice în care s-a dezvol
tat Capitala în trecut au 
dat naștere unor situații 
necorespunzătoare din 
punct de vedere igienico- 
sanitar. O parte din ele 
au fost corectate prin 
măsurile generale de sis
tematizare a orașului. Mai 
sînt probleme în cartie
rele din zona Abator — 
Ecarisaj, precum și din 
vecinătatea altor între
prinderi. La unele se vor 
folosi instalații de cap
tare a gazelor.

Planul de sistemati
zare a Capitalei a avut 
în vedere și propunerile 
cercetătorilor din sectorul 
sanitar. S-au stabilit ast
fel anumite zone, judicios 
alese, pentru amplasarea 
industriei chimice și chi- 
mico-farmaceutice (zona 
de sud și sud-est a Ca
pitalei), dezafectarea unor 
întreprinderi care contri
buie mai mult la strica
rea aerului.

Extinderea sistemului 
de încălzire prin termofi- 
care a noilor cartiere de 
locuințe, măsurile largi 
de salubrizare a orașului 
— pavarea, stropitul și 
măturarea străzilor — 
duc, de asemenea, 
rificarea aerului pe 
respirăm.

g
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Pe principalele artere ale Capitalei se desfășoară 
plantare a puieților. In fotografie un aspect de 

gheru.

La „Cărui cu
Cînd intri aici privirile cad a- 

supra gulerelor spumoase ale hal
belor. Nu se bea berea cu... carul 
dar nici actualele măsuri nu sînt 
de disprețuit. După ce-ți astîmperi 
setea începi, vrînd-nevrînd, să te 
uiți și pe pereți. Căci nu te afli 
într-o încăpere ca oricare alta. Te 
înconjoară o arhitectură neobiș
nuită — stîlpi și arcade gotice, bal
coane, picturi cam exotice și ara
bescuri afumate. Pe alocuri, se 
deslușesc și slovele unor maxime. 
La toate acestea privește, de multe 
decenii, mic și nebăgat în seamă, 
de lingă spirala scării din mijloc, 
moș Ghiță — pivnicerul, sculptat, 
după moarte, în lemn negru. Pe 
vremuri, omul acesta, care și-a pe
trecut toată viața printre butoaie, 
era trezit cu noaptea-n cap de stri
gătele căruțașilor: „— Heei, jupîne, 
au sosit carele 1“ Primul pleznet de 
bici s-a auzit prin anul 1879. Se 
spune că dacă s-ar. încărca 
nou în care berea ce a curs 
în răstimpul anilor s-ar forma 
convoi cam cit Ecuatorul.

„E închis — se filmează"

Corespondență din Praga

la pu- 
care-l

bere“

Completare la un

din 
atei 
rin

în-De cîteva ori în ultimii ani 
setații s-au oprit mirați în fața 
ușii pe care era pus următorul a- 
fiș : „E închis — se filmează“. 
Aici au fost turnate secvențe pen
tru filmele „Două lozuri" și „Te
legrame“.

Vă mai amintiți poate de costu
mele pe care le purtau ospătarii în 
filmul „Două lozuri". Ele vor pu
tea fi revăzute la „Carul cu bere". 
După modelul lor vor fi confecțio
nate costume de epocă, specifice be-

■■

:■ ■■

Ip; ■

I

o vastă acliuno do 
pe bulevardul Ma-

vor fi îrribrăcați os-

nu s-a băut din 
un fel de

răriei, în care 
pătarii.

Odinioară berea 
halbe, ci din crighele 
căni cu ornamentații care, de cîte
ori le răsturnai... cîntau. Vor fi in
troduse acum din nou. Vor fi ele 
cu muzică ? In orice caz vor oferi 
un element specific în plus. Și se 
mai spune că berea băută din ele 
e mult mai rece.

Deoarece scaunele folosite pînă 
în prezent nu erau în armonie cu 
arhitectura și picturile interioare, 
s-au confecționat din stejar altele 
noi — aproape 400.

0 dată cu primăvara
De peste trei luni „Carul cu 

bere“ este închis. Mesele sînt date 
la o parte, au fost montate ■ 
schele. Se execută lucrări de 
restaurare. înarmați cu penele 
și bisturie, pictorii refac imaginile 
deteriorate, le curăță de fum, le 
redau strălucirea pe care au avut-o 
în urmă cu aproape un s'ecol. Pic
turile acestea n-au o valoare deo
sebită, dar împreună cu arhitectu
ra clădirii formează interiorul spe
cific al berăriilor de altădată. Lu
crări murale, de adevărată, artă, 
se află la subsol, în cramă. Ele în
fățișează imagini cu teme ca: „La 
cules de vie", „Dans popular", „La 
vînătoare".

In timp ce pictorii restaurează 
lucrările de artă, electricienii înlo
cuiesc întreaga rețea de fire, iar 
mecanicii modernizează instalația 
de aer condiționat. Peste cîteva zile 
„Carul cu bere" va fi deschis. E 
semnificativ : o dată cu primăvara.

Vasile T3NCU

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre componența Comi
tetului pentru Premiul de Stat al 
Republicii Populare Romîne. Pre
ședintele comitetului este acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, vicepreședinți sînt 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, acad. Remus Răduleț, 
directorul Institutului de energetică 
al Academiei R. P. Romîne, și Con
stanța Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Viena. 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, care, la invita
ția ministrului comerțului și recon
strucției al Austriei, dr. Fritz Bock, 
va vizita Tîrgul de primăvară al 
Austriei. Eh este însoțit de . un grup 
de specialiști. și experți. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa a fost 
de Victor Ionescu, ministrul 
țului 
cerii 
lului 
merț a R. P. Romîne, de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. - Au fost de față dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei la 
București, precum și membri ai am
basadei. în aceeași zi, tovarășul Mi
hail Florescu a sosit la Viena.

•A
în întreagă țară au avut loc șe

dințe plenare ale consiliilor agricole 
regionale. Cu acest prilej, membrii 
consiliilor și invitații au analizat re
zultatele anului 1963 în producția 
agricolă, ău dezbătut sarcinile ce 
revin în acest an unităților agricole 
socialiste, precum și măsurile pentru 
executarea ’ la vreme și 
agrotehnice superioare a 
rilor și celorlalte lucrări 
primăvară.

Subliniind rezultatele 
nute în anul trecut de 
unități agricole socialiste, referatele 
prezentate și discuțiile care au avut 
loc au scos în evidență rezervele 
existente în regiuni în vederea spo
ririi producției vegetale și animale.

Ședințele plenare au stabilit, de a- 
semenea, modul de aplicare, în con
dițiile specifice unităților agricole 
socialiste, a recomandărilor Consiliu
lui Superior al Agriculturii privind 
cultura porumbului și a sfeclei de 
zahăr în anul 1964.

exterior, de membri ai 
Ministerului Industriei 
și Chimiei, ai Camerei

condus 
comer- 
condu- 
Petro- 

de Co

în condiții 
însămînță- 
agricole de

bune obți- 
numeroase

(Agerpres)

TEATRULUIPE SCENA
DE OPERĂ Șl BALET

Basul sovietic Ivan Petrov, bine cu
noscut publicului romînesc, a in
terpretat sîmbătă seara rolul titular 
dih opéra „Boris Godunov“ pe scena 
Teatrului de Operă și Balet a R. P. 
Romîne. Artistul oaspete a fost răs
plătit cu vii aplauze de spectatorii 
bucureșteni. (Agerpres)

In ultimul ghid al Bucureștiului, 
apărut în 1962, sala „Dalles“ este 
menționată ca sală de expoziție și 
ca sală destinată concertelor de 
muzică de cameră. Referirile sînt 
valabile și acum, numai că trebuie 
completate. Vechii săli de concerte 
cu 550 locuri i s-au adăugat, în 
noua. încadrare arhitectonică, alte 
săli situate la parterul și mezani
nul blocului. Sînt noile săli de ex
poziție, însumînd peste 2100 mp, 
în care se deschid expoziții de pic
tură, sculptură, grafică. In aceste 
zile sînt vizitate cu interes expo
ziția anuală de grafică organizată 
de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Uniunea artiștilor 
plastici și cele două expoziții re
trospective de pictură și sculptu
ră Ion Sima și Szervătius Jenö.

Afișele din fața sălii anunță și

manifestări. Aici 
de Istoria diplomației —

se țin

M®

altfel de 
cursurile 
relații internaționale contempora
ne, Literatură romînă, Literatură 
universală, Istorie universală, Artă 
plastică și de Cultură muzicală 
din cadrul Universității populare- 
București, frecventate de peste 
2 000 de oameni.

Studioul conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" prezintă aici, în 
fața unui public tot mai numeros, 
concertele și recitalele din stagiu
nea sa permanentă.

Sala „Dalles“, azi mai corect să
lile „Dalles“, se impune marelui pu
blic din Capitală prin diversitatea 
și conținutul manifestărilor : prele
geri pe diferite teme de cultură și 
artă, concerte, recitale, spectacole 
organizate sub egida OST A, con
ferințe, simpozioane ș.a.

gffsgl

Se restaurează picturile de pe pereții 
vechiului local.

.........................................
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„Mondialele" de handbal se încheie azi Astăzi reîncepe

In meciul decisiv Campionatul de fotbal
Romînia întîinește Suedia

PRAGA (prin felefon). — Astăzi, în 
palatul sporturilor din Praga ara loc fi
nala campionatului mondial masculin 
de handbal în 7. După cum se știe, în 
acest meci decisiv se înfîlnesc repre
zentativele R. P. Romîne și Suediei. E- 
chipa romînă, deținătoarea trofeului, a 
confirmat valoarea sa internațională, fiind 
prezentă la ultimul act pentru a-și apăra 
titlul cucerit cu 3 ani în urmă, la Dort
mund. Meciul acesta se anunță la fel de 
dificil ca și cel din semifinale cu echi
pa Cehoslovaciei, al cărui deznodămînt 
a fost urmărit în picioare de cei peste 
18 000 de spectatori.

Victoria echipei noastre asupra hand- 
baliștilor cehi, pretendenți în aceeași mă
sură la titlul mondial, a fost comentată 
pe larg în ziarele care au apărut sîm
bătă la Praga. „Rude Pravo" scrie în 
titlu : „R. S. Cehoslovacă a pierdut me
ciul cu R. P. Romînă, după o luptă dra
matică.-Romînia va juca în finală cu Sue
dia". Despre meci ziarul „Mlada Fronta" 
scrie într-unul din subtitluri : „Romînii au 
fost mai buni... Împotriva jocului deru
tant al lui Mozer nu am avut contra- 
șanse. Acest jucător poate fi considerat 
ca unul dintre cei mai buni din lume",

Ziarul de specialitate „Ceskoslovenski 
sport" scrie : „Ne pare rău că am pierdut, 
cu toate că înainte de joc erau numeroase 
voci optimiste care declarau că vom 
cîștiga sigur".

După meci, antrenorul cehoslovac M. 
Knotek a declarat : „Victoria a revenit pe 
drept echipei mai bune. Formajia noastră 
a luptat cu dîrzenie în ultima parte a jo
cului, dar a avut multe slăbiciuni".

Jocul de astăzi va începe la ora 18,30 
(ora București) și va fi arbitrat de Schnei
der (R. F. Germană).

Televiziunea romînă și stațiile noastre 
de radio (pe programul I) vor transmite 
în întregime, cu începere de la ora 18,30, 
finala campionatului mondial 
între echipele R. P. Romîne

*
Aseară au avut loc două

cadrul campionatului. în meciul pentru 
locurile 3—4, echipa Cehoslovaciei a în
trecut cu 22—15 formajia R. F. Ger
mane. Selecționata Danemarcei, cîștigînd 
cu 23—14 întîlnirea cu echipa Ungariei, 
a ocupat locul 7 în clasament.

de handbal 
și Suediei.

partide din

Sezonul fotbalistic de primăvară 
se deschide oficial astăzi cu relua
rea campionatului categoriei A. în 6 
orașe din țară se vor disputa meciu
rile etapei a 14-a. La București, pe 
stadionul Republicii, cu începere de 
la ora 14,15, sînt programate, în cu
plaj, partidele : Rapid—Crișul Ora
dea și Progresul—Știința Timișoara, 
în provincie au loc întîlnirile : Fa
rul Constanța — Dinamo București, 
Steagul Roșu Brașov—Steaua ; Pe
trolul Ploiești—U. T. Arad ; Știința 
Cluj—Dinamo Pitești; C.S.M.S. Iași— 
Siderurgistul Galați.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite de la ora 16,45, pe programul I, 
aspecte de la meciurile Farul—Di
namo, Steagul Roșu—Steaua și Pro
gresul—Știința Timișoara.

Televiziunea va transmite repriza 
a doua a meciului Rapid—Crișul și 
apoi, alternativ de la Cluj și Bucu
rești, partidele Știința — Dinamo Pi
tești și Progresul—Știința Timișoara.

La 15 martie 1939 trupele motori
zate naziste au pătruns în Praga, 
arborînd deasupra străvechiului pa
lat Hradcany steagul hitlerist ; Ce
hoslovacia a fost invadată de arma
tele celui de-al III-lea Reich, ac
țiune care a constituit în fapt pre
ludiul celui de-al doilea război mon
dial.

Drama pe care a cunoscut-o Ce
hoslovacia avea origini mai îndepăr
tate. De altfel, cu ani în urmă, Par
tidul Comunist Cehoslovac a averti
zat că politica burgheziei va duce 
inevitabil la periclitarea indepen
denței țării. Propunerii comuniștilor 
de a se crea un front unic antifas
cist, partidele burgheze i-au răspuns 
prin așa-zisa „lege pentru apărarea 
republicii“, — de fapt, un act de si
nucidere a statului cehoslovac. Acea
stă lege nu prevedea nimic în legă
tură cu reprimarea mișcării fasciste, 
cu apărarea intereselor naționale ale 
țării. Poporul cerea măsuri eficace 
de apărare, dar burghezia se dove
dea preocupată numai de propriile-i 
interese. Demonstrațiilor populare 
le-a răspuns cu forța. După cîțiva 
ani avea să urmeze rușinosul dictat 
de la München.

Ocuparea Cehiei și Moraviei a fost 
doar prelungirea operației de muti
lare din septembrie 1938, cînd Ceho
slovaciei i-a fost răpită regiunea su- 
detă. Hitleriștii pregăteau războiul 
antisovietic. Cercurile conducătoa
re din Occident, sperînd să îm- 
blînzească militarismul german, 
îl împingeau spre est, încurajau 
actele de agresiune ale Germa
niei naziste. In seara de 13 
martie 1939, la cancelanatul Reichu- 
lui, Flitter i-a înmînat lui Jozef Tiso 
textul cuvîntării prin care acesta 
avea să proclame crearea așa-zisului 
stat independent slovac. In zorii zi
lei de 15 martie, în același sediu din 
Berlin, Göring îl determină pe pre
ședintele ceh Hăcha să semneze un

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 
în urma tratativelor care s-au des
fășurat la Budapesta în spiritul 
prieteniei și al înțelegerii reciproce, 
Jănos Kădâr și Todor Jivkov au 
semnat vineri comunicatul comun 
ungaro-bulgar.

A fost semnat, de asemenea, un 
protocol cu privire la sarcinile le
gate de dezvoltarea relațiilor eco
nomice ungaro-bulgare.

Inc

VARȘOVIA 14 (Agerpres). —
Sîmbătă s-a încheiat cea de-a 15-a 
Plenară a Comitetului' Central’ al 
P.M.U.P. Cuvîntarea de închidere a 
fost rostită de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
Plenara a adoptat în unanimitate

document prin care „încredința 
soarta poporului cehoslovac și a 
patriei sale în mîinile führerului 
Reichului german". După cîteva ore, 
la Praga, tunurile și tancurile hitle- 
riste uruiau pe Vaclavske Namesti, ■_

Uniunea Sovietică a fost singura 
dintre marile puteri care s-a arătat 
gata să vină în ajutorul Cehoslova
ciei, în baza acordurilor de alianță 
încheiate cu această țară. Dar gu
vernanții cehoslovaci din acea vre- ■■■ 
me du persistat în politica lor capi
tulardă, respingînd ajutorul U.R.S.S.

Cotropirea Cehoslovaciei a adus 
hitleriștilor armamentul a 40 de di
vizii perfect echipate, potențialul • 
unor mari uzine ca Skoda-Plzen, 
Zbrojovka-Brno, C.K.D.-Praga, Vit-, 
kovice-Ostrava, ca și aurul Băncii 
Naționale a țării. Cei șase ani de Ö- 
cupație au pricinuit poporului ce
hoslovac pierderi și suferințe imen
se. Dar în aceiași ani ai rezistenței 
antifasciste, poporul și-a manifestat 
cu dîrzenie năzuința spre libertate, 
spre independența patriei sale.

Azi, cînd se împlinesc 25 de ani,, 
de la dramaticele evenimente clin.. 
primăvara lui 1939, în cadrul urțor 
mitinguri, care se desfășoară în în
treaga țară, foștii luptători antifas
ciști evocă anii grei ai ocupației și 
rezistenței împotriva hitlerismului 
care a fost un flagel atît pen
tru Cehoslovacia cotropită, 
pentru Germania însăși, 
popoarele întregii Europe, 
mintele istoriei acestor ani 
tuie pentru toate popoarele 
demn la luptă unită pentru înlătu
rarea vestigiilor războiului trecut, 
pentru dezarmarea generală și to
tală, ca soluția cea mai radicală în 
vederea înlăturării primejdiei unui 
nou război, pentru statornicirea unei 
păci trainice în lume.

Horia LIMAN

cit și . 
pentru 

învăță-, 
consti- 

un în- .

comun

Delegația de 
mentală bulgară, 
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, a sosit la Sofia.

Sîmbătă a avut loc un miting al 
oamenilor muncii la care Todor Jiv
kov a vorbit despre rezultatele vi
zitei delegației în R.P. Ungară.

partid și guverna- 
în frunte cu To-

tezele C.C. al P.M.U.P. pentru Con
gresul al IV-lea al partidului, pre
cum și o hotărîre care stabilește 
convocarea celui de-al IV-lea con
gres la 15 iunie 1964 și ordinea de zi 
a lucrărilor congresului.

care odinioară a fost glasul 
al unui trib, al unei națiuni, 
cu timpul, vocea unui indi-

DIN VIAȚA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ
400 de diii de h apariția primei 

cărți tipărite în limba rusă
Luna aceasta poporul sovietic săr- pe ascuns, astăzi tirajul global al o-pe- 

bătorește un eveniment remarcabil — relor sale se ridică la 320 milioane de 
împlinirea a 400 de ani de la apariția exemplare. După Revoluția din Oc- 
primei cărți tipărite în limba rusă. Cu tombrie. fiecare lucrare, articol, cuvin-, 
acest prilej la Moscova au loc diferite- tare, decret sçris de V. I. Lenin a fost 
manifestări : în librării s-au deschis tipărit în paginile ziarelor și reviste- 
standuri speciale unde se vînd cărți - lor, a apărut în c'," 
dedicate istoriei tipăriturilor ruse și cărți, broșuri, culegeri, 
rolului cărții în societatea sovietică, arăta ziarul „frauda' ......... _....
Academia de Științe a U.R.S.S. a orga- publicat cu prilejul -acestei aniversări, 
nizat o sesiune jubiliară închinată a-, editarea operelor lui V. I. Lenin în 
cestui eveniment. Zilele trecute, pe ~~ 
zidul casei nr. 51 de pe strada 25 Oc- 
tombrie din Moscova a fost instalată 
o placă memorială pe care stă scris : 
„In acest loc se afla tipografia unde 
în anul 1564 Ivan Feodorov a tipărit 
prima carte în limba rusă“.

In aprilie 1563, diaconul Ivan Feo
dorov de la biserica Nikola-Gostruns- 
kaia din Kremlin primise ordin de la 
țarul Ivan al IV-lea să organizeze o 
tipografie. In mai puțin de 10 luni 
a reușit nu numai să creeze tipografia 
și să toarne litere, ci și să tipărească 
„Apostolul“ — prima carte în limba 
rusă. Mai tîrziu el a mai tipărit și alte 
cărți, dintre care cea mai importantă 
a fost un Abecedar rus. După moar
tea lui Ivan Feodorov, opera acestuia 
a fost continuată de elevii săi. Dez
voltarea tipăriturilor .în limba rusă a 
fost strîns legată de nume care au in
trat în istoria științei și artei univer
sale, ca Lomonosov, Pușkin, Lermon
tov, Herțen, Cernîșevski, Nekrasov, 
Mendeleev, Lobacevski, Secenov și 
alții.

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a creat condiții pen
tru dezvoltarea amplă a tipăriturilor, 
devenite un bun al poporului. S-a 
deschis larg calea pentru răspîndirea 
ideilor progresiste, revoluționare. Da
că la începutul veacului, operele lui 
V. I. Lenin erau tipărite meșteșugă
rește și răspîndite din mină în mină

MONUMENT ÎNCHINAT 
LUPTĂTORILOR DEMOCRAT!

DIN INDIA
In piața cartierului comercial 

din Bombay (India) a avut loc inau
gurarea festivă a unui monument 
ridicat în memoria acelora care 
și-au dat viața pentru drepturile 
democratice 
mentul este 
sculptural 
muncitor și
mîini o făclie. Făclia simbolizează 
unitatea maselor muncitoare din 
India în lupta pentru transformă
rile național-democratice.

ale poporului. Monu- 
format dintr-un grup 
care înfățișează un 
un țăran purtînd în

DIN
POEME 

AFRICA NEAGRĂ

ediții separate în 
. După cum 

i“ intr-un articol .

Uniunea Sovietică reprezintă culmi 
strălucita în istoria tipăriturilor so
vietice. .

In decursul celor 4 secole de la a- 
pariția primei cărți în limba rusă, au 
fost editate în Rusia circa 2 376 000 
titluri de cărți, dintre care 77 la sută 
în anii puterii sovietice. Tirajul global 
al cărților editate în U.R.S.S. este de 
27,5 miliarde exemplare. In Uniunea 
Sovietică se tipăresc zilnic peste 3 
milioane de cărți — ceea ce înseamnă 
peste 2000 de cărți pe minut ! Sînt 
cifre care ilustrează uri aspect impor
tant al revoluției culturale înfăptuite 
în anii puterii sovietice.

Poezia 
unui sat, 
devenise, _ . _______
vid care nu vorbea decât în numele 
său. în Africa, astăzi, s-a revenit la 
punctpl de plecare : poeții nu mai 
vorbesc numai în numele lor, ci în 
numele unui întreg continent. Dure
rile lor, bucuriile lor, aspirațiile lor 
sînt cele ale Africii negre în întregi
me. Poezia africană este astăzi expre- 

■ șia'autentică a’Unei fracțiuni a uma
nității care se eliberează de ultimele 
piedici ale trecutului și caută să-și re
capete identitatea care i-a fost odini
oară răpită de negustorii de sclavi și 
de foștii stăpîni, scrie ziarul elvețian 
„La Tribune de Genève“, referindu-se 
la volumul „Poems from Africa“ 
(Poeme din Africa) realizat de Lan
gston Hughues și publicat în colecția 
UNESCO.

în poemul „Aceasta este Africa ?" 
al liberianului Roland Tombekai 
Dempster, autorul cîntă continentul 
„care își hotărăște destinul... cu dem
nitate“. Ghanezul A. L. Milner-Brown, 
evocînd „această Africă atît de bogat 
înzestrată“, exprimă dorința ca „toată 
lumea să regăsească pacea și liniștea“.

Sculptura „Partizană torturată”, do An- 
tonietta Raphael, este una din lucrările 
care au fost prezentate în cadrul ex- 
poziției^ „Omagiu luptei de Rezistență”, 
deschisă de curînd la Roma la galeriile 

„La Colonna Antonina”.

Salon internațional de Stereofonie

sunet — 
în marile 
creafii ale 
este un e-

La palatul Orsay, situat pe malul 
sting al Senei, s-a deschis zilele acestea 
cel de-al 6-lea festival de 
înaltă fidelitate stereofonică, 
săli sînt prezentate ultimele 
industriei sunetului. Festivalul
veniment de însemnătate nu numai știin
țifică și tehnică, dar și artistică, festivalul 
acesta devenind, de la an la an, o mani
festare dih ce In ce mai largă, menită să 
dea o imagine a progreselor înregistrate 
in acest domeniu. Aparatele de radio, e- 
lectrofoanele, magnetofoanele și mai 
ales ansamblurile cuprinzînd aceste trei 
genuri de aparate (în mare majori
tate stereofonice) figurează în nu
măr mare aci. Noutăți există mai ales 
în domeniul magnetofoanelor, cărora li 
s-au adus îmbunătățiri legate de calita
tea sunetului.

Desigur, specialistul ar găsi aci nu
meroase 
festivalul 
ginească 
drul său 
concerte 
programul, am găsit conferințe pe te
mele „Tehnica de înregistrare și evo
luția civilizației contemporane", „Fizica 
și fiziologia audiției", „Sociologia su
netului", precum și numeroase alte ex
puneri privind tehnica propriu-zisă a 
înregistrării și retransmisiei.

Vor fi date de asemenea mai multe

alte detalii interesante, dar 
își ’ propune să nu se măr
ia o simplă expoziție. In ca- 
sînf organizate conferințe, 

și zile de studiu. Răsfoind

concerte stereofonice cu participarea 
orchestrelor Radioteleviziunii franceze, 
a unor ansambluri de muzică de jaz 
etc. Festivalul acesta se bucură de parti
ciparea radiodifuziunilor italiană, germa
nă, elvețiană, japoneză ; deschiderea lui 
a fost marcată de decernarea 
a premiilor internaționale ale 
lui, de către Academia Charles 
Printre orchestrele și soliștii 
miați se numără 
nia din Londra, 
simfoniei pentru violă și orchestră „Ha
rold în Italia" de Berlioz (solist Yehudi 
Menuhim), orchestra filarmonică din 
Moscova, condusă de Kiril Kondra- 
șin, B. Janis pentru interpretarea con
certului nr. 3 pentru pian și orchestră 
de Prokofiev. Au mai fost premiați C. 
Ferras și P. Barbizet pentru interpreta
rea sonatei a treia de George Enescu, 
Sviatoslav Richter pentru interpretarea 
unor lucrări de Schubert, orchestra și 
corul filarmonicii cehe, orchestra Radio
televiziunii franceze, compozitorul si 
interpretul Georges Brassens, Duke El
lington etc.

Acest al 6-lea festival de Stereofonie 
este o manifestare internațională care 
atrage, în aceste zile, numeroși pari
zieni și vizitatori din provincie sau din 
străinătate.

anuală 
discu- 
Cross.

pre- 
orchestra Philarmo- 

pentru interpretarea

Tudor VORNICU
Paris.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în sala teatrului Kotopuli din Atena 
avut loc o festivitate în cursul căreiaai

actriței Aspasia Papathanasiu, de Ia Tea
trul din Pireu, i^s-a înmînat premiul 
„Marika Kotopuli**, Acest premiu a fost 
instituit în memoria marii actri(c Marika 
Kotopuli și este atribuit anual celei mai 
bune actrițe din Grecia de către un co
mitet format din personalități ale lumii .-•■ 
teatrale. A. Papathanasiu a făcut în ulti- 
mii ani mai multe turneo într-o serie de 
țări, printre care și Romîniai interpretînd 
rolul principal din piesele antice „Elec
tra” și „Medcea”.

• întro 15 martie și 10 noiembrie 1849 
(cu o întrerupore de două luni și 
jumătate) marele Doet polonez Adam 
Mickiewicz a editat Ia Paris un 
cotidian care se intitula „Trybuna Ludu” 
nume pe care l-a preluat în zilele noa
stre organul central al P.M.U.P. Recent 
au luat sfîrșit lucrările de retipărire, cu 
ajutorul fototipiei, a tuturor numerelor 
acestui ziar. Pentru a descoperi unele 
dintre exemplare a fost necesară studie
rea arhivelor a peste 200 de biblioteci 
din Europa și S.U.A.

© Peste 50 de cunoscut! cineaști fran
cezi, printre care René Clair și Alain 
Resnais, au semnat un document, adresat 
lui Salazar. în care protestează împotriva 
menținerii arbitrare în închisoare a unui 
grup de c'neaști portughezi. Autoritățile 
salazariste. se arată în document, au a- 
runcat în închisoare pe Vasco Granja, 
M. Silva și José Fonseca, despre a căror 
soartă nu se știe nimic. Cineaștii francezi 
cer punerea în libertate a confrajilor lor 
portughezi.
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CONFRUNTAREA 
DE LA RIO
® Președintele Godart a semnat 

două importante decrete
® Miting popular la Rio de Janeiro

Ziua de 13 martie înscrie încă o pa
gină în istoria luptei pentru reforme de
mocratice în Brazilia. Agenjiile de presă 
informează că președintele Joao Goulart 
a semnat vineri două importante decrete: 
unul prevede preluarea de către „Petro
bras’ (societatea petrolieră de stat) a 
ultimelor rafinării particulare de petrol 
din fără, iar celălalt, exproprierea pămîn- 
furilor nefolosite situate pe marginea șo
selelor principale și a căilor ferate.

După semnare, președintele a parti
cipat la marele miting popular (200 000 
de persoane), ținut în piafa Ministerului 
de Război din Rio de Janeiro. în cuvîn- 
tarea rostită la miting, Goulart a precizat 

• că păminturile vor fi împărfite țăranilor 
-în decurs de două luni și că va cere un 
amendament la paragrafele din consti
tuție, care prevăd ca țăranii să plătească 
terenurile în monedă lichidă, 
tem-de plată, a spus el, „nu 
semna o reformă agrară, ci 
pentru latifundiari”. In cursul 
Go.ulart s-a ocupat și de alte 
economice și politice, care își așteaptă 
solufionarea, men|ionînd, printre altele, 
că vor fi operate schimbări legislative în 
scopul controlării mai eficiente a crește
rii prejurilor. Referindu-se la Partidul Co
munist Brazilian, actualmente interzis, 
Goulart a declarat, potrivit agenției 
Associated Press, că „în congres trebuie 
să fie reprezentate toate curentele poli
tice”.

Manifestajiei de la Rio i se conferă o 
semnificație deosebită nu numai pentru 
faptul că ea a coincis cu legiferarea 
unor proiecte de reforme așteptate de 
masele populare. Mitingul a prilejuit o 
nouă confruntare între forjele progre
siste braziliene și exponen(ii reacjiunii. 
Sindicatele de toate tendințele au spri
jinit adunarea și au ales chiar data cînd 
să aibă loc. Pe de altă parte, agențiile 
de presă informau că forjele dreptei au 
trecut la ac|iuni deschise. Carlos Lacer- 
da, guvernatorul statului Guanabara (sub 
Jurisdicția căruia se află orașul Rio de 
Janeiro), a interzis manifesfafia. El s-a fă
cut de multă vreme cunoscut prin activi
tatea sa în slujba cercurilor reacționare. 
De numele său este legată, între altele, 
demisia președintelui Janio Quadros. De 
la venirea la cîrma țării a lui Joao Gou
lart, Lacerda a acjionat constant în direc
ția sabotării măsurilor elaborate de noua 
administrație pe linia progresului țării. De 
astădată, Lacerda, afirmîndu-și ostilitatea 
fată de decretul cu privire la împărțirea 
unor pămînturi țăranilor, a dezlănțuit o 
campanie de calomnii la adresa guvernu
lui federal și a sindicatelor. „Ceea ce îl 
nemulfumeșfe pe Lacerda, scria agenția 
France Presse, este că armata federală 
asigură securitatea întrunirii interzise de 
poliția sfatului Guanabara”. Pe de altă 
parte, după cum transmite „Associated 
Press”, guvernatorul sfatului Sao Paolo, 
Adhemar de Barros, a amenințat că va fo
losi poliția din statul său pentru a împie
dica împărțirea pămînturilor expropriate 
firin decretul semnat de președinte. Dar 
arga adeziune a maselor populare, a tu

turor forțelor democratice față de refor
mele anunțate în cadrul mitingului de la 
Rio face ca acesta să apară ca un nou 
fiasco înregistrat de reacțiunea braziliană.

.Vasile OROS

Acest sis- 
poate în- 
o afacere 
cuvintării, 
probleme

I

Hotărîrc a C.C al P.C.U.S.
Miniștri al U.R.S.S.

DALLAS

JACK RUBY CONDAMNAT 
LA PEDEAPSA CAPITALĂ

• Ultima ședință înaintea pronunțării verdictului 
tatea juraților e Măsuri excepționale de securitate 

apărării intenționează să iacă recurs
DALLAS 14 (Agerpres).

Lee Oswald, a luat s-fîrșit sîmbătă 
unanimitate pentru pedeapsa cu

• Unanimi- 
o Avocatul

Procesul lui Jack Ruby, 
la Dallas. Jurații s-au 
moartea pe scaunul electric.

Sîmbătă dimineața, puțin timp 
după ora 9, jurații s-au retras pen
tru a delibera într-o cameră alătu
rată sălii de ședințe a tribunalului, 
în tot acest timp ușa camerei a fost 
încuiată. La ora 11,35 președintele 
juriului, Max Causey, fost pilot în 
aviația militară, a bătut în ușă. „Am 
ajuns la un verdict“ — a comunicat 
el șerifului. Imediat după aceea, în 
sala de ședințe au fost convocați 
avocații, judecătorul Brown, procu
rorul, ziariștii și publicul. Președin
tele juriului, Causey, a înmînat șeri
fului verdictul scris care a fost 
transmis judecătorului Brown. A- 
cesta a citit cu glas tare : „Noi, 
completul de jurați, recunoaștem pe 
acuzat vinovat de asasinat cu pre
meditare, așa cum a fost inculpat și 
hotărîm sentința la pedeapsa capi
tală“. în acel moment o duzină de 
polițiști s-au repezit de pe băncile 
rezervate publicului înconjurînd pe 
acuzat, care a 
din sală.

După cum
France Presse, autoritățile 
măsuri excepționale de securitate în 
momentul citirii verdictului. Jumă
tate din numărul publicului era al
cătuit din polițiști în uniformă sau 
în civil. Potrivit agenției, sentința a 
făcut senzație în sala tribunalului, 
impresia generală, înaintea începerii 
dezbaterilor, fiind aceea că Ruby va 
fi condamnat la o pedeapsă grea cu 
închisoarea. Imediat după aflarea 
verdictului, principalul apărător al 
lui Ruby, Melvin Belli, a declarat că 
va face recurs la cea mai înaltă in
stanță judecătorească din S.U.A.

Ședința de sîmbătă a fost cea mai 
scurtă de la începerea procesului Iul 
Ruby și a durat numai cinci minute. 
Ea a fost retransmisă prin radio și 
televiziune pe întreg teritoriul 
S.U.A.

Ultima ședință a procesului lui Jack

fost scos apoi afară

transmite agenția 
au luat

asasinul lui 
pronunțat în

Ruby, înainte de pronunțarea ver
dictului juraților, a început în sea
ra zilei de 13 martie. Au fost luate 
măsuri excepționale de securitate. 
Garda de pe culoarele tribunalului 
ca și în jurul acuzatului a fost 
considerabil întărită.

La începutul ședinței, judecăto
rul Joe Brown a citit juraților in
strucțiunile juridice privind legea 
și verdictele posibile. Au urmat re
chizitoriul și pledoariile care au 
durat cîte două ore și jumătate.

Bill Alexander, adjunctul procuro
rului general, a declarat că Ruby a 
comis crima sa cu rea voință și a 
reamintit depozițiile diferiților mar
tori, arătînd că Ruby căutase mereu 
să se apropie de Oswald, încă cu o 
zi înainte de a comite crima, cu in
tenția premeditată de a-1 ucide. Bill 
Alexander a cerut juraților să pro
nunțe un verdict de condamnare la 
moarte. întrucît Ruby „este un uci
gaș care a căutat să-și creeze faimă 
prin crima sa. El nu numai că a 
desconsiderat viața unui om, dar 
și-a bătut joc de justiția americană 
într-un moment cînd atenția opiniei 
publice era îndreptată asupra ei“.

Avocații apărării au cerut pune
rea în libertate a lui Ruby pe mo
tivul că ar fi „un om foarte, foarte 
bolnav“.

Ultimul a luat cuvîntul procurorul 
general Henry Wade, care a spus că 
„Jack Ruby a vrut să treacă în is
torie ca omul care a asasinat un 
presupus asasin“. Nu se poate ad
mite, a subliniat Wade, „să omori un 
om cu cătușe la mîini și să pleci de 
la proces ca un om liber“.

„Vă cer, a declarat procurorul ge
neral, adresîndu-se juraților, să.1 a- 
rătați față de Jack Rtiby aceeași 
compasiune pe care el a arătat-o 
față de Lee Harvey Oswald, în sub
solul comisariatului nostru de poli
ție“.

1 Vezi „Le commerce international en 
1962”, Genève 1963, p. 11.

Țărani brazilieni la muncă

Ședința Consiliului de Securitate 
in problema cipriotă

NEW YORK 14 (Agerpres). — In 
urma notei de avertisment adresată 
de guvernul turc guvernului cipriot, 
reprezentantul la O.N.U. al Ciprului, 
Zenon Rossides, a cerut de urgență 
convocarea Consiliului de Securitate 
pentru a lua în discuție situația 
creată.

La ședința Consiliului de Securita
te, care a început vineri la ora 18, 
ora New York-ului (ora 1,00 ora 
Bucureștiului). primul a luat cuvîn
tul secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care i-a informat pe mem
brii Consiliului de Securitate asupra 
stadiului formării forței O.N.U. Refe
rindu-se la avertismentul guvernu
lui turc că va trimite trupe în Ci
pru, dacă președintele Makarios nu 
va accepta condițiile puse de Tur
cia, secretarul general a subliniat că 
poziția guvernului turc „implică o 
primejdie atît de mare încît este 
nevoit să ceară energic revizuirea 
neîntîrziată a acestei hotărîri“.

Reprezentantul Ciprului, Zenon 
Rossides, a declarat că a cerut con
vocarea Consiliului de Securitate din 
pricina „primejdiei invaziei Turciei“.

Delegatul Turciei a declarat apoi 
că scrisoarea guvernului său adre- 
sată* secretarului general nu consti
tuie un ultimatum, întrucît nu 
vede nici un termen fix și nu 
decît un avertisment.

Reprezentantul Greciei, D. 
sios, a declarat că guvernul 
a avertizat guvernul Turciei că dacă 
acesta, în ciuda hotărîrilor Consiliu
lui de Securitate, va adopta măsuri 
militare unilaterale, aceasta va a- 
trage după sine în mod automat 
intervenția Greciei.

Reprezentantul U.R.S.S., N. T. Fe
dorenko, a chemat Consiliul de Se
curitate să înlăture primejdia care 
amenință Ciprul și să determine 
Turcia să îndeplinească hotărîrile 
Consiliului de Securitate, respectînd 
obligațiile care îi revin din Carta 
O.N.U.

Consiliul de securitate a adoptat 
apoi în unanimitate o rezoluție în 
care cheamă toate statele ca, în con-

formitate cu obligațiile ce decurg 
din Carta O.N.U. să se abțină de la 
orice acțiune care să constituie o 
primejdie pentru situația suverani
tății Republicii Cipru, păcii și secu
rității internaționale.

★
NICOSIA 14 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar britanic 
a declarat sîmbătă că situația din 
Cipru a fost 
nu s-au mai 
incidente.

în ultimele ore calmă, 
produs nici un fel de
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WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
La înapoierea sa din vizita făcută în 
Vietnamul de sud, ministrul apără
rii al S.U.A., McNamara, a declarat 
că, atît el, cît și generalul Maxwell 
Taylor, șeful grupului mixt al șefi
lor de stat major ai armatei ameri
cane, care l-a însoțit, au avut de în
deplinit două misiuni în Vietnamul 
de sud. Prima a fost de a aprecia 
situația militară, economică și poli
tică, iar a doua de a stabili ce’ac
țiuni suplimentare ar putea lua Sta
tele Unite pentru a întări rezistența 
regimului sud-vietnamez împotriva 
forțelor de eliberare națională. Mc 
Namara a spus în continuare: „Sin
tern gata să prezentăm președintelui 
concluziile și recomandările noastre 
asupra acestor două puncte... De un 
lucru sînt sigur. Nu există o formu
lă magică pentru cîștigarea războiu
lui împotriva guerilei din Vietna
mul de sud“.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat hotărîrea „Cu 
privire la dezvoltarea continuă a lu
crărilor de cercetări științifice în 
instituțiile de învățământ superior“, 
în hotărîre se arată că se consideră 
necesar să se ridice simțitor rolul 
oamenilor de știință din instituțiile 
de învățămînt superior, în asigurarea 
progresului tehnico-științific în in
dustrie și agricultură, în tratarea 
problemelor științelor naturii și ști
ințelor sociale. Aceasta urmează să 
se realizeze prin antrenarea mai 
energică a oamenilor de știință la 
soluționarea sarcinilor practice ale 
economiei, îndeosebi în domeniul

chimiei și construcțiilor de mașin' 
pentru industria chimică.

Se preconizează luarea unor mă
suri pentru atragerea profesorilor și 
docenților din instituțiile de învăță
mînt superior la activitatea de cer
cetări științifice în laboratoarele 
întreprinderilor și în organizațiile de 
producție, pentru asigurarea resurse
lor tehnice-materiale necesare lu
crărilor de cercetări științifice și în
tăririi și dezvoltării bazei tehnice- 
materiale a instituțiilor de învăță
mînt superior, precum și măsuri pen
tru îmbunătățirea editării lucrărilor 
științifice.

SCURTE ȘTIRI

Incidente sîngeroase în nord-estul țării
COTONOU 14 (Agerpres). — în 

capitala Republicii Dahomey s-a a- 
nunțat că, în ultimele zile, în orașul 
Parakou situat în nord-estul țării 
s-au produs incidente grave provo
cate de partizani ai fostului preșe
dinte Hubert Maga, recrutați din 
rîndurile triburilor Baribas, care 
au atacat pe membri ai triburilor 
din sudul țării locuind în acest oraș. 
Partizanii lui Maga au incendiat și 
devastat locuințele acestora, moles- 
tînd femeile și copiii. 50 
soane au fost grav rănite, 
s-au refugiat în clădirea 
meriei din oraș. Legăturile
nice dintre orașul Parakou și restul

de per- 
iar 300 
jandar- 
telefo-

tării au fost tăiate, iar liniile ferate 
au fost aruncate- în aer.

Agenția France Presse anunță că 
la Parakou au intrat în acțiune tru
pele guvernamentale care au făcut 
uz de arme de foc pentru restabili
rea ordinei.

După cum s-a mai anunțat, Maga 
și alți membri ai guvernului său, 
răsturnați de la putere în timpul lo
viturii de stat din 28 octombrie 1963, 
urmează să fie judecați pentru de
lapidarea de fonduri importante din 
bugetul statului care, la preluarea 
lui de către noul guvern, prezenta 
un deficit de peste 6 milioane franci.

HELSINKI. La 14 martie, preșe
dintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
și soția s-au înapoiat la Helsinki 
din R.S.S. Estonă. Urho Kekkonen 
a întreprins o vizită neoficială în a- 
ceastă republică sovietică.

NEW YORK. Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a declarat 
că la 13 martie a fost efectuată o 
nouă explozie nucleară subterană la 
poligonul experimental din statul 
Nevada.

a

in senatul s.u.A. Audieri cu privire

la relațiile comerciale Est-Vest
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

în cadrul audierilor asupra politicii 
comerciale generale între Est și 
Vest, senatorul democrat Spark
man a declarat în fața Comisiei se
natoriale pentru afacerile externe, 
că trebuie să se elucideze dacă po
litica comercială a S.U.A., formula
tă cu’ 15 ani în urmă, este sau nu 
bună. Sparkman, președintele ad- 
interim al comisiei senatoriale, a a- 
rătat în continuare : „Dacă această 
politică pornește de la condiții care 
nu mai există și dăunează oameni
lor noștri de afaceri, este în detri
mentul relațiilor noastre cu aliații 
și nu contribuie la realizarea princi
palelor noastre scopuri de politică 
externă, atunci noi trebuie să o pu
nem în concordanță cu timpurile 
noastre. Țările occidentale trebuie 
să aibă’ o atitudine atentă față de 
toate posibilitățile de normalizare a 
relațiilor dintre Est și Vest cu aju
torul comerțului cu mărfuri nestra- 
tegice“.

în cadrul audierilor a luat 
tul și secretarul de stat al 
Dean Rusk.

El a declarat că Statele
„s-au angajat într-o evaluare realis
tă a posibilităților de dezvoltare a

comerțului cu anumite țări comu
niste“ și a exprimat părerea că acest 
comerț „trebuie să fie adaptat și a- 
plicat în mod flexibil pe baza reali
tăților politice, militare și econo
mice“.

Totodată, Rusk a arătat că la baza 
concepției administrației americane 
despre comerțul Est-Vest se află 
ideea că acesta trebuie să fie subor
donat politicii generale a S.U.A. El 
a susținut teza folosirii comerțului 
drept mijloc de exercitare de pre
siuni asupra altor țări. în același 
timp el a arătat că posibilitățile de 
a-1 folosi în acest scop sînt limitate 
de faptul că S.U.A. nu dispun de 
monopolul asupra tehnicii, iar alte 
țări capitaliste „nu au adoptat față 
de această problemă aceeași 
dine“ ca și Statele Unite.

Rusk și-a exprimat, printre 
nemulțumirea față de refuzul
dintre aliați de a susține embargoul 
Statelor Unite împotriva Cubei. El a 
relevat interesul pe care țările 
N.A.T.O. îl nutresc față de schimbu
rile comerciale cu țările- socialiste, 
arătînd că „a renunța la acest co
merț, ar însemna pentru ele a pier
de ceva substanțial".

Soluționarea unui vechi 
conflict în Birmania

RANGOON. Guvernul birmanez 
anunțat încheierea unui acord cu

răsculații din Karen, care, de cîțiva 
ani desfășoară acțiuni împotriva au
torităților centrale. Acest conflict a 
fost urmarea instigării de către re
gimul colonial a dușmăniilor dintre 
diversele naționalități din Birmania. 
Karen este unul 
compun Uniunea 
care, în decursul ultimilor 15 ani, 
s-au manifestat mișcări secesioniste. 
Acordul încheiat pune capăt acestei 
situații, constituind un pas impor
tant pe calea consolidării unității și 
coeziunii Birmaniei independente.

MADRID. Agenția France Presse 
anunță că numeroși studenți de la 
Facultatea de științe politice și e- 
conomice din Madrid au ocupat 
amfiteatrul acestei facultăți în semn 
de protest împotriva faptului că 
autoritățile au interzis o conferință 
a profesorului Enrique Tierno Gal
van.

din statele care 
Birmană și în

atitu-

altele, 
unora

cuvîn-
S.U.A.,

Unite

„Nordul — zonă 
denuclearlzată“

STOCKHOLM. La 14 martie la 
Stockholm s-a deschis o conferință 
de două zile a reprezentanților opi
niei publice din țările nordice care 
se desfășoară sub lozinca „Nordul 
— zonă denuclearizată“. La lucră
rile conferinței participă circa 500 
de persoane din Finlanda, Dane
marca, Norvegia, Suedia, printre 
care deputați, cunoscuți fruntași ai 
vieții publice, oameni de artă și 
cultură.

LONDRA. Pe plaja de la East 
Mersea — districtul Essex — a fost 
descoperit, înfundat în nisipuri, 
scheletul unui monstru preistoric. 
Capul reptilei, avînd un cioc lung 
asemănător păsărilor, cîntărește a- 
proximativ 250 kg. Cercetările sint 
în curs și se crede că întregul sche
let atinge 18 metri în lungime. Ex- 
perții zoologi consideră că este 
vorba de un ichtyozaur (reptilă gi
gantă din epoca secundară).

Importanta creșterii comerțului international 
pentru dezvoltarea economică și întărirea păcii
Una dintre cele mai Importante 

reuniuni internaționale din ultima 
vreme — Conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare — își va începe 
dezbaterile, la Geneva, la 23 martie. 
Pornind de la necesitatea lărgirii re
lațiilor comerciale internaționale și 
de la influența comerțului asupra 
dezvoltării economice a tuturor na
țiunilor și asupra întăririi păcii mon
diale, delegațiile celor 122 de țări 
participante își propun să găsească și 
să- stabilească împreună cele mai 
bune căi și mijloace care, înlăturînd 
neajunsurile actuale, să creeze o 
bază mai bună pentru intensificarea 
comerțului internațional, în interesul 
și avantajul tuturor popoarelor. A- 
tenția opiniei publice mondiale este 
reținută de însemnătatea dezbaterii. 
Popoarele vor urmări confruntarea 
largă de idei și de interese ; ele 
speră că se vor obține rezultate 
pozitive, care să contribuie la pro
gresul economic, la ridicarea nive
lului lor de trai, la îmbunătățirea 
relațiilor dintre state și la întă
rirea păcii.

Independent de natura relațiilor 
de producție, comerțul internațional 
este o necesitate obiectivă pentru 
toate țările, atît pentru cele indus
triale, deja dezvoltate, cît și pentru 
cele aflate în stadii diferite în 
curs de dezvoltare.

Deși predominant este interesul 
general, comun tuturor țărilor, de 
a-și lărgi relațiile comerciale re
ciproce, nu puține sînt dificultățile 
care se nasc, printre altele, și din 
cauza nivelului inegal care caracte
rizează dezvoltarea economică a 
diferitelor grupuri de țări și care 
s-a creat ca urmare a colonialismu
lui astăzi în descompunere. După 
unele statistici ale O.N.U., referitoa
re la economia mondială capitalistă, 
16 la sută din populația acestei 
lumi beneficiază de 70 la sută din 
venitul ei mbndial, în timp ce 54 la 
sută din populația ei nu obține de
cît 9 la sută din acest venit. „S-a 
apreciat — scrie un economist en
glez — că venitul mediu pe locuitor 
în o sută de țări slab dezvoltate a 
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fost de circa 90 dolari în 1950 și de 
circa 100 dolari în 1959, ceea ce co
respunde unei creșteri medii anuale, 
în termeni monetari, de circa 1 la 
sută. Datele sînt insuficient de pre
cise pentru a avea certitudinea că 
s-a produs o creștere reală a veni
tului mediu, dacă ținem seama de 
creșterea generală a prețurilor mon
diale“ ’.

în condițiile unor asemenea inega
lități, este evidentă necesitatea 
stringentă a micșorării și, pînă la 
urmă, a lichidării decalajului care 
separă cele două grupuri de țări și, 
bineînțeles, necesitatea dezvoltării 
economice a tuturor națiunilor. De
sigur că lichidarea decalajului nu 
poate fi un proces opus dezvoltării 
națiunilor industriale, ci, din con
tră, este menită s-o favorizeze prin 
lărgirea posibilă — pe această cale 
— a pieței mondiale. Dezvoltarea 
economică privită de pe această 
poziție înseamnă înlăturarea ine
galității dintre popoare, consoli
darea independenței politice prin 
independența economică, extinde
rea relațiilor economice și cultu
rale, apropierea dintre țări și dez
voltarea colaborării între ele și, 
mai presus de toate, ridicarea ni
velului de trai al popoarelor și în
tărirea păcii.

Omenirea are încă de înfruntat 
urmările grave ale unei diviziuni 
internaționale a muncii care s-a 
constituit în cursul procesului isto
ric al dezvoltării capitalismului. Po
poarele lumii au fost împărțite în- 
tr-un grup mic de țări industriale,

1 Sidney Dell, Trade Blocs and Com
mon Markets, Constable & Co., London, 
1963, p. 133. 

avansate, și un grup mare de țări 
agrare, înapoiate și oprimate, simple 
anexe economice ale primelor. Pe a- 
ceastă bază, profund inechitabilă, 
însăși schimburile comerciale dintre 
cele două grupuri de țări au de
venit un instrument de adînci- 
re a inegalității și de frînă în dez
voltarea economică a unora și favo
rizarea altora. Statisticile O.N.U. 
indică, pentru perioada 1948—1962, 
o creștere valorică a exporturilor 
mondiale de 144 la sută. Dar, în 
această perioadă, exporturile țărilor 
capitaliste dezvoltate au crescut cu 
159 la sută, în timp ce exporturile 
țărilor în curs de dezvoltare nu au 
crescut decît cu 68 la sută. Ca ur
mare, între 1951 și 1962, ponderea 
exporturilor țărilor capitaliste dez
voltate în exportul mondial total a 
crescut de la 63 la sută la 67 la sută, 
iar ponderea exporturilor țărilor 
în curs de dezvoltare a scăzut de 
la 29 la sută la 21 la sută.

Această evoluție este determinată 
de caracteristicile unei diviziuni in
ternaționale a muncii care nu mai 
poate fi acceptată — condițiile is
torice care au dus la o asemenea 
diviziune a muncii fiind depășite. 
Dezvoltarea industrială a țărilor so
cialiste a desființat poziția de mo
nopol pe care o aveau țările capi
taliste în producția de mijloace de 
muncă, de mașini și instalații indus
triale, iar tinerele state, care s-au 
eliberat de sub jugul colonialismu
lui, încep să apară pe piața mon
dială ca furnizoare de produse in
dustriale. Procesul modificării struc
turilor economice interne ale aces
tora din urmă este însă lent și . di
ficil ; din această cauză, ele sînt 
încă, în mod preponderent, furnizoa
re de materii prime și produse ali
mentare., Dacă poziția lor pe piața 
mondială s-a îngustat, aceasta este, 
în primul rînd, un efect al foarfeci
lor prețurilor : între anii 1951 și 
1962, valoarea unitară (prețul me
diu) a exportului lor a scăzut cu 25 
la sută, iar volumul acestui export a 
crescut cu 62 la sută, în timp ce va
loarea unitară a exportului țărilor 

capitaliste industriale a sporit în- 
trucîtva, concomitent cu o creștere 
de 82 la sută a volumului acestui 
export1.

Nu numai dorința istoricește ire
zistibilă de dezvoltare economică și 
de ameliorare a condițiilor de viață 
ale popoarelor din noile state suve
rane nu se mai poate împăca cu 
această stare de lucruri, care tinde 
să micșoreze tot mai mult rolul lor 
pe piața mondială și să anihileze 
prin aceasta eforturile lor de indus
trializare, dar însăși noile tendințe 
obiective ale modificării și adîncirii 
diviziunii internaționale a muncii — 
influențate fără îndoială și de re
voluția tehnico-științifică — sînt 
contrazise de starea de lucruri 
arătată mai sus. Este în interesul 
tuturor națiunilor, fără excepție, de 
a nu se opune acestor tendințe o- 
biective, prin anchilozarea în con
cepte și practici istoricește depășite, 
ci de a le stimula și promova prin 
metode realiste de abordare a pro
blemelor în noile condiții.

Metoda deosebit de eficientă în 
acest sens constă în ameliorarea con
dițiilor în care se desfășoară astăzi 
comerțul internațional, în înlătura
rea restricțiilor și politicilor discri
minatorii, și în lărgirea substanțială 
a volumului schimburilor internațio
nale menite să deschidă drum larg 
adîncirii colaborării economice din
tre popoare, să întărească baza o- 
biectivă a coexistenței pașnice, să 
contribuie la stimularea creșterii și 
dezvoltării economice.

Determinată de tendința de adîn- 
cire a diviziunii internaționale a 
muncii, de procesul marilor trans
formări istorice și de noile descope
riri științifice — lărgirea schimburi
lor comerciale internaționale — re
flex al acestor tendințe și procese — 
dobîndește ea însăși forța irezistibilă 
a unei tendințe obiective. Sarcina 
actuală și nobilă a reprezentanților 
popoarelor ce se vor întîlni peste 
cîteva zile la Geneva este de a stabili 
împreună principiile și a contura 
măsurile a căror aplicare să permită 
utilizarea cea mai eficientă a tendin
țelor menționate mai sus, în intere
sul tuturor națiunilor. Va trebui să se 
găsească cele mai potrivite propuneri 
de măsuri pentru înlăturarea dificul
tăților ce se ridică în calea dezvoltării 
comerțului internațional, cum ar fi : 
greutăți de plasare a unor exporturi 
și micșorarea valorii lor, greutăți în 

finanțarea importurilor de echipa
mente, greutăți provenite din discri
minările practicate în comerțul inter
național, măsuri de stimulare prin 
comerțul exterior al diversificării 
producției în economia țărilor în 
curs de dezvoltare etc.

Influențele pozitive pe care poate 
și trebuie să le exercite comerțul in
ternațional asupra dezvoltării eco
nomice a națiunilor decurg, în mod 
obiectiv, din noile tendințe care ac
ționează, pe de o parte, în sensul 
modificării, iar pe de altă parte, în 
acela de adîncire a diviziunii inter
naționale a muncii. Vechea diviziune 
între industrie și agricultură se mo
difică în sensul dezvoltării generale, 
atît a industriei cît și a agriculturii, 
și pe această bază specializarea se 
adîncește și se îngustează pe ramuri 
și subramuri, pe grupe de produse, 
pe produse, pe dimensiuni etc. Acti
vitatea industrială — singura sursă 
de mijloace de muncă și, prin a- 
ceasta, singura cale de economisire 
a muncii sociale, de ridicare a pro
ductivității muncii și de creștere a 
venitului național și a avuției națio
nale — încetează să mai fie monopo
lul cîtorva țări, tinde să se genera
lizeze și să se transforme într-o bază 
nouă a relațiilor economice și co
merciale internaționale, care consti
tuie tocmai fundamentul — de altfel, 
singurul posibil — al adîncirii divi
ziunii internaționale a muncii. In- 
temeindu-se pe o asemenea speciali
zare și pe o asemenea diviziune a 
muncii — conforme cu tendințele o- 
biective ale progresului — schimbu
rile reciproce de mărfuri devin a- 
vantajoase pentru toate țările, prin 
aceea că ele favorizează, pentru toa
tă lumea, procesul de economisire a 
muncii sociqle și, o dată cu — și 
prin aceasta — dezvoltarea econo
mică complexă și multilaterală.

Devine din ce în ce mai evident 
că a sosit momentul în care politi
ca comercială a statelor și principii
le călăuzitoare ale acestei politici se 
cer puse de acord cu caracterul pro
gresist al noilor tendințe obiective 
care se manifestă în economia na
țională. Nu încape îndoială că co
merțul internațional, ar putea- fi 
considerabil lărgit, dacă relațiile e- 
conomice și comerciale dintre state 
s-ar întemeia pe principiile enunța
te de Carta Națiunilor Unite și care 
sînt conforme cu aspirațiile progre
siste ale tuturor popoarelor. Trans
punerea lor în viață ar crea condiții 
favorabile de accelerare a dezvoltă

rii economice și sociale a tuturor 
țărilor, ar înlătura unele practici în
vechite și care sînt în contradicție 
cu cerințele timpului nostru și ar 
contribui la creșterea încrederii re
ciproce dintre state și la consolida
rea păcii.

Politica economică și comercială 
a statului nostru se situează tocmai 
pe această linie de promovare și 
intensificare a comerțului interna
țional, recunoscîndu-i marea impor
tanță pe care o are pentru dezvol
tarea economică și întărirea păcii. 
Dezvoltarea industrială și agricolă, 
complexă și multilaterală .a econo
miei noastre a constituit condiția 
fundamentală a unei participări 
crescînde și reciproc avantajoase a 

;R. P. Romîne la relațiile economice 
externe și la schimburile comerciale 
internaționale. Dezvoltarea forțelor 
noastre de producție a creat posibi
litatea și necesitatea — atît pentru 
țara noastră cît-și pentru partenerii 
noștri comerciali — satisfacerii ne
voilor reciproce cu cele mai diferite 
produse — mijloace de producție și 
bunuri de consum. S-a lărgit astfel 
participarea R. P. Romîne la divizi
unea internațională a muncii.

Participarea tot mai largă a țării 
noastre la comerțul internațional își 
găsește reflectarea în faptul că vo
lumul total al comerțului nostru ex
terior crește mai repede decît pro
dusul social : în perioada 1951—1962, 
produsul social a crescut de 3 ori, 
iar volumul total al comerțului ex
terior a crescut de aproape 4 ori. 
Pentru perioada pînă în 1965, com
parativ cu 1959, venitul național este 
prevăzut să crească de 1,7—1,8 ori ; 
volumul comerțului exterior a și 
crescut în primii 4 ani ai șesenalului 
de aproape 2 ori, ca urmare a dez
voltării în ritm susținut și în diver
sificare multilaterală a forțelor de 
producție.

R. P. Romînă întreține actual
mente relații comerciale cu peste 
2/3 din țările membre ale O.N.U. și 
ea dorește să-și extindă comerțul și 
cu celelalte țări.

Dezvoltarea complexă a economiei 
noastre naționale — dezvoltare care 
este un rezultat al procesului de in
dustrializare socialistă în cadrul că
reia se valorifică la un nivel tot 
mai înalt resursele naturale ale ță
rii, se ridică productivitatea socială 
a muncii, se schimbă treptat locul 
în diviziunea intdrnațională a mun
cii etc., — a favorizat extinderea 
relațiilor comerciale ale Romîniei 

atît în ceea ce privește volumul co
merțului, cît și în ceea ce privește 
numărul țărilor partenere.' Intensifi
carea aceasta în dublul sens mențio
nat este stimulată de faptul că din 
ce în ce mai mult ne îndepărtăm 
de schimburile neechivalente care 
caracterizau comerțul exterior a, 
țării noastre în perioada de dinain
tea celui de-al doilea război mon
dial. în 1938 de exemplu trebuia să 
exportăm 8—10 tone de produse ro- 
mînești pentru a plăti o tonă de pro
duse importate. Această manifesta
re este indisolubil leșată de faptul 
că, așa cum arăta tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la conferința or
ganizației de partid a orașului Bucu
rești din februarie 1964, „Romînia 
socialistă se înfățișează ca o țară în 
continuu progres, cu o economie com
plexă și o cultură înfloritoare, puse 
pe de-a întregul în slujba creșterii 
bunăstării celor ce muncesc“. Princi
piile care stau la baza relațiilor co
merciale externe ale țării noastre a- 
sigură avantaje reciproce, pe temeiul 
deplinei egalități în drepturi și res
pectul independenței și suveranității 
de stat.

în cadrul comerțului și colaborării 
ei cu țările în curs de dezvoltare, 
R.P. Romînă se străduiește să aducă 
întregul aport economic și teh
nic de care este capabilă și. prin a- 
ceasta, o modestă contribuție la 
mersul înainte al acestora pe drumul 
progresului.

R. P. Romînă acordă un interes 
deosebit lucrărilor apropiatei confe
rințe de la Geneva. însemnătatea 
și necesitatea ei au fost subliniate 
cu diferite prilejuri. Acest interes 
s-a manifestat și în activitatea de 
pregătire a conferinței. în decursul 
căreia R.P. Romînă a elaborat o se
rie de propuneri menite să fie in
cluse pe ordinea de zi a conferinței, 
și-a avut reprezentantul în grupul 
experților numiți de secretarul ge
neral al O.N.U. în vederea elabo
rării unui studiu pregătitor, a par
ticipat. printr-un observator, la cele 
trei sesiuni ale Comitetului pregăti
tor al Conferinței, a formulat , pro
punerile cu privire la principiile 
cooperării economice internaționale.

Delegația țării noastre . pleacă la 
conferința de la Geneva cu con
vingerea fermă că succesul lucrări
lor conferinței va contribui la lăr
girea comerțului internațional, la 
dezvoltarea potențialului economic 
al națiunilor și ridicarea nivelului 
lor de viață, la consolidarea păcii 
în lume.
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