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In ziarul de azi:

® Cărfi (pag. 2-a).

• Răsfoind presa străină : Țăr
muri negre ale unei mări albas
tre ; în oglindă (pag. 3-a).

• N. Soare : îndrumare con
cretă, diferențiată a organizații
lor de partid. Sprijin eficient la 
locul de muncă (pag. 2-a).
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organizare a muncii
Veștile sosite la redacție arată că în multe regiuni 

lucrările agricole de primăvară se desfășoară din plin, 
în primele zile din săptămîna trecută, unitățile agri
cole socialiste din sudul și sud-estul țării au început 
semănatul mazării, borceagului, lucernei, ovăzului și 
al celorlalte plante ce se seamănă în prima epocă. 
Pînă acum s-au și însămînțat peste 158 000 hectare. 
Cele mai bune rezultate au fost obținute în regiunile 
Dobrogea, București, Ploiești și Oltenia.

în acest an, primăvara a venit mai tîrziu și perioada 
de semănat a culturilor din prima epocă este mult 
mai scurtă față de alți ani. Ținînd seama că semăna
tul este o etapă hotărîtoare în lupta pentru sporirea 
producției agricole, trebuie depuse eforturi susținute 
pentru grăbirea pregătirii terenului, a semănatului, 
ca și pentru executarea lucrărilor la un nivel agro
tehnic înalt. Condiții există în toate regiunile. Ingi
nerii și specialiștii din cadrul consiliilor agricole, con
ducerile gospodăriilor agricole de stat, stațiunilor de 
mașini și tractoare și gospodăriilor colective au acu
mulat o experiență valoroasă în organizarea muncii 
și aplicarea diferențiată a măsurilor agrotehnice, iar 
mecanizatorii, brigadierii, muncitorii și colectiviștii 
și-au ridicat nivelul cunoștințelor profesionale. Prin 
grija permanentă a partidului și statului nostru a 
sporit dotarea agriculturii cu tractoare și cu alte ma
șini agricole, unitățile agricole dispun de mai multe 
îngrășăminte și semințe valoroase. S-au făcut și ară
turi adînci de toamnă pe o suprafață mai mare cu 
peste 400 000 hectare față de anul precedent.

Totul depinde acum de buna organizare a muncii. 
Timpul este prielnic. în sol s-a atins temperatura 
necesară pentru însămînțarea culturilor din prima 
epocă. Colectiviștii, mecanizatorii și lucrătorii din 
S.M.T. și gospodăriile de stat au datoria să treacă cu 
toate forțele la executarea lucrărilor de primăvară, 
folosind din plin tractoarele, mașinile și atelajele. In 
fiëcare unitate este nevoie să se cunoască fiecare por
țiune dé teren. Zilnic trebuie vizitat c.împul pentru ca, 
imediat ce sînt create condiții de lucru, chiar pe por
țiuni de teren mai mici, să se înceapă lucrările.

Organele de partid și de stat, consiliile agricole r 
gionale și raionale au datoria să îndrume și să sprij- 
conducerile unităților agricole în organizarea m> ■ 
mecanizatorilor și a colectiviștilor spre a folosi 
plin mașinile. Sămînța, carburanții, diferite m? 
să fie transportate din vreme la capătul tarla1;

Totodată trebuie să se exercite un control r 
supra modului cum se desfășoară lucrării 
unitățile, luîndu-se măsuri concrete ca orice 
constatată să fie înlăturată pe loc, fără în'

în prezent, atenția principală trebuie în. 
terminarea semănatului culturilor din 
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să lucreze din plin la pregătirea 
semănăturilor.

Nu trebuie uitat că obținere 
pinde în cea mai mare măs’ 
Inginerii agronomi să supra 
cultivația și grăpatul tere’ 
natul. O deosebită grijă t’ 
adîncimii optime de se1 
pentru fiecare cultură 
ații respective.
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HUNEDOARA (coresp. „Scîn
teii“). — Pentru colectivul întreprin
derii de construcții siderurgice Hu
nedoara anul 1963 a fost deosebit de 
rodnic. Anul trecut planul valoric a 
fost realizat în proporție de 100,25 
la sută, productivitatea muncii a 
crescut cu 2,7 la sută, iar la pre
țul de cost s-au înregistrat econo
mii peste plan în valoare de 
4 184 000 lei. Constructorii hunedo- 
reni au dat în folosință cîteva mari 
agregate siderurgice și au fost re
parate capital două furnale la Hu
nedoara și Călan — obiective impor
tante care contribuie la sporirea 
producției de metal. Pentru aceste 
realizări însemnate, colectivului de 
aici i s-a decernat 
roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe țară în ramura con
strucției industriale, 
socialistă pe anul 1963.

După festivitatea decernării aces
tor distincții, am adresat tovarășu
lui inginer Francise Folticska, direc
tor general al întreprinderii, urmă
toarele întrebări :

— Ce socotiți că este mai caracte
ristic, mai valoros în munca și ex
periența constructorilor din cursul 
anului trecut ?

— Colectivele de pe șantierele 
noastre au executat în 1963 un mare 
volum de construcții. Lucrările de 
excavații, într-un volum de 1,4 mi
lioane m c , turnarea betoanelor, 
montarea a aproa’pe 35 de mii tone

ieri Steagul

în întrecerea

construcții metalice și utilaje, s-au 
executat în mare majoritate prin 
metode și procedee moderne. La con
strucția turnurilor de răcire, a coșu
rilor de fum s-a extins folosirea 
cofrajelor pășitoare și glisante, fapt 
care a dus la scurtarea termenelor 
prevăzute în grafice. Preasamblarea 
la sol, în blocuri mari, a construcții
lor metalice, ne-a ajutat să folosim 
mai judicios utilajele de mare capa
citate, să realizăm o productivitate a 
muncii mai mare cu peste 67 la sută 
față de anul 1959.

— Ce-și propune colectivul în
treprinderii pentru anul acesta ?

— Colectivul nostru este preocu
pat în prezent de găsirea unor noi
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'Gospodăria colectivă din 

C'omuna Ileana, raionul Le- 
nliu, are de însămînțat în a- 
ceastă primăvară o supra
față de peste 1 600 ha. O 
dată cu încălzirea timpului 
s-a pornit cu toate forțele la 
lucru. Ungurelu Constantin, 
inginerul gospodăriei, verifi
că la tarlaua din punctul 
Răzoare dacă semințele de 
sfeclă de zahăr sînt încorpo
rate la adîncimea stabilită. 
(Fotografia de sus).

Pe o tarla a gospodăriei 
colective Lehliu-sat l-am în- 
tîlnit pe tractoristul Ion 
Ipingea, care pregătise în 3 
zile, cu grapa reglabilă, circa 
200 ha teren pentru floarea- 
soarelui. Pămîntul era bine 
lucrat, rămînea în ùrma gra
pei neted ca masa. (Fotogra
fia din mijloc).

Colectiviștii din comuna 
Plevna erau în plină activita
te. „Pînă sîmbătă 28 martie

terminăm culturile din prima 
epocă, adică 255 ha“ — a 
precizat Goia Constantin, in
ginerul gospodăriei. Iată-1 pe 
inginer discutînd cu mecani
zatorii din brigada condusă 
de Vasile Victor despre felul 
cum trebuie executate lucră
rile agricole. (Fotografia de 
tos).

Florea CEAUȘESCU
Foto : Gh. Vintilă
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Premiul II in întrecerea
gospodărească a orașelor

CRAIOVA (coresp.
a avut loc într-un cadru festiv înmînarea 
diplomei de fruntaș — premiul II —, în 
întrecerea patriotică pentru înfrumuse
țare și bună gospodărire, orașului Tg. Jiu. 
Anul trecut, antrenați de deputați, cetă
țenii orașului au efectuat în timpul liber 
mii de ore de muncă patriotică. Au fost 
amenajate și modernizate peste 60 de 
străzi, s-a extins rețeaua electrică și de 
apă potabilă. S-au amenajat spații verzi 
pe o suprafață de 4,5 ha și s-au plantat 
peste 2 000 de arbori ornamentali. Mii de 
oameni ai muncii au dat ajutor construc
torilor la ridicarea a 120 de apartamente, 
a unei școli cu 8 săli de clasă. Ei au 
participat la acțiunile pentru regulariza
rea cursului fiului și la alte numeroase 
lucrări de interes obștesc. In cadrul festi
vității, unui număr de 74 de deputați și 
cefäjeni din oraș li s-a acordat insigna 
de „Evidențiat în munca patriotică".

„Scînteii"). — Ieri

I burse pe tot timpul pregătirii 
și susținerii examenului de diplomă, 
în funcție de situația la învățătură, 
frecvență și purtare. Bursa unui

• elev constă în alocația de hrană zil- 
i nică, cazare gratuită în internatele 
i școlare și regie gratuită la cantine, 
: precum și articole de Igienă perso

nală. Elevii mai primesc în mod gra
tuit manuale școlare de specialitate 
în proprietate personală, manuale de 
cultură generală prin bibliotecile 
școlilor respective, echipament de 
lucru, după specificul meseriei, pe o 
durată de doi ani școlari. Hotărîrea 

, prevede că elevii din anu] IV vor fi 
retribuiți în timpul practicii în pro
ducție de către organizațiile agricole 
socialiste respective.

Încheierea festivalului 
tinerelor talente

S-a încheiat cel de-al 6-lea Festi
val republican al școlilor și insti
tutelor de artă organizat de Minis
terul Invățămîntului. La sfîrșitul 
celor 7 zile de trecere în revistă, a- 
proximativ 400 
care au obținut 
zultate, au fost 
de onoare și
Lnni seara, în sala Teatrului de O- 
peră și Balet a avut loc spectacolul 
de închidere a actualei ediții a Fes
tivalului.

Spectatorii au aplaudat cu căldu
ră realizările tinerelor talente.

(Agerpres)

elevi și studenți, 
cele mai bune re- 
distinși cu diplome 
numeroase premii.

(Agerpres)

TEL EG RAMA
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Mult stimate tovarășe Maurer,
Vă mulțumesc călduros dumneavoastră, precum și Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare Romîne, pentru felicitările adresate cu 
ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere. Adînc mișcat, 
am primit expresia prieteniei noastre de nezdruncinat și a coeziunii 
noastre socialiste. Vă răspund călduros la salutările dumneavoastră fră
țești.

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

ARTA
Secrefele reclamei ca informație, dez

bătute într-un articol anterior, se 
iau cu făgăduiala de a reveni 
meșteșugului.

înche- 
asupra

*

lucrător de pe 
spună părerea lui 
film nereușit, care lansa 

pentru pălării în general 
indice vreo ca
pre), calitate st
asemenea

tărîmul 
intimă

Am rugat un 
reclamei să ne 
în privința unui 
„chemări" 
(„purfați pălării") fără să 
racteristică de formă, 
marcă. Cum au ajuns la 
fată ce ne-a răspuns :

— Da, e general, dar noi am 
de la ideea că în unele centre 
cumpărători care invocă specificul 
nesc" sau „industrial" al locurilor, spu- 
nînd că la ei „nu se potrivește” pălăria. 
De aceea am socotit că va prinde bina 
un film făcut la centru, care recomandă 
purtarea de pălării.

Acest răspuns est- de două ori gre
șit. Mai întîi, din punct de vedere faptic : 
mai există o prejudecată sau alta, dar de 
aci este o distanță mult prea mare pînă 
la părerea că trebuie o muncă specială 
pentru a introduce în interiorul capului 
ideea că exteriorul poate fi acoperit cu 
o pălărie. Pentru a-și acoperi propriile 
lipsuri — încercarea de a vinde mărfuri 
demodate — există întreprinderi comer
ciale și industriale care dau vina pe con
sumator, spunînd că „așa se cere” : dacă 
ai sta să-i asculți pe acești tovarăși, con
sumatorul ar fi un om căruia îi place să 
se plimbe cu pantofi grei și bufucănoși 
printre mobile grele și butucănoase, șter- 
gîndu-și nasul în batiste aspre și violent 
cadrilate și purtînd pălărie doar la o anu
mită vîrstă, cînd mai umblă după fele.

film ?

pornit 
există 
,.țără

Implicit
Dar, în al doilea rînd, acest răspuns 

este și mai greșit ca orientare și rol al 
reclamei. Să zicem că, într-adevăr, publi
citatea noastră ar avea de-a face astăzi, 
în 1964, cu cîțiva consumatori care n-au 
aflat încă despre inventarea pălăriei și 
poligrafiei, n-au aflat că o carte bună 
este un prieten bun, că pe discuri există

căi și mijloace moderne de lucru, 
care să asigure scurtarea în conti
nuare a termenelor de execuție. Va 
crește și mai mult gradul de meca
nizare a lucrărilor de construcție și 
montaj. La construcția unor noi o- 
biective, brigăzile de constructori au 
realizat în primele luni ale acestui 
an ritmuri înalte, scurtînd mult ter
menele anumitor etape de con
strucții. Specialiștii noștri au studiat 
amănunțit proiectele de execuție și 
pregătesc introducerea unor noi pro
cedee tehnologice pentru înfăptuirea 
lucrărilor grele, cu volum mare de 
muncă. Perfecționăm în continuare 
formele de organizare a muncii, pe 
baza experienței acumulate.

Toate aceste măsuri urmăresc ob
ținerea unor noi succese în între
cerea socialistă ce se desfășoară în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

Ieri au primit steagul 
de fruntașe:

ÎNTREPRINDEREA
DE CONSTRUCȚII 
SIDERURGICE-HUNEDOARA

9

DEPOUL C.F.R. TG. MURES
S.M.T.-23 AUGUST 
ÎNTREPRINDERILE 
INDUSTRIEI LOCALE A 
ORAȘULUI BRASOV 
UZINA DE SODĂ GOVORA; 
ÎNTREPRINDEREA
DE PREFABRICATE 
„PROGRESUL"-BUCUREȘTI 
TRUSTUL ALIMENTAȚIEI 
PUBLICE „CARPAȚI"- 
BRASOV

s.M.T. 23 august Contribuție la sporirea recoltelor
CONSTANȚA (coresp. 

Ieri, colectivul stațiunii 
și tractoare 23 August din regiunea 
Dobrogea a fost distins, pentru a 
doua oară consecutiv, cu Steagul roșu 
șî diploma de întreprindere frunta
șă pe ramură în întrecerea socialis
tă pe țară, pentru rezultatele obți

„Scînteii"). 
de mașini

nute în 1963. Cele 8 gospodării din 
raza de activitate a stațiunii au ob
ținut în medie la hectar 2 206 kg 
grîu, 3 309 kg porumb boabe, 1757 
kg floarea soarelui. Spre a dobîndi 
recolte bogate și în acest an, meca
nizatorii stațiunii s-au pregătit te
meinic.

TG. MUREȘ

Noadele muncii 
hmice a ceferiștilor

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri după-amiază, în sala de festivi
tăți a Consiliului regional al sindi
catelor din Tg. Mureș, în prezența a 
sute de mecanici de locomotivă, fo- 
chiști și alți salariați ai depoului 
C.F.R. din localitate și ai remizelor 
Gheorghieni, Deda și Luduș, a avut 
loc decernarea Steagului roșu și di
plomei de întreprindere fruntașă în 
întrecerea socialistă pe țară pe anul 
1963 colectivului Depoului C.F.R. 
Tg. Mureș.

Prin ce s-a remarcat colectivul a- 
cestui depou în întrecerea socialistă 
pe 1963 ? Iată ce ne-a spus tovară
șul Iosif Albu, șeful depoului.

— în anul 1963 au fost remorcate 
863 de trenuri cu tonaj mărit, sporul 
totalizînd 128 garnituri cu tonaj nor
mal în plus pe ruta Tg. Mureș-Ciceu. 
De asemenea, în 1963 am reușit să 
realizăm, față de consumul specific 
planificat, economii de 1 908 tone de 
combustibil convențional. Reducînd 
prețul de cost cu 7,56 la sută, am 
realizat o economie totală de peste 
3 300 000 lei. Productivitatea muncii 
a sporit și ea simțitor depășind cu 
mult sarcina planificată.

Colectivul nostru este hotărît sâ 
obțină noi succese în cinstea măre
ței aniversări a eliberării patriei.

înmînarea Steagului roșu la întreprinderea de prefabricate „Progresul" 
din Capitală.

Conferința O. N. U. pentru comerț 
si dezvoltare si-a reluat lucrările

La 30 martie, Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva și-a con
tinuat dezbaterile generale, după

Liga Arabă 
solidară cu Yemenul

Consiliul Ligii Arabe s-a în
trunit luni pentru a dezbate pro
blema bombardării de către a- 
vioane engleze a teritoriului Ye
menului. In hotărîrile Consiliului 
se subliniază că orice provocare 
împotriva Republicii Yemen va 
fi considerată o agresiune împo
triva tuturor membrilor Ligii 
Arabe.

o pauză de trei zile. Au luat cu- 
vîntul șefii a zece delegații. 
(Citiți relatarea lucrărilor în pag. 
a IV-a).

Un acord intre 
Etiopia și Somalia

Etiopia și Somalia au încheiat 
un acord cu privire la încetarea 
focului. Acordul prevede retra
gerea trupelor la 1 aprilie cu 
10-15 km de la linia de demarca
ție. Totuși, duminică, s-au înre
gistrat noi lupte în regiunea 
frontierei dintre Somalia și Etio
pia.

RECLAMEI
muzică și că dulciurile plac copiilor. 
Oare aceasta este tactica cea mai potri
vită de a-i deprinde cu consumarea șer
betului și cu ascultarea discurilor ? Nu ar 
fi de datoria reclamei, dimpotrivă, să 
dea acestor întîrziafi senzajia că sînt în
conjurați — cum și sînt — de oameni 
care nu se mai întreabă la ce folosesc 
discurile, ci ce discuri au apărut in ulti
ma lună ? Firește, este o reclamă mai 
pu)in comodă : ea obligă comerțul și 
întreprinderea producătoare să informe
ze mai des asupra noilor apariții, să asi
gure produsele anunțate ; cere ca, în lo
cul unor recomandări generale, să dai 
știri și chiar aprecieri concrete asupra 
unor lucrări și artiști. Vorbind despre cu
tare cînfec, cutare artist, cutare tip de 
pălărie și panglică de pălărie, reclama 
bună sugerează implicit, în treacăt — 
și mult mai convingător — ideea că discul 
bun este un prieten bun, în fafa căruia 
merită să-ți scofi pălăria.

Sugestie și imagine
Cînd citește un anunț despre mașinile 

de spălat rufe, gospodina se întreabă : 
„de ce există mărci diferite î Prin ce se 
deosebesc ? — ca să știu care e mai 
convenabilă pentru mine”. Dar nu e 
vorba numai de asta.

In loc de a spune „Mașina de spălat 
rufe Alba Lux sau Perla scutește efortul 
(mașina este două, dar reclamele astea 
au o exprimare ciudată, ca și cînd au
torii ar fi semnat contract că reclama 
scutește de efortul gramatical) și func
ționează cu un consum redus de euren' 
electric", o reclamă bună ar fi trebuit 
să informeze gospodina cite minute sînt 
necesare pentru spălarea unei cantități 
de rufe și ce consum de curent repre
zintă asta sau cît reprezintă, în lei și 
bani, acest consum. E foarte adevărat că 
un asemenea anunț ar obliga o fabrică 
sau alta să-și bată capul pentru a îmbu
nătăți mereu performanțele mașinii — 
să aibă cu ce să se laude, să nu dea 
produse mai prejos de alte tipuri — dar 
ce să-i faci, așa e viața.

Precizăm că am fi preferat o aseme

nea reclamă concretă nu pentru că am 
diviniza cifrele. Reclama nu e tot una cu 
instructajul tehnic sau economic, ea tre
buie să fie, între altele, scurtă și su
gestivă. Dar, cum glăsuiește mai orice 
manual, ea trebuie să sugereze implicit 
unele idei importante, să contribuie la 
formarea felului în care privim anumite 
aspecte ale vieții de toate zilele. Exa
gerăm cumva ? lată un exemplu :

Dacă am ține o lecție despre egalita
tea în drepturi a femeii, am căuta să de
monstrăm pe larg, explicit, teza lui 
Lenin că adevărata eliberare a femeii 
începe numai cînd începe pe scară de 
masă lupta pentru a scuti femeia de 
„munca sălbatic de neproductivă" a tre
burilor abrutizante dinlăuntrul gospodă
riei casnice. Infr-o reclamă comercială 
firește că n-are rost să facem „teoria 
productivității muncii casnice", dar are 
enorm de mult rost să-i deschidem gos
podinei pofta de a economisi minute ; 
nu ne interesează numai reclama care a- 
jută la vînzarea mașinii de spălat rufe, ci 
vrem și mai mult, vrem să vindem, 
fără bani, o anumită mentalitate : cei ce 
privesc reclama, văzînd cîteva gesturi 
grabnice și bine calculate, se deprind cu 
ideea că în anumite munci se pot eco
nomisi ore și minute, se obișnuiesc cu 
asemenea calcule.

Reclama este mărunțișul care-fi spune 
mărunțișurile pe care nu le poți afla în- 
tr-o lecție serioasă, dar dedesubtul a- 
cesfor mărunțișuri se află o imagine, 
o frîntură a felului cum apreciem dife
rite aspecte ale vieții. Reclama care te 
încredințează că toate necazurile îți vor 
frece luînd nu știu ce pilule, îți furni
zează, o dată cu hapurile respective, un 
comprimat ideologic, o idee falsă despre 
cauzele necazurilor și modul de a le în
lătura Dar reclama care îți explică ce ai 
de cîștigat ca timp și igienă prin folosi
rea unui aspirator de praf te deprinde cu 
o anumită mentalitate tehnică și practică; 
de aceea, este foarte importantă „supra
sarcina" unei reclame, imaginea pe care 
își propune ea s-o creeze.

La fel în gusturi. Reclama ne influen
țează pe neobservate. La școală nu se

predă felul cum se asortează culorile în 
îmbrăcăminte, și chiar dacă s-ar preda, 
cine ar sta să se îmbrace, după 20 de 
ani, pe baza normelor în vigoare cînd 
era copil ? Aceste lucruri se deprind din 
viața de toate zilele, nici nu știi cum, și 
un rol important îl are aci reclama.

Reclama și arta
Filmul despre pălării însă a vrut să fie 

„artistic" și ne-a înfățișat un scamator, a 
asociat pălăria cu aspecte superficiale, 
ne mai vorbind de calitățile lui artistice 
scăzute (lungime, monotonie, haz forțat 
și „suspensii" care, în loc de a-ți servi 
pe tavă calitățile obiectului, ca să le 
vezi dintr-o privire, transformă filmul 
într-un rebus pe care n-ai poftă -să-l re
zolvi).

Ca artă, care are meșteșugul ei, re
clama cere o studiere a specificului ce 
o deosebește de alte forme de influen
țare.

Uneori însă, fie că se nesocotește ne
voia ca o reclamă să fie artistică (s-a 
spus de multe ori și nu mai dăm exem
ple), fie, dimpotrivă, lucru mai rar ob
servat, graficianul face un desen așa-zis 
artistic, care nu mai e nici artă, nici re
clamă. Specialiștii în reclamă știu, de pil
dă, — fără ca această regulă să devină o 
dogmă — că pentru reclama unei mărfi 
fotografia este adesea (în unele dome
nii, cum ar fi cel alimentar) mai ispiti
toare decît desenul. Numărînd însă a- 
nun)urile ilustrate din ultimele două nu
mere ale revistei „Reclama comercială", 
am găsit 19 bazate numai pe desen și 
doar 7 care împletesc desenul cu foto
grafia. Aceasta ni se pare a fi o reflec
tare pe planul plasticii a tendinței spre 
reclama vagă ; în locul imaginii obiectu
lui, un desen „stilizat" care îl „evocă" 
estompat, cumva „artistic”.

Precizăm că există destule produse la 
care desenul e mai sugestiv și că, de 
altminteri, fotografia cere și ea artă, 
uneori încă mai multă, pentru „prinde
rea" sugestivă a unui obiect și pentru 
folosirea expertă a imaginii în cadrul 
anunțului sau ambalajului.

Pentru grafician însă, care e deprins 
cu desenul, este mai ușor să rezolve up

Sergiu FĂRCÂȘAN

(Continuare în pag. Il-a)
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îndrumare concretă, diferențiată a organizațiilor de partid
V

Constanța de azi este nu numai 
un important centru turistic,.ci,și un 
oraș industrial, cu 28 dé' întreprin
deri republicane, 6 întreprinderi lo
cale, unități cooperatiste, întreprin
deri de transporturi..Deși în 1963 sar
cinile de producție ale întreprinde
rilor din oraș au crescut simțitor 
față de anul precedent, planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 105,2 la sută, planul 
producției-marfă în proporție de 
104,5 la sută, iar productivitatea 
muncii a sporit cu 4,2 la sută peste 
plan. Și pè primul trimestru al anu
lui 1964 planul producției globale a 
fost îndeplinit și depășit pe ansam
blul orașului. Aceste rezultate vor
besc despre priceperea, hărnicia și 
înalta conștiință socialistă a oame
nilor muncii, despre creșterea con
tinuă a influenței și a rolului mobi
lizator al organizațiilor de partid 
din întreprinderi, despre îmbunătă
țirea îndrumării acestora de către 
organele de partid.

ÎNDRUMAREA COMPETENTĂ 
PORNEȘTE DE LA 0 CUNOAȘTERE 
TEMEINICĂ

îndrumarea concretă, eficientă a 
organizațiilor de partid poate fi re
alizată numai pe baza unei cunoaș
teri temeinice a stărilor de lucruri 
din fiecare întreprindere. Tocmai de 
aceea secretarii și alți membri ai bi
roului comitetului orășenesc se află 
majoritatea timpului în întreprin
deri. Aici ei se informează, discută 
cu membrii comitetelor de partid și 
ai birourilor organizațiilor de bază, 
cu organizatorii grupelor de partid, 
cu specialiștii, cu fruntașii întrecerii 
socialiste despre problemele aflate 
în fața colectivelor respective și, 
mai ales, ajută birourile organiza
țiilor de bază în planificarea mun
cii, pregătirea adunărilor generale, 
controlul înfăptuirii hotărîrilor lu
ate etc. Fiecare secretar al comite
tului orășenesc participă lunar la 
5—6 adunări generale ale organiza
țiilor de bază, expunîndu-și, cu 
prilejul, dezbaterilor, părerile în cele 
mai felurite probleme ale muncii de 
partid din locul respectiv. în felul 
acesta comitetul orășenesc are posi
bilitatea să cunoască situația rea
lă din întreprinderi, să orienteze 
organizațiile de partid spre proble
mele esențiale ,ale locului de muncă.

Desigur, sprijinul acordat pe te
ren de secretarii și ceilalți membri 
ai biroului orășenesc este numai vi
nul din mijloacele de îndrumare a 
organizațiilor de partid. Rezultate 
bune dă activitatea colectivelor, al

reclam ei
(Urmare din pag. I-a)

anunf fără fotografie ; și poate că unii 
colegi ai lui din comisiile de evaluare de 
la Fondul plastic consideră artă mai înaltă 
un desen bazat pe o viziune unitară. 
Reclama cere o artisticitate aparte, care 
nu concordă cu cea a pictorului, așa 
cum rimele și jocurile de cuvinte din- 
tr-o reclamă (încă rar folosite) cores
pund unor cerințe oarecum diferite de 
cele pe care le satisface... un volum de 
poezie.

Exigență și chițibuș
Brașov. Ca să cîștige concursul pe 

■fără al vitrinelor, organizația comercială 
de aci a adresat lucrătorilor ei un în
demn neobișnuit. Să facem o asemenea 
reclamă vizuală — spunea îndemnul — 
încît să blocăm circulația pe stradă.

Dacă s-ar fi găsit, cineva care să ia a- 
ceastă formulă „la bani mărunți", ar fi 
obiectat că nu-i bine să tăcem aglome
rație pe stradă, să îngreunăm munca mi
lițienilor de la circulație etc. etc. Toată 
lumea a înfeles însă despre ce este vorba, 
îndemnul a funcfionat, au fost vitrine 
care au creat într-adevăr aglomerare și 
Brașovul a cîștigat concursul pe țară.

Adevărata exigenjă merge în profun
zime și contrazice chițibușul. Dacă re
clama e chemată să influențeze forma
rea gustului, atunci trebuie ea însăși să 
dovedească gust. Exigenta e necesară, 
dar nu numai față de cîte un anunf gre
șit, ci și fafă de cele atît de cuminți și 
cenușii încît nu poți să le faci niciodată 
vreo obiecție, peniru ca nu le citești. 
Banalul e socotit uneori cea mai bună 
„metodă" de a te feri de critici pentru 
că trece neobservat.

Un coleg de-al nostru combătea în- 
tr-un instantaneu faptul că, într-un ma
gazin de desfacere a produselor lactate, 
pe perete a fost zugrăvită o vacă. Au

cătuite din activiști de partid și spe
cialiști, care analizează un timp mai 
îndelungat în întreprinderi diferite 
aspecte ale producției și ajută apoi 
organizațiile de partid să-și perfec
ționeze munca. Cu cîteva luni în ur-r 
mă, un colectiv alcătuit din cîțiva 
ingineri, membri ai comisiei econo
mice a comitetului orășenesc, și con
dus de tov. Nicolae Dane, secretar 
al comitetului orășenesc, a studiat 
la Șantierul Naval Maritim, îm
preună cu comitetul de partid, posi
bilitățile de aplicare a unor proce
dee tehnologice înaintate. Pe baza 
acestui studiu s-a trecut la extinde
rea sudurii automate și semiauto
mate, precum și la curățirea meca
nizată a corpurilor de nave ; au fost 
luate măsuri pentru ridicarea cali
ficării muncitorilor. în felul acesta 
s-a obținut o reducere a consumu
lui de electrozi cu 25 la sută, iar 
productivitatea muncii la curățirea 
corpurilor de nave a crescut cu 30 
la sută.

în activitatea noastră urmărim 
să ridicăm nivelul îndrumării orga
nizațiilor de partid de către instruc
torii teritoriali. în acest scop, -para
lel cu atenția acordată pregătirii po- 
litico-ideologice a instructorilor, ne 
preocupăm de mai buna lor reparti
zare, încredințîndu-le îndrumarea 
organizațiilor de partid din unitățile 
a căror activitate o cunosc mai bine.

ÎN. FUNCȚIE DE SPECIFICUL 
FIECĂREI ORGANIZAȚII

Cerința de a asigura o îndrumare 
diferențiată se pune ca o sarcină nu 
numai a comitetului orășenesc, ci 
și a comitetelor de partid în relațiile 
lor cu birourile organizațiilor de 
bază, precum și a acestora din 
urmă în relațiile cu grupele de par
tid, astfel încît în fiecare întreprin
dere sarcinile generale să. fie apli
cate în funcție de condițiile speci
fice din fiecare secție sau atelier. 
Iată un exemplu care mi se pare 
grăitor. în secțiile întreprinderii 
metalurgice „Energia“ au fost con
stituite grupe de partid. Biroul or
ganizației de bază ajută pe organi
zatorii grupelor să stabilească cu 
discernămînt în ce direcție este 
necesar să-și concentreze eforturile 
fiecare grupă, ținînd seama de situa
ția din secția respectivă. Fără îndo
ială, îndeplinirea planului la toți 
indicatorii constituie preocuparea 
principală a tuturor grupelor, dar 
într-o anumită secție se cere pus 
accentul pe anumite sarcini. La tur
nătorie, bunăoară, deși nu se de
pășea limita admisă, procentul de

torul articolului își punea grava întreba
re în ce măsură poate imaginea unei 
vaci să reprezinte esenfa ideii de lapte. 
Problema ar putea fi discutată, mai ales 
că în secolul nostru nu s-au găsit încă 
mijloace noi de a ocoli vaca: teoria după 
care laptele nu ar proveni din vacă, ci 
din sticle, nu fine seama de uger. Dar 
e vorba de altceva : ce ar fi dorit autorul 
articolului să zugrăvim pe mozaicul unei 
lăptării ? Poate să punem portretul unui 
filozof sau străvechi conducător de oști l 
Ca să putem avea o reclamă care ajută 
eficient cetăfeanul să se descurce în 
mărunțișurile viefii, persoanele cu exi- 
genfe puriste vor trebui fotuși să fină 
seama de faptul că jartierele sînt jar
tiere și că nu vom face nici un servi
ciu culturii și arfei dacă vom da unor 
bretele denumirea de „Empedocle" sau 
dacă vom avea fermoare produse de fa
brica „Bătălia de la lazul mic". Reclama 
făcută cașcavalului sau bretelelor, ca să 
nu fie stingheritoare, va trebui întotdea
una să includă un ton lejer, cîteodată 
o glumă, chiar dacă exigentele noastre 
intelectuale nu vor putea fi satisfăcute 
ca la o piesă clasică în versuri : apără
torul „culturii" uită că o cerinfă a cul
turii, vechi sau moderne, este măsura, 
faptul că fiecare lucru are măsura și lo
cul său în viafă. E uneori mai ușor să 
rîzi de scobitori decît să le găsești la un 
magazin.

O verificare matematică
Dacă e adevărat că trebuie să întru

nească acordul unor oameni cu specia
lități diferite, uneori însă copilul numit 
reclamă are prea multe moașe. Viafa 
ne-a oferit verificarea „matematică" a 
unui caz cînd nu creatorii sînt cei vino- 
vați pentru o reclamă urîtă. Cumpărăto
rii au observat, desigur, că o serie de 
ambalaje alimentare sînt frumoase — 
ambalajul unor conserve, pachete de cio

rebuturi era ridicat. Biroul or
ganizației de bază a recoman
dat organizatorului grupei de par
tid să ceară maistrului de secție 
să prezinte în fața grupei o informa
re pe această temă. în timp ce la 
turnătorie atenția grupei s-a îndrep
tat, în primul rînd, spre ridicarea 
calificării, grupa de partid de la 
vulcanizare și-a axat preocupări
le spre întărirea disciplinei socia
liste a muncii, iar grupele de 
partid din alte secții spre îm
bunătățirea muncii educative în 
rîndurile tinerilor comuniști, aplica
rea tehnologiei moderne etc.

Cu toate progresele realizate, mai 
avem mult de făcut pentru a ridica 
activitatea noastră la nivelul exi
gențelor îndreptățite ale conducerii 
partidului. Ne vom orienta după in
dicațiile cuprinse în cuvîntarea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Conferința orășenească de partid 
București cu privire la necesitatea 
desfășurării unei munci diferențiate 
de îndrumare a organizațiilor de 
partid, de instruire a membrilor bi
rourilor și comitetelor de partid po
trivit caracterului și cerințelor spe
cifice fiecărei organizații de partid. 
Numai astfel îndrumarea și contro
lul vor fi mai concrete, mai efici
ente.

în această privință un rol impor
tant revine membrilor comitetului 
orășenesc de partid. în timpul care 
a trecut de la conferința orășeneas
că mulți dintre ei au făcut parte din 
diferite colective care ajută o anumi
tă perioadă organizațiile de partid și 
conducerile teținico-ad.ministrative 
ale întreprinderilor în rezolvarea 
problemelor care le stau în față. Va 
trebui să asigurăm participarea e- 
fectivă a tuturor membrilor comi
tetului orășenesc la analizarea dife
ritelor laturi ale muncii de partid, la 
elaborarea măsurilor și îndeosebi 
la organizarea și controlul aplicării 
hotărîrilor. Totodată, ne propunem 
să îmbunătățim munca cu instruc
tori; nesalariați pentru ca ei să a- 
corde un ajutor tot mai eficace or
ganizațiilor de bază.

Sintern hotărîți să ridicăm la un 
nivel mai înalt îndrumarea organi
zațiilor de partid din întreprinderile 
orașului, astfel încît. decadă cu de
cadă și lună de lună, planul de pro
ducție să fie îndeplinit la toți indi
catorii. Criteriul de apreciere al ac
tivității noastre în acest domeniu îl 
va constitui întărirea continuă a or
ganizațiilor de partid, aportul lor la 
realizarea sarcinilor de plan.

Norve SOARE
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Constanța

colată, biscuifi etc. Am fost pe strada 
Lipscani, la atelierul unde se confecțio
nează modelele.

Ministerul industriei alimentare a reu
șit, de-a lungul anilor, să păstreze lîngă 
el un număr de creatori care — așa 
cum arată rezultatele — sînt talentaji. 
Un număr restrîns de oameni (16, inclu
siv personalul ajutător) confecționează 
modele de ambalaje pentru toate pro
dusele ce fin de acest minister.

— Lucrăm cu acest randament pentru 
că ne simfim bine, ne-a spus unul din
tre artiști, locțiitor al șefului atelierului. 
Sîntem încurajați să ne facem meseria, 
să ne punem în valoare cunoștințele.

l-am pus o întrebare menită să-l în
curce.

— Am impresia că un ambalaj artis
tic pentru parfum e mai ușor de făcut 
decîf unul pentru cirnafi sau colțunași cu 
carne. Cosmeticele par ceva mai „no
bile" ; în orice caz, o femeie sau un co
pil care rîd cu tofi dinții, pentru uzul 
pastei de dinfi, par mai lesne de repre
zentat decît conservele de mazăre.

— Foarte exact.
— Or, tot dumneavoastră faceji amba

lajele și pentru alimente și pentru cos
metice. Cum se explică, atunci, ca cele 
pentru cosmetice sînt — în medie — 
mai urîte ?

Omul nu s-a arătat încurcat.
— Fiecare ambalaj e văzut și de di

recția generală respectivă din ministerul 
nostru și de cea respectivă din ministe
rul comerfului. Cu toate direcțiile din 
ministerul comerfului ne înfelegem foar
te bine : simful artistic se adaptează re
ciproc cu cel comercial. La direcția co
mercială metal-chimie, care se ocupă și 
de mobilă și de alte produse, între care 
și cosmeticele, există însă un tovarăș, 
Popescu, care își impune dreptul de 
veto la orice ambalaj reușit, știe mese
ria mai bine decît noi toți (deși am im
presia că nu-i de specialitate). Nu mă

NE SCRIU CORESPONDENȚII

VOLUNTARI

Mai mult ne încurcă
Anul trecut, mai mulți munci

tori din sectorul tapițerie al 
Combinatului pentru industriali
zarea lemnului-Pitești au propus 
să se monteze în sector o bandă 
rulantă pentru ușurarea unor o- 
perații. Ni s-a promis că propu
nerea va fi rezolvată pînă la sfîr. 
șitul anului. într-adevăr, banda 
a fost confecționată în atelierele 
combinatului și, la sfîrșitul lunii 
decembrie, a fost montată în sec
tor. Cîteva săptămâni i s-au fă
cut diferite probe. Așteptam să 
fie pusă în funcțiune. într-o zi, 
pe la începutul lunii februarie, 
ne-am adunat în jurul ei și, după 
ce am fost instruiți cum s-o folo
sim, constructorii au dat semna
lul de pornire. Au apăsat pe un 
buton, dar banda n-a pornit. In 
zilele următoare au demontat-o, 
s-au învîrtit în jurul ei, au făcut 
alte probe. Niciodată după asta 
n-a mers mai mult de o oră — și 
atunci cu întreruperi. Așa că, în 
loc să ne ușureze munca, această 
bandă rulantă mai mult ne în
curcă.

Și încă ceva. Locul pe care este 
montată banda n-a fost bine a- 
les. S-au folosit ca suport de 
sprijin cele șase aspiratoare care 
erau ele mare folos. Acum, n-avem 
nici bandă, nici aspiratoare. Să 
nû le fie’' pu supărare tovarășilor 
care au construit și montat ban
da, dar credem că au privit cu 
ușurință sarcina încredințată. 
Așteptăm să-și repare greșeala 
cît mai curînd. Firește, și condu
cerea combinatului ar trebui să 
ia măsurile necesare.

S. MARIAN 
muncitor

Consum prea mare 
de lemn

Aprovizionarea minei cu lemn 
de bună calitate, necesar la ar
marea abatajelor, este o condiție 
principală pentru realizarea sar
cinilor de plan la extragerea. căr
bunelui. La mina Aninoasa, din 
Valea Jiului, nu se procedează, 
însă, cu destulă răspundere în 
această1 privință. în ultima vre
me, la orizontul VII am fost ne- 
voiți să folosim lemn verde, ne
corespunzător. Din această cauză, 
trebuie uneori să refacem lucră
rile de armare. Deci, consum prea 
mare de material lemnos, muncă 
irosită, scumpirea costului căr
bunelui. S-a adus, ce-i drept, și o 
oarecare cantitate de lemn uscat, 
bun pentru armatul abatajelor. 
Dar se pare că e ținut la păs
trare.

Există și alte neajunsuri care 
împiedică buna desfășurare a 
muncii în subteran. în consfătui
rile de producție s-a făcut propu
nerea să se folosească două căi 
de acces spre a se înlesni ajun
gerea minerilor la locul de mun
că, să se ia măsuri pentru a se 
asigura diferite scule mărunte, 
aprovizionarea cu apă potabilă. 
Dar aceste propuneri n-au fost 
aplicate.

Ar trebui să se analizeze cau
zele acestor lipsuri și să ni se a- 
sigure condițiile necesare înde
plinirii angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

Un grup de mineri

refer le diplome : eu, de pildă, sînt ar
hitect ; dar nici unul dintre noi, aici, la 
alimentar, și nici ceilalți de la corner) nu 
își impun singuri părerea, nu mîzgălesc 
cu creionul chimic proiectele ce le sînt 
înfă(ișate spre aprobare.

lată un caz lesne verificabil : același 
minister, aceleași ateliere, aceiași oa
meni fac ambalaje reușite pentru maca
roane, dar nu reușesc la parfum, de
oarece un singur om poate bloca munca 
unui întreg colectiv numai pentru că gus
turile sale diferă de cele ale restului 
cumpărătorilor.

Ce se cere
O simplă privire arată că reclama in

teresează munca oamenilor din domenii 
foarte diferite : corner), apoi sectoarele 
care se ocupă nemijlocit cu marea pu
blicitate — agenții și servicii de reclamă
— artiști plastici, fotografi, autori de 
texte, consultanți scriitori, compozitori, 
oameni care lucrează în mediile unde se 
manifestă publicitatea — presa, radioul, 
televiziunea etc.

Abia înfiinfat, colectivul central de 
coordonare între ministere își va arăta, 
desigur, foloasele. ne lîngă munca de 
coordonare și orientare, sarcini foarte 
importante îi revin însă și în privința 
artei reclamei, care cere atragerea unui 
larg activ de oameni competenți. In vir
tutea părerii că fiecare se pricepe 
cite un pic și poate ajuta cite un pic, 
reclama poate întîmpina greutăți atîta 
vreme cît problemele de orientare a ei 
nu vor fi dezbătute temeinic. Este nece
sar un șir de consfătuiri — una singură 
nu va putea rezolva . probleme atît de 
numeroase și complexe — pornind, mai 
ales, de la sarcinile mari care revin co
merțului, sarcini reamintite la conferința 
organizației de partid a orașului Bucu
rești.

Pentru a face cunoscute noile produse 
și a înrîuri cerințele consumatorilor, co
merțul nu are și nu poate avea un instru
ment mai bun, mai ideal, decît reclama
— o reclamă promptă, rapidă, bogată 
în informație, sugestivă în formă, amu
zantă, atrăgătoare, însorită.

Teofil Bușecan: sută de pași

Editura pentru literatură a tipărit în
tr-un tiraj de 50 000 de exemplare e- 
diția a IV-a, revăzută, a lucrării acade
micianului George Călinescu „Viața lui 
Mihai Eminescu“. Capitolele cărții — 
dintre care amintim: „Strămoșii“, 
„Nașterea și copilăria lui Mihai Emi
nescu“, „La Blaj“. „Pribeag și sufleur", 
„Student la Viena“, „Bibliotecar și re
vizor școlar“, „Eminescu și Junimea“, 
„Eminescu și dragostea“, ‘Eminescu 
gazetar“, „Agonia morală rtnoartea“, 
etc — urmăresc firul vieți; și ci'eației 
marelui nostru poet.' Volumul mai 
cuprinde o „Bibliografie eminesciană“, 
precum și numeroase ilustrații Ș> fac
simile.

Cicerone Theodorescu:

Băiatul cu poveștile, recenta carte a 'u> 
Cicerone Theodorescu, vădește preocupă
rile statornice în ultima vreme ale scriitp- 
rilpr noștri de a-și aduce contribuția la 
dezvoltarea literaturii romînești penfrd 
copii.

Unul dintre obiectivele educative ale 
„Băiatului .cu poveștile" este familiariza
rea cu universul înconjurător, cu gîzele, 
cu animalele domestice și plantele, cu 
păsările, cu obiectele și culorile. Plasînd 
vietățile și obiectele în mediul lor na
tural, versul le caracterizează precis și le 
fixează o însușire esențială.

Registrul motivelor poetice e foarte va
riat ; sînt persiflate lăudăroșenia (Cucul), 
îngîmfarea (Fata cea cu nasu-n grindă), le
nea (Joacă fata), frica (Povestea cu fetița 
fricoasă) și elogiate munca, hărnicia, cin
stea (Șantierul, Muncile ne iau cu zorul), 
dragostea pentru citit (Cărjile) etc.

Un capitol de autentică poezie e cu
prins în paginile care urmăresc trezirea 
la copii a dragostei pentru natură (In- 
timplarea din grădină, O școlăriță în pă
dure, Pîrîuș, apă vioară). Peste cîmpul cu 
maci trece „raza bună, raza trează" și 
pune culori în fiecare petală, pădurea,

Ion Brod: in luna mar
Placheta de versuri semnată de Ion 

Brad, destinată școlarilor, are o calita
te care trebuie relevată de la bun în
ceput : autorul cultivă și pe acest tărim 
o lirică de sensuri majore, de semnifi
cații bogate.

Evocînd momente din istoria zbuciu
mată a poporului nostru, poetul asociază 
figurile eroilor legendari victoriilor con
temporane, patria fiind „arcul din trecut 
spre viitor" (Horia ,Cloșca și Crișan, Uni
rea, Locuri istorice, Pentru noi etc.). Un 
ton cald, vibrant, caracterizează poemele 
închinate eroicelor lupte din trecut.

In partea a doua a cărții micul cititor e 
solicitat să călătorească de-a lungul și 
de-a latul tării. Privind frumusefile create 
de mîna omului harnic, pionierul poate 
spune o dată cu poetul : „Cît de înalt 
și fără seamăn crește / Tot ce-au visat 
cei mulți, căzniți și goii / Cămașa fericirii 
din poveste / Azi e croită-anume pentru 
noi". Ideea o regăsim și în poeziile In 
mai, August, Atlas sau în Sintern întot
deauna gata, ultima fiind un vibrant cîn- 
tec închinat partidului, „lumina țării". 
Există în poezia pentru școlari a lui Ion 
Brad o preocupare marcată de a sugera 
frumusefea luptei, marile valori ale muncii. 
Lauda profesiei de șofer, de pildă, e 
realizată în imagini proaspete și inedite.

TEATRE®CI NEMA »TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 

Prințesa circului — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : Marla Stuart — (orele 19) ; (Sala 
Studio) : O femeie cu bani — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din 
bd. Magheru): Peer Gynt — (orele 19,30); 
(Sala Studio) : Casa cu două intrări — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Orestia _ (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din str. C. 
Miile) : Ruy Bias — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat ; Pofta vine... rîzînd — 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase” (Sala Savoy) : Revista de altă
dată _ (orele 20) ; (Sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Concert de muzică ușoară 
— (orele 20) Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. • O carte despre fru
musețe — (orele 20). Teatrul ..Țăndări
că" (Sala Academiei) : Cartea cu Apolo- 
dor — (orele 16) ; (la Casa de cultură a 
tineretului din raionul „N. Bălcescu") : 
Micul Muc — (orele 15).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). îndrăgos
titul: Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21) 
Tomis (9; 11; 13; 15; 17; 19, 21), Melodia 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21), Modern (10: 
12; 15; 17; 19; 21). Cele trei lumi ale lui 
Gulliver: Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45;
21), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30) 
Lovitură de pedeapsă : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,45; 21), înfrățirea între 
popoare (15,45: 18; 20.15). Grlvlța (10; 12; 
16: 18.15: 20.30). Volga (10; 12; 14.15; 10,30; 
18,45: 21) Domnișoara... Barbă Albastră: 
Victoria (9,45; 12; 14.15: 1'6.30; 18.45: 21),
Arta (10; 12,18; 16; 18,15; 20,30), Luceafărul 
(15; 17; 19; 31). Dezrădăclnațll ; Central

0
Parcurgînd paginile cărfii lui Teofil Bu- 

șecan „Ö sută de pași" remarcăm 
capacitatea autorului de a surprinde me
dii sociale diferite, reușind să dea au
tenticitate faptelor și personajelor înfă
țișate. Cu toată această diversitate volu- 
mu! este unitar, deoarece în majoritatea 
nuvelelor și schițelor ce-l alcătuiesc pro
zatorul vădește predilecție pentru o 
problematică cu implicații etice. Cei mai 
mulfi dintre eroii săi sînt puși în situa- 
fii care le cer să-și definească poziția, 
să ia o atitudine fajă de cei din jur și 
deseori concepțiile lor despre viafă, 
despre oameni, despre muncă evoluea
ză sub înrîurirea colectivului.

Ni se prezintă frămînfările maistrului 
Filip, în secfia căruia un tînăr muncitor, 
lipsit de experiență, mai dă încă re
buturi ce umbresc munca întregului co
lectiv. Maistrul se simte direct răspun
zător pentru cele întîmplate și hotărăște 
să nu mai plece în concediu pentru 
a-l putea ajuta să deprindă cît mai re
pede tainele meseriei („Calitate"). In- 
fr-o altă schiță, după unificarea a două 
gospodării vecine, un colectivist nu este 
de acord cu mutarea animalelor, pe 
care le îngrijise, în grajdurile celeilalte 
gospodării, cu toate că acolo erau con
diții mult mai bune. Concepțiile acestea 
individualiste se spulberă în cele din 
urmă cînd își dă seama că dreptatea 
este de fapt de partea celorlalți („Din 
pricina vînfului").

Interesantă este figura entuziastului 
inginer agronom Alexandru Ghiocel, ve
nit după terminarea facultății să lucreze 
înfr-o gospodărie colectivă, în viața că
reia se integrează treptat, orientîndu-se 
la început mai greu, făcînd chiar și u-

VOLUME PENTRU CEI MICI

ăiatul cu poveștile
care „păruse goală", adăpostește o viață 
intensă, viefuitoarele repetînd pe plan 
simbolic traiul copiilor. Veverița, pe unde 
trece, face cu coada ei curat, cucul se 
joacă școlărește, „de-a v-afi ascuns", cio- 
cănitoarea „scotocește" și învață tabla 
înmulțirii lovind în scoarța pomilor, un ti- 

l tirez de sticlete se leagănă „pe-o creangă 
mai elastică, / cum fac băieții fa frapez / 
,ța ora de gimnastică", mierla și privighe
toarea repetă pentru ora de muzică, iar 
bondarii „toată ziua / joacă prinselea și 
piui^ ■

In'țenfiile fabulistice nu lipsesc nici.ele, 
poetul descoperind în lumea animalelor 
valori: demne de luat aminte. Tîlcurile se 
desprind lesne. Albinele și cîinii nu se 
lasă înșelați de masca sub care se înfă
țișează i'Jrsul venit să prade și-l pun pe 
fugă. (Ui* exemplu).

Unele p oezii sînt însă lungite, cu amă
nunte care împiedică ideea să iasă în evi
dență cu pi.egnanta dorită („Creafa plin. 
găreafa”). \

Versurile Iu,’ Cicerone Theodorescu din 
Băiatul cu poveștile posedă calități artis
tice deosebite, ju muzicalitate și pot fi 
reținute cu ușurirlță de cei mici.

Pentru lauda muncii colectivistului, poetul 
găsește alte modalități, ca un amuzant 
dialog dintre băiat și știuleț® (Cucuruz). 
Tensiunea scade înfr-o altĂ poezie pe 
aceeași temă (Aș vrea...). De ^Itfel, în a- 
ceastă culegere întîlnim și uneJe strofe 
care au un caracter de cronică rimîpfă ?' 
nu se ridică la nivelul general al volu
mului.

„In luna mai’ comunică idei proprii 
zilelor noastre, în versuri emoțio
nante, pline de,căldură. Am cita, printre 
altele : Sîntem întotdeauna gata, Pionie
rul, Cravata roșie, înainte, schimb de 
mîine, poezii care mărturisesc dragostea 
înflăcărată a tinerei generații pentru 
partid : „Ca floarea-soarelui ni-i fața, / 
Rotită veșnic către tine"... Acestei mărtu
risiri i se asociază ideea exprimată într-o 
imagine la fel de simbolică a răspunde
rii „schimbului de mîine" : „Pionier, cînd 
intri-n rindul / Luptătorilor, să știi, / Ume
rii îți cresc ca munții, / Ochii-s vulturi in 
tării. / Mintea cosmonavă — taie / Ce
rul noii dimineți. / Lenin doar ți-a dat 
porunca : / Ne-ncetat, cu drag să-nveți I". 
Poetul cultivă o expresie sobră, accesi
bilă, melodioasă. Convorbirea sa cu pio
nierii se desfășoară sub semnul arfei au
tentice.

Luiza CR1STESCU

(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30).
Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (de la orele 10 ia orele 13 ru
lează în continuare ; 16,15; 19,30) Totul
rămine oamenilor : Union (16: 18,15;
20,30),  Viitorul (16; 18,15: 20,30). Leul și 
armonica ; Pîinișoara ; Aventurile unei 
prichinduțe; In lumea păpușilor; Un loc 
la soare: Doina (orele 10). Renul alb : 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 13,30; 20,30). îm
părăția oglinzilor strîmbe; Vreau să știu 
tot Nr. 24 ; Mingea de fotbal : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare , 19; 21) Un suris în plină 
vară : Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15: 20,15), 
Excelsior (10; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), 
Drumul Sării (15,30; 17,45; 20) Doamna 
Tu Hau : Cultural (16; 18; 20). Foto Ha
ber ; Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), Colentlna (16; 18,15; 20,30). Ferentari 
(16; 18,15; 20,30), Cotrocenl (15; 17; 19; 21). 
tolantha : Buzeștl (15.30; 17,45: 20), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30), Rocco și frații
săi (ambele serii) : Crîngași (16; 19,15) 
O zi ca leii : Bucegi (9.45; 12; 15,30; 18;
20.30) , Aurora (9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30) . Cei doi care au furat luna — ci
nemascop : Unirea (16; 18,15; 20,30). Va
canță la mare : Flacăra (16; 18; 20). Pi
sica de mare : vitan (15; 17; 19; 20,45) 
Vi-1 prezint pe Baluev — cinemascop : 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Cava
lerul Pardaillan — cinemascop : Munca 
(15; 17; 19; 21). Scano Boa : Popular (16; 
18; 20.30). Era noapte Ia Roma (ambele 
serii) : Moșilor (16; 19,30), Valea vulturi
lor : Cosmos (16; 18; 20). Mamelucul : 
Progresul (15,30; 18; 20,15). Omul cu ricșa 
— cinemascop : Flamura (10; 12,15: 16: 
18,15; 20,30) Haiducul de pe Ceremuș : 
Lira (15,30: 18: 20.30). Pași spre Lună : 
Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Mecani

nele greșeli. înfruntările cu brigadierul 
Prodan, un om clarvăzător care folo
sește diverse mijloace pentru a-i face 
pe ceilalți să vadă drumul cel mai bun 
spre belșug, îi sînt folositoare și îl a- 
propie și mai mult de problemele con
crete ale gospodăriei la a căror rezol
vare aduce în cele din urmă o contri
buție substanțială („Cortina").

Volumul prezintă carențe în ceea ce 
privește realizarea artistică a unora din
tre lucrări. Sîntem de acord cu obser
vațiile făcute în cronica din „Tribuna" 
cu privire la nuvelele „Culori" și „Mor- 
fii nu se întorc". Și aceste nuvele se 
înscriu pe linia încercării de a investiga 
procese morale, dar sînt insuficient în
chegate artistic și cuprind, alături de pa
gini izbutite, altele cu un pronunțat ca
racter melodramatic. Introducerea lor în 
volum influențează negativ nivelul ge
neral al unei asemenea culegeri, care 
ar trebui să cuprindă doar scrierile cele 
mai izbutite, cele mai reprezentative ale 
unui scriitor.

In general, în lucrările din volum se 
face simțită în mod favorabil experiența 
de dramaturg a autorului, vizibilă prin 
felul în care „pune în scenă” episoa
dele narațiunilor, cît și prin mînuirea cu 
pricepere a dialogului. Credem că ar fi 
fost util să acorde o mai mare atenție 
prezentării amănunțite a evoluției perso
najelor sale. Unele dintre procesele lor 
sufletești sînt sumar schițate și din a- 
ceastă cauză acțiunile sînt neconcludent 
motivate. (De pildă, în „Pete pe ză
padă", resorturile inferioare ale com
portării lui Felician nu mi se par de 
juns de clare).

Volumul „O sută de pași", deși cu
prinde lucrări inegale, relevă totuși 
calități de prozator care pot fi fructifi
cate la un nivel superior printr-o mai 
intenșă muncă artistică.

Sorin MOVILEANU

In vitrinele 
librăriilor

La Editura pentru literatură au 
văzut lumina tiparului ;

— Volumul „Poezii" reprezintă o 
selecție din creația poetică a lui Vic
tor Eftimiu. Sînt cuprinse versurile 
cele mai reprezentative din volumele: 
„Poemele singurătății“ (1906—1912), 
„Candele stinse...“ (1912—1915), „Le
gendele sacre“ (1915—1920), „Cîntecul-, 
milei“ (1925), „Noaptea subterană“ 
(1933), „Oglinzile“ (1939), „Oda lim- 
bei romîne“ (1957), „Soliile terestre" 
(1961) precum și numeroase „Sonete 
noi“.

cîteva dintre^ <=el°..m*jnü apărut 
m".ne t ’cnsejn^ gad
„Nicoara yn_a) „Desculț de
veanu (ec. ,*a ( diția a IX-a) și „Mo-
Zaharia S a. . Preda (ediția a
romețn de
VH-a revăzută). : lui Corneliu

— A apărut ri '
Leu „Puterea“. > , ,noi volume ele

— Editura a tipărit i. -'-na' de Mi- 
poezie : „Adevărul și inin>. ’ Ciocov, 
oara Cremene, „Versuri" de V. u-pina 
iar în colecția „Luceafărul“ „Lun 
pămîntului“ de Constantin Abăluță.

— „Vîrtej" este titlul romanului 
semnat de Dorina Rădulescu.

zarea preparării betonului, de ing. Mihai 
Anastasiu. 19.00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Năzdrăvăniile vulpii (IV) : „Ju
decata leului", adaptare și dramatizare 
de Sergiu Milorian. 19.45 — Emisiune de 
știință. 19,55 — Cîntă orchestra de ca
meră a inginerilor. 20,30 — Teatrul, artă 
realistă (XI) de conf. univ Ovidiu 
Drimba : „Jucătorul“ de J. F. Regnard, 
tn romînește de Romulus Vulpescu ; 
„Sincerii“ de Marivaux ; monologul lui 
Figaro din „Nunta lui Figaro” de 
Beaumarchais. Tn încheiere : Buletin de 
știri și buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă șl călduroasă, cu cerul 
schimbător, mai mult noros în nordul 
țării, în prima parte a zilei. Vîntui a 
suflat slab pină la potrivit, din vest, cu 
intensificări în Cîmpia Dunării. Dobro- 
gea și sudul Moldovei. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 7 grade 
la Toplița și 22 grade la Mangalia. In 
București : Vremea a fost frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin Vîntui a suflat potrivit pînă la 
tare, din sectorul vestic. Temperatura 
maximă 21 grade. Timpul probabil pen
tru zilele de 1, 2 și 3 aprilie. In țară : 
Vreme schimbătoare cu cerul temporar 
noros Vor cădea ploi locale, mal frec
vente în vestul țării Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade tar 
maximele între 10 și 20 grade. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noroș. vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.
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£ LÀ CORESPONDENȚII

NOȘTRI
Conducătorul brigăzii zootehnice

La planetariul
din Timișoara

O cameră puțin obișnuită, 
formă cilindrică, cu diametrul 
șase metri, al cărei tavan este o 
calotă sferică. In interior se află 
un aparat de proiecție. In interio
rul camerei, ai impresia că ai pă
truns într-o lume de basm. O zi 
și o noapte le poți retrăi aici doar 
în cîteva minute.

Ne aflăm la planetariul Universi
tății din Timișoara unde, sub în
drumarea cadrelor didactice, stu
denții cercetează, la orele de astro
nomie, bolta cerească. O apăsare pe 
buton și în cameră se lasă însera
rea. Apar primele stele pe care 
le vedem în serile senine de 
vară. Apoi se înnoptează și mii de 
stele acoperă calota sferică. Stu
denții fac cunoștință cu planetele 
Venus, Saturn, Marte, cu Calea 
Lactee, cu drumul pe care acestea 
îl descriu pe bolta cerească și cu 
alte fenomene naturale.

O altă apăsare pe buton și noap
tea .începe să. se risipească. Stelele 
dispar. S-a făcut ziuă.

Explicațiile date de cadrele di
dactice contribuie la aprofundarea 
noțiunilor studiate la cursurile de 
astronomie. Planetariul universită
ții timișorene va fi folosit și pen
tru o largă activitate de populari
zare a științei. Aici se vor orga
niza vizite și conferințe pentru 
oamenii muncii.

.LUCRĂRILE UNOR COMISII 
PERMANENTE ALE MĂRII 
ADUNĂRI NAȚIONALE

La sediul Marii Adunări Naționale ' 
s-au întrunit, în ședință comună, 
Comisia de politică externă și Co
misia pentru cultură și învățămînt 
ale Marii Adunări Naționale. Comi
sia juridică a Marii Adunări Națio
nale a ținut de asemenea ședință ae 
lucru. Comisiile au studiat și avizat 
unele proiecte de decrete care ur
mează a fi supuse spre adoptare 
Consiliului de Stat.

Ora mesei...

Humirea 
extraordinar și plenipotențiar 

al R. P. Romine in Suedia
Ca urmare a ridicării Legației 

Republicii Populare Romine din Sue
dia la rangul de Ambasadă, prin- 
tr-un decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne tov. 
Petre Manu a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare Ro
mîne în Suedia. (Agerpres)

ambasadorului
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U.S.News & World Report Țărmuri negre ale unei nări albastre

Ion CHIUJDEA

începe lecția de astronomie

Acum patru ani, după termina
rea școlii de maiștri de 2 ani, tînă- 
rul Francise Fabian a fost repar
tizat la secția din Tulea a gospodă
riei de stat Salonta. In scurt timp 
el a dovedit că este un adevărat 
artist în meserie. Conduce cu simț 
de răspundere o brigadă formată 
din 25 de crescători de animale, care 
îngrijesc un efectiv de 500 de tauri
ne.

Oamenii l-au îndrăgit. Spun des
pre el că a folosit din plin anii de 
școală, devenind un zootehnician 
priceput, un om de nădejde.

Experiența brigăzii zootehnice pe 
care o conduce este concludentă. 
Anul trecut brigada, aplicînd un 
complex de metode zootehnice, 
între care furajarea individuală a 
vacilor, pregătirea viitoarei produc
ții de lapte prin respectarea repau
sului mamar de 45—60 zile, înainte 
de fătare, furajarea stimulativă în 
perioada de înțărcare a vițeilor,

folosirea proporțională a furajelor 
însilozate și a concentratelor, mul
sul mecanic și altele, a obținut ca 
producția de lapte să ajungă 
la 4 263 litri de la fiecare vacă fu
rajată, la un efectiv de peste 100 de 
vaci. Este semnificativ că o pro
ducție de lapte asemănătoare con
tinuă să fie obținută de oamenii din 
brigada lui Fabian și în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
cestui an.

Un succes deosebit trebuie soco
tit faptul că de la cele 147 vaci 
gestant ne care le-a îngrijit bri
gada 
s-au 
avut 
torii
cerea socialistă ca ajutoare ini
moase ale brigadierului se numără 
și mulgătorii Gheorghe Laza, Moi
se Suț,

c usă de Francise Fabian, 
obțin, t 151 de viței. 4 vaci au 
fătări dible. Printre mund
bare se evidențiază în între-

Carol Varga și alții.
H. GROSU

— neagră sau cu smalț — 
fiînt bine cunoscute și apreciate.

Expoziție de artă populară
ln mai multe sate din raionul O- r amică 

dorhei, faza intercomunală a -con
cursului bienal de artă populară Vasele de diferite forme, serviciile 
este precedată de expoziții locale, miniaturale care poartă semnătu- 
O asemenea expoziție s-a deschis) 
duminică la căminul cultural ditz 
comuna Corund. Ea cuprinde mj- 
meroase obiecte cu care maeștri ai 
artei populare se vor prezent^ la 
concurs. Una din îndeletnicirile co- 
rundenilor practicată de ’ veacuri 
este olăritul. Produsele lor de ce-

rile olarilor Istvan Ludovic, Marta 
Ambruș, Jozsa loan și alții repre
zintă piese reușite din cele peste 60 
de sortimente executate de olarii 
din Corund. Expoziția mai cuprin
de arțicole lucrate din iască, țesă
turi, broderii etc.

Lorand DEÄKI

V

Șahișiii noștri in turnee internaționaie
e După o zi de repaus, turneul in

ternațional de șah de Sarajevo a fost 
reluat cu partidele di.n runda a 6-a. Cio- 
cîltea a jucat cu al'bele împotriva lui 
Damianovici. într-'p variantă a apărării 
siciliene, șahistul ironiîn a obținut avan
taj și Ia întrerupere are șanse de cîștig. 
Ivkov l-a învins. pe Gufeld, în timp ce 
partidele Ho-rt-Uhlmann, Bukici-Trifu- 
novici, Dely- Polugaevski și Kozomara- 
Parma s-au terminat remiză. Ciocîltea 
a remizat rpartida întreruptă cu Hort în 
runda a j'-a, în clasament conduce 
Polug?;evski cu 4,5 puncte, urmat de 
ife v 4 puncte, Uhlmann 3,5 puncte, 
Ciocîltea 3 puncte și o partidă între
ruptă.

® Turneul internațional de șah de 
la Bordeaux, la care participă 36 de ju
cători, a continuat cu desfășurarea par
tidelor din runda a treia. Florin Gheor
ghiu a jucat cu albele împotriva iugo
slavului Măriei. Partida s-a încheiat re
miză la mutarea 36. Alte rezultate: Rol
land (Franța) — Durao,. (Portugalia) 
1—0 ; Bilek (R. P. Ungară) — Tringov 
(R. P. Bulgaria) remiză ; Bergaser 
~ , ) — Chaudé de Silans (Franța)(Franța)
remiză ; Darga (R. F. Germană) — 
Gereben (Izrael) 1—0 ; Limbos (Bel
gia) — Sanner (Franța) remiză ; 
O'Kelly (Belgia) — Clarke (Anglia), 
remiză. In clasament conduc Gheorghiip 
și Darga, cu cîte 2,5 puncte.

URUL CICLIST AL TUNISIEI
aI Tunisiei s-a h/A' *»rui 

,lun9ui șoselei car^ fȘUrat 
a Gafsa pîng ,Care străbate 

1U1 Wediteranei a7U1 Gabe' ?pfidâ- Primus A f°St 
oală‘a-nU1 Godaf> 
°afa învmgăto

EI kiloi— • 
°rarâ de*no\in °e peste 5^ ceanu, care a ■ 
excelentă, tir ■

Ap 
locul 
dual, 
tinuă
Petterson. Astăzi se aleargă etapa a 
9-a Gabes-Djerba (190 km).

- -Jururi -ciclist
care strSk"* *erf;i de-a „ străbate s' tepa de 

'•''' a, pe ma- 
trecut bn®' apä ultra- 

'root, ne a de S0Slre 
T de etc -ntru a treia 

15? î-ă“HC' Ci a Dar ' ilPa în această 
— - °rnetri îp 2h5- , curs distanța de 

j0’45", cu o medie 
■o<J km. Gabriel Moi- 

j tăcut din nou o cursă 
sosit al 7-lea, în acelașia

vu cîștigătorul, și a urcat pe 
4 în clasamentul general indivi- 
Tricoul de lider al turului con- 
să fie purtat de suedezul G.

PRiMA ETAPĂ
A CAMPIONATULUI 

DE LUPTE CLASiCE
După o săptămină de la începere» 

campionatului republican de lupte libere, 
in sala Dinamo din Capitală, la Brașov 
și Reșița au avut loc întrecerile primei 
etape a campionatului republican de 
lupte clasice pe echipe, la care au par
ticipat 12 formații. In sala Dinamo s-au 
întrecut 6 echipe : Dinamo, Progresul 
și C.F.R. Timișoara (într-o grupă), Steaua, 
Metalul și Siderurgistul Galați (în altă 
grupă). Dinamoviștii au cîștigat la scoruri 
categorice : 16—0 cu C.F.R. Timișoara și 
14—2 cu Progresul. Luptătorii timișoreni 
au meritul de a-i fi învins pe cei de la 
Progresul (8—4), rezultat considerat sur
priză a campionatului. Steaua a cîștigat cu 
11—3 la Metalul și cu 8—4 la Siderur
gistul. „Duelul" dintre metalurgiștii bucu- 
reșteni și cei gălățeni, așteptat cu inte
res deosebit, a revenit primilor, la capă
tul unor întreceri pasionante. Scor 8—6.

Alte rezultate : Brașov : 
cu Unio Safu Mare 
14-2, 
C.S.M.
10—4, 
/ț.S.M.
I*

Steagul roșu 
10—4, cu Rapid 

Unio — Rapid 14—2 ; Reșița : 
Reșița cu Chimistul Baia Mare 
cu A.S.M. Lugoj 9—5, Chimistul- 
Lugoj 8—6,

TURNEUL U. E. F. A.
HAGA 30 

disputat în 
ultimele meciuri din grupele prelimi
nare ale Turneului internațional de 
fotbal U.E.F.A. rezervat echipelor de 
juniori. Iată rezultatele înregistrate ; 
Spania—R. P. Ungară 2—1 (2—0) ; 
Turcia—R.S.F. Iugoslavia 2—0 (2—0) ; 
Portugalia—Grecia 2—1 (1—0) ; R. S. 
Cehoslovacă—Franța 3—2 (1—0) ;
Olanda—R. F. Germană 3—1 (0—0) ; 
Scoția—Elveția 2—0 (1—0) ; Anglia— 
Irlanda 6—0 (3—0) ; Austria—Irlanda 
de nord 3—1 (1—1). Pentru sferturile 
de finală s-au calificat următoarele 
opt echipe : Spania, Turcia, Portuga
lia, R. S. Cehoslovacă, Suedia (la gol
averaj), Scoția, Anglia (la golaveraj) 
și Austria.

(Agerpres). — Luni s-au 
diferite orașe olandeze

LA 0 SCOALĂ
Sub cupola bazinului Floreasca sute 

de copii se 
tainele înotului, 
mici înotători din Capitală 
avîntat în apa încălzită din bazin 
cu un entuziasm propriu virstei lor 
și frumuseții sportului preferat. In 
cursul unei săptămîni, la acest cen
tru, peste 1 500 de copii (de la 6 . 
pînă la 14 ani) participă la un pro
gram riguros întocmit de către an
trenori și profesori de specialitate. 
Mulți dintre micii sportivi promit 
de pe acum a fi speranțe ale înotu
lui romînesc.

I-am urmărit într-o după-amiază 
pe elevii cîtorva antrenori și antre- 
noare de la Școlile sportive de elevi 
nr. 1 și nr. 2. Pe grupe de vîrstă, 
copiii executau de la cele mai simple 
mișcări de susținere la suprafața 
apei pînă la curajoasele sărituri de 
la trambulina mică. Micii înotători 
din grupa antrenoarei Eoaterina 
Cristea (fotografia de sus) ascultă 
cu atenție explicațiile despre pluti-

inițiază zilnic în
Toată iarna, cei mai

s-au

Informații
Comitetul național pentru i 

rarea păcii din R. P. Romînă, 
preună cu Uniunea Scriitorilor 
Consiliul național al femeilor, a or
ganizat luni după-amiază, la Casa 
Universitarilor din Capitală, o festi
vitate consacrată centenarului naș
terii scriitoarei germane Ricarda 
Huch, în cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii. Despre viața și
activitatea scriitoarei germane a
vorbit lector universitar Sevilia Ră- 
ducanu, după care au urmat lecturi 
din opera scriitoarei. Au participat 
membri ai Comitetului naț-'onal 
pentru apărarea păcii, scriitori, oa
meni de cultură, muncitori, studenți. 
A luat parte Manfred Thiede, atașat 
cultural al R.D. Germane la Bucu
rești.

apă- 
îm- 

‘ Și

★
Duminică seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația Universității 
București condusă de acad. Gheor
ghe Mihoc, rectorul Universității, 
care a vizitat institute de învăță- 
mînt superior din Franța, în cadrul 
programului de schimburi cultural- 
științifice și tehnice între cele două 
țări. (Agerpres)

A apărut revista

„P O L 2 G R A F I A“
Primul număr al noii reviste „Po

ligrafia“, care apare trimestrial, se 
deschide cu un „La început de 
drum“, în care sînt expuse țelurile 
acestei publicații. Revista cuprinde 
articole privind probleme ale pro
ductivității muncii, materiale noi fo
losite în poligrafie, aprecieri despre 
cele mai frumoase cărți, informații 
din țară și de peste hotare, o bogată 
și izbutită ilustrație în culori.

Acutelor probleme economice, socia
le și politice dinfr-o serie de teritorii — 
foste sau actuale colonii — cuprinse în 
zona Mării Caraibilor, le este consacrat 
un articol în revista americană „U. S. 
News and World Report" intitulat „Ma
rea Caraibilor — o mare a disperării cres- 
cinde". Revista se referă mai întîi la 
problemele fostei colonii britanice 
Jamaica, cu 1 700 000 de locuitori, de
venită independentă în 1962 .

In aceasiă țară, scrie „U. S. News and 
World Report", „după cum spunea un 
comentator, nu s-a făcut nici un efort 
real de a se lansa un atac împotriva 
«sărăciei, foametei, lipsurilor, mizeriei, 
degradării, disperării și morții».

Răbufniri ale animozității rasiale sînt 
considerate drept cauză a declinului 
turismului. Animozitatea cea mai intensă 
se manifestă înfre negri și cei de rasă a- 
mestecată.

Oamenii politici din Jamaica, care au 
făgăduit progrese mari după indepen
dență, au nădăjduit într-un ajutor pe scară 
largă din S.U.A. Lucrurile nu au luat însă 
o asffel de întorsătură. Oficialitățile ame
ricane afirmă că acesf lucru se datorează 
faptului că S.U.A. consideră Jamaica ca o 
regiune care ține în primul rînd de res
ponsabilitatea britanică. Totuși, nu mai 
există o legătură vitală financiară cu 
Anglia.

Contrastul accentuat dinfre Jamaica „tu
ristică" și Jamaica reală contribuie la di
ficultățile guvernului. Mii de jamaicani 
lucrează în unele din cele mai luxoase 
hoteluri ale lumii, unde oaspeții ameri
cani par să aibă resurse inepuizabile de 
dolari. Aceiași jamaicani locuiesc însă în 
barăci murdare de lemn, cu acoperișuri 
de tablă, de care sînt din ce în ce mai 
nemulțumiți.

Nivelul șomajului în Jamaica esfe înfre 
18 și 25 la sufă. Mulți din cei fără lucru 
sînt oameni tineri. La Kingston delicvența ' 
în rîndul tineretului a crescut în mod în
grijorător. Murmurul de protest este atît 
de general, nemulțumirea atît de pro
fundă, îneît mulți jamaicani chibzuifi în
trezăresc actualmente posibilitatea — 
dacă nu se reacționează împotriva actua
lei tendințe — izbucnirii unor acte de 
violență de masă. Aceasta ar putea arun
ca tînăra țară în ghearele Războiului civil. 
Nu esfe o criză imediată, dar problema 
constituie în perspectivă un motiv de în
grijorare pentru S.U.A.

încordarea rasială creează tulburări și 
în Insulele Virgine, posesiune a S.U.A. 
Această încordare s-a ivit, o dată cu avîn- 
tul turismului, in insulele St. Thomas, St. 
John și St. Croix. Din cei 35 000 de indi
geni din aceste insule, aproximativ 80 la 
sută sînt negri. AAuJți sînt descendenți ai 
sclavilor. Danemarca, care era posesoarea 
insulelor pînă la cumpărarea lor de călre 
S.U.A., în schimbul a 25 milioane dolari 
în 1917, a desființat sclavia în 1848. De 
atunci negrii au căpătat statut social de 
egalitate cu albii.

In ultimii ani, aceste tipare s-au mo
dificat. Afluxul care a început o dată cu 
generalizarea călătoriilor aeriene a adus

ci și 3 000.—4 000 de 
S.U.A. care sînt denii-

Unii „continen- 
egalităfii ra-

pate nu numai din necesitate economică, 
ci și din motive strategice, ca nu cumva 
să devină un teren prielnic pentru a- 
gitația comunistă. Dar în rîndurile indi
genilor înșiși nu există nici o dorință de 
unitate. „Noi nu dorim Federația, spu
nea un muncitor de la plantațiile de za
hăr din Antigua. Plătim și așa impozite 
prea mari, iar într-o Federație ar trebui 
să plătim și mai mult". Barbados — 
care in mod curent are aproximativ 
100 000 de șomeri — dorește să fie 
o țară independentă, cu drept de 
vot la O.N.U. Chiar în Antigua, cu o 
populație de 60 000 de locuitori și un 
venit pe cap de locuitor de 100 sau 200 
dolari anual — nimeni nu pare să știe 
exact cit — dreptul de națiune este luat 
în discuție.

In toate aceste insule, oamenii se plîng 
că impozitele și prețurile sînt prea ridi
cate, salariile prea reduse, drumurile și 
locuințele necorespunzătoare, 
esfe 
tere 
iere 
rea și sentimentul de a fi indezirabil, 
foafe par să contureze ceea ce un rezi
dent de frunte din Antigua numea „un 
viitor foarte sumbru" pentru insulele bri
tanice din Marea Caraibilor".

„In capitala Republicii Dominicane 
nu e nevoie de mult timp pentru a con
stata că oamenii sînt speriați și dezo
rientați, Nu pare să exisfe perspectiva 
unei rezolvări a crizei persistente în care 
se zbate țara. Asasinarea dictatorului Ra
fael Trujillo, acum aproape trei ani, nu 
a fost o soluție. Atmosfera de suspi
ciune și teamă s-a intensificat de la răs
turnarea președintelui Juan Bosch, în 
timpul loviturii militare din septembrie, 
și de la înlocuirea lui printr-un'triumvirat 
interimar.

Acum a luat o largă răspîndire senfi- 
mai sînt inte- 

în transformarea Republicii Do-

nu numai turiști, 
noi rezidenți din 
miți aci „continentalii'. „ 
tali" au nesocotit tradiția 
siale, afirmă localnicii".

La St. Thomas, o criză acută de lo
cuințe contribuie la tensiune. „Continen
talii" bogați au făcut să crească prețul 
pămîntului pină la 20 000 dolari per 
acru, ba chiar mai mult, ceea ce depă
șește cu mult posibilitățile majorității lo
calnicilor.

In contrast cu locuințele plăcute pe 
care și le-au construit noii veniți pe dea
lurile care străjuie marea albastră a Ca
raibilor, mulți localnici din capitala 
Charlotte Amalie locuiesc în cocioabe 
care fac ca toate străzile dosnice să aibă 
o înfățișare deprimantă de locuințe in
salubre. Proiecte de construcții publice 
au fost întreprinse cu ajutor federal, dar 
localnicii afirmă că nu au reprezentat de- 
cît „o picătură într-un ocean".

„Un vizitator care s-a întors în Insu
lele Virgine după o absență de doi ani 
a semnalat o schimbare pronunțată. Acum 
tinerii negri par necomunicativi. S-ar 
părea că o seînteie ar putea declanșa 
violența".

In insulele Martinica și Guadelupa, 
actualmente departamente cu drepturi 
depline ale Franței, nu există decît 10 000 
de albi indigeni numiți creoli. Majorita
tea indigenilor sînt de „rasă neagră 
pură". Un procentaj redus îl reprezintă 
mulatrii. Nu se găsesc slujbe suficiente 
pentru toți tinerii negri. Ochiul vizitatoru
lui surprinde grupuri de tineri încruntați, 
care hoinăresc la colțuri de stradă. în iu
nie, între bande de tineri albi și negri au 
avut loc. ciocniri pe străzile din Fort de 
France. Nimeni nu se. îndoiește de posi
bilitatea violențelor rasiale la o scară 
mai primejdioasă".

„Ce se .va întîmpla cu noi ?" Această 
întrebare este cel mai des auzită de „ meniul că S.U.A. nu 
către vizitatori în ultimele insule colo
niale britanice din Marea Caraibilor. (An
tigua. Barbados, Dominica, Grenada, 
Montserrat, St. Kitts, St. Lucia și St. 
Vinçent). întrebarea reflectă sentimen
tul de deznădejde al locuitorilor albi. 
Anglia, care a fost posesoarea insulelor 
timp de 300 de ani, dorește acum să se 
debaraseze de ele. Bîntuite de sărăcie, 
ele prezintă riscuri economice. Pe mă
sură ce nemulțumirea crește, ; 
riscuri ar putea da naștere la probleme 
politice insolubile.

Englezii au crezut că au găsit o so
luție cu cîfiva ani în urmă, cînd a fost 
formată Federația Indiilor occidentale. 
Dar jamaica și Trinidad-Tobago, princi
palii doi membri ai Federației, s-au re
tras și au devenit țări independente. En
glezii vorbesc în momentul de fața de 
o „Federație a Caraibilor de est" care 
ar fi alcătuită din Antigua, Barbados, Do
minica, Grenada, Montserrat, St. Kitts, St. 
Lucre șt St. Vincent. Populația totală ar 
fi de aproximativ 800 000 de locuitori. 
Barbados este cea mai mare, cu 250 000 
de locuitori, iar Montserrat, cu 12 000 de 
locuitori, este cea mai mică. Oficialitățile 
britanice afirmă că insulele ar trebui gru-

Șomajul 
întotdeauna ridicat, ba chiar în creș- 
datorită introducerii mașinilor de tă- 
a trestiei de zahăr. Sărăcia, izola-

.resafe 
minicane într-o vitrină a programului „A- 
lianta pentru progres". In această țară 
de 3 500 000 locuitori — dintre care 70 
la sută sînt mulatri, 20 la sută negri și 
10 Iji sută albi — șomajul total și par
țial afectează aproximativ 20 la sută din 
forța de muncă.

Datorită incertitudinii politice, nici un 
fel <de investiții străine nu sînt în pers- 

aceste pecf <ă pînă după alegerile generale fă- 
........... acum pentru 1965. Datorită a- 

‘n.cerlitudini — așa cum este ca- 
faiti, statul1’polițienesc înveci- 

blica"Dominicană pe insula 
nu .există practic nici ur 

V turiștilor. Inflația ' 
' supărătoare. Pf^ 

■iinativ 15 la s( '■ 
V să crească., 

'Snitul pe ci>, 
‘00 dolari ah.

''Ho, popula)., j 
crțroa.m- ■ u« - râ uSO. fiQfi '.o -

gădi '■ 
cetei 
zul și 
nat cu 
Hispani 
venit di 
o proble. 
au crescut 
nul trecut 
timp sărăci 
locuitor ß' 
De la ast 
din captkiia a 
450 000. Copii goi pot fi văzuți, în cen
trul orașului. Cerșetori înfîlnești pretutin
deni. Nu este nevoie de multă conversa
ție cu dominicanii pentru a înțelege că 
sînt profund îngrijorați".
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A ÎNOTULUI
rea pe apă. Cit privește lecția prac- | 
tică (mișcări de picioare și respira- | 
ția in apă), elevii se dovedesc a
la fel de sîrguincioși (fotografia din g 

‘ mijloc). Un element important în B
tehnica înotătorului este startul. An- 
trenoarea Maria Baciu, din păcate ■' 
într-o ținută prea puțin sportivă, co
rectează poziția pe bloc-stnrt a 
unuia din elevii săi (fotografia de g 
jos). Am remarcat conștiinciozitatea 
cu care se pregătesc Rodica Popes
cu, Ion Iliescu, Anca Hagiescu g 
(S.S.E. nr. 1), Mihaela Predoescu, |
Marian Călășanu, Magdalena Rău 1
(S.S.E. nr. 2). Aceștia sînt de fapt și | 
cei care au obținut pină acum rezul- i 
täte superioare la concursurile 
riodice care au loc din 3 în 3 
tămîni.

Comportarea multor copii la 
cursurile oficiale a arătat că munca 
depusă în zilele de iarnă a dat roa
dele scontate și a mărit, în același 
timp, interesul lor pentru o activi
tate mai susținută în viitor.

Foto ; M. Cioc

pe- 
săp-

con-
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Reproducem, cu unele prescurtări, ar
ticolul cu titlul de mai sus publicat în 
ziarul „Times" :

Conducerea unei uzine pentru asam
blarea automobilelor din Baltimore a fost 
nevoită să renunțe la planul ei de a in
troduce în uzină un sistem de televiziune 
din cauza amenințării cu o grevă. Sindi
catul a protestat împotriva a ceea ce a 
caracterizat drept o metodă ascunsă de 
a spiona salariații. „Asta se face pretu
tindeni acum — a spus un reprezentant 
al conducerii. Avem dreptul să ne apă
răm interesele cu toate mijloacele ce ne 
stau la îndemînă".

Progresele rapide ale electronicii în 
anii de după război au făcut să se per
fecționeze mult metodele de spionare a 
individului, și în S.U.A. au provocat brusc 
teama nu numai că dreptul la viața par
ticulară dispare rapid, dar și că aceasta 
s-a întîmplat sub presiuni greu, dacă nu 
imposibil, de înlăturat.

Președintele Curții Supreme, Earl 
Warren, a sugerat că legea drepturilor 
omului, care cuprinde amendamentele la 
constituție prevăzînd garanții împotriva 
amestecului exagerat în treburile particu
lare ale individului, nu ar fi adoptată 
dacă ar fi prezentată astăzi Congresului.

O anchetă întreprinsă recent în rîndu- 
rile studenților de la o facultate de știin
țe politice din vestul mijlociu al S.U.A. 
a dezvăluit că jumătate dintre ei nu cred 
în dreptul tuturor americanilor de a se 
întruni în mod pașnic și nici în dreptul 
oricărui acuzat de a fi pus față în față 
cu acuzatorul lui.

Dezvoltarea acestor atitudini alarmante 
și modul de viață din care provin ele 
sînt examinate în prezent cu toată inten-

sitatea de care sînt capabili sociologii a- 
mericani. Recent au fost publicate mai 
multe studii, printre care unul de Vance 
Packard („Societatea nudă") și un altul 
de un fost detectiv și investigator în pro
bleme de asigurări, Myron Brenton („Cei 
care invadează viața particulară"), iar al
tele sînt în curs de publicare. Asociația 
Baroului din New York a promis că va 
publica în curînd un raport asupra unor 
investigații întreprinse de ea în problema 
efectelor recentelor progrese tehnice și 
științifice asupra vieții particulare.

Pină și observatorul de rînd cu greu 
poate să nu remarce imixtiunile în via
ța particulară, care au devenit obișnuite 
și par a fi considerate ca ceva de la sine 
înțeles. Camerele de televiziune din ma
gazinele universale cu autoservire nu sînt 
menite doar să împiedice furtul. Ele stu
diază obiceiurile clientului 
cumpărare și reacțiile lui 
expuse. Asemenea sisteme 
pot fi instalate în institute 
pentru a studia obiceiurile studenților.

S-a evaluat că există cel puțin 10 000 
de mici transmifătoare electronice, sau 
„spioni", care lucrează zilnic în S.U.A. 
interceptînd pe ascuns convorbiri particu
lare, întîlniri de afaceri, interviuri profe
sionale și chiar instrucțiuni 
fotbaliștilor de către 
Packard subliniază că 
dulfilor americani pot 
constituie ' subiectul cel puțin 
dosar, mai probabil al 
Serviciul pentru veniturile interne folo
sește în prezent mașini de calculat 
pentru a înmagazina informații asupra în
casării de impozite și pentru a le com
para mai mult sau mai puțin instantaneu 
cu informații acumulate din alte surse, 
de pildă de la salariați și de la bănci.

în materie de 
la produsele 

de televiziune 
și universități

factice date 
antrenori. Vance 

majoritatea 
presupune că 

al unui 
mai multora.

a-

In serviciile armate ale S.U.A. există 
2 700 000 funcționari care sînt supuși u- 
nei forme oarecare de supraveghere re
gulată și, după cum a evaluat săptămîna- 
lul „Business Week", aproximativ 24 000 
de firme industriale se încadrează acum 
în regulamentele de securitate ale Pen
tagonului.

Majoritatea firmelor efectuează cerce
tări extrem de atente asupra viefii parti
culare a tuturor candidafilor la funefii de 
răspundere în cadrul firmei. Cercetările 
pot începe cu trimiterea unui detectiv par
ticular care să discute cu vecinii candida
tului. Un reprezentant al firmei va încerca 
să obțină o convorbire cu candidatul în 
propria lui locuință pentru a încerca să 
vadă cine conduce acolo și dacă există 
dificultăți familiale. Formularul pentru ce
rerea de serviciu este redactat cu grijă 
de un psihiatru pentru a obține răspunsuri 
revelatoare. In mod foarte probabil, can
didatul va fi supus unui test pentru detec
tarea minciunilor (numai în statul Texas 
aproximativ 5 000 de firme cer salariați- ■ 
lor să se supună periodic acestor teste).

Firmele, organizațiile de binefacere și 
partidele politice cheltuiesc aproximativ 
400 milioane de dolari pe an pentru a 
afla numele clienfilor, contribuabililor, sau 
alegătorilor probabili. Majoritatea agen
țiilor de detectivi sînt, de asemenea, bine 
echipate cu tot felul de aparate necesare 
unui spionaj eficient. In schimbul sumei de 
opt lire sterline, copoiul amator poate să 
urmeze un curs prin corespondență, care 
cuprinde instrucțiuni asupra modului de 
a instala și folosi mici aparate electro
nice 
line, 
șînd 
află

de ascultare. Pentru 75‘de lire ster- 
el poate cumpăra un tc-blou înfă|i- 
un peisaj plăcut în spatele căruia se 
un microfon și un transmijăfor''.
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ȘEDINȚA COMSSSE1 PERMANENTE 
C. Ä. E. R. PENTRU METALURGIA 

NEFEROASĂ
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc ședința Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
metalurgia neferoasă.

La ședință au participat delegații 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S., iar în calitate de observa
tori — reprezentanții R. P. Chineze, 
R. P. D. Coreene, Republicii Cuba 
și R. D. Vietnam.

Comisia permanentă a elaborat 
măsurile privitoare la coordonarea 
planurilor de dezvoltare a metalur
giei neferoase din țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada anilor 1966— 
1970 și a examinat unele probleme 
referitoare la standardizarea și 
coordonarea cercetărilor științifice 
în domeniul metalurgiei neferoase.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere de
plină și colaborare frățească.

Conferință.>

HANOI 30 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., în zi
lele de 27—28 martie a avut loc la 
Hanoi o conferință politică specială, 
la care au participat Ho Și Min, 
președintele R. D. Vietnam, membri 
ai Biroului Politic si ai Secretaria
tului C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, reprezentanți 
ai tuturor partidelor politice si or
ganizațiilor obștești, ai vieții econo
mice și culturale., al armatei, ai na
ționalităților din R. D. Vietnam, 
precum și ai populației sud-vietna- 
meze, regrupată în partea de nord a 
țării în baza prevederilor acorduri
lor de la Geneva din 1954. Confe
rința a dezbătut și a aprobat rapor
tul președintelui Ho Și Min cu pri
vire la realizările R. D. Vietnam în 
ultimii zece ani și la situația actuală 
și sarcinile imediate ale poporului 
R. D. Vietnam

Conferința a exprimat solidarita- I

poetică La Hanoi
tea R. D. Vietnam cu poporul sud- 
vietnamez și hotărîrea poporului 
din R. D. Vietnam de a contribui, 
sub conducerea Partidului celoi’ ce 
muncesc din Vietnam, la apărarea 
păcii în Asia de sud-est și în lu
mea întreagă.

Vizâîa delegației
R. P. Romme la Cairo
CAIRO 30 (Agerpres). — Delega

ția condusă de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, care se află la Cairo în ve
derea încheierii unui acord de cola
borare economică și tehnică între 
R. P. Romînă și R.A.U., a fost pri
mită de dr. Sedky, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R.A.U. A 
fost de față ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Cairo, Mircea Nicolaescu.



DISPUTELE TARIFARE INTEROCCIDENTALE
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La Conferința pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 30. — Trimisul special 
Agerpreș, N. Puicea, transmite :

Cei zece vorbitori ai ședinței din 
dimineața și după-amiaza zilei de 30 
martie — reprezentînd țări în' curs 
de dezvoltare — au înfățișat confe
rinței aspecte specifice ale greutăți
lor pe care le întîmpină țările lor 
în dezvoltarea economică. Caracte
ristic acestor discursuri a fost ce
rința adresată țărilor capitaliste in
dustrializate de a elimina din co
merțul internațional acele măsuri 
discriminatorii și protecționiste. care 
pentru țările în curs de dezvoltare 
se traduc prin pierderi anuale eva
luate la miliarde de dolari.

Primul vorbitor al ședinței de di
mineață a fost ministrul afacerilor 
externe al Zanzibarului. Abdulrah- 
man Mohammed Babu. El a declarat 
că pentru Zanzibar dezvoltarea eco
nomică este strîns legată de lichida
rea urmărilor dominației economiei 
coloniale și că ajutorul economic 
din partea altor țări ar putea fi ram
bursat în natură.

Luînd apoi cuvîntul Zanna Bukar

Dipchanma — ministrul federal al 
comerțului și industriei al Nigeriei 
— a declarat că țările sărace și sub
dezvoltate, care reprezintă două 
treimi din populația omenirii au su
ferit de pe urma tendințelor nega
tive ale actualului raport de schimb, 
în Nigeria, de pildă, între 1948 și 
1961 valoarea integrală a exportului 
țării a crescut numai cu 173 la sută 
în timp ce valoarea importurilor a 
crescut cu 447 la sută. Referindu-se 
la unele organizații internaționale 
printre care GATT, ministrul nige
rian a declarat că nu se poate spune 
că acestea au contribuit la bunăsta
rea economică a țărilor în curs de dez
voltare. Vorbitorul a cerut conferin
ței să adopte unele măsuri organi
zatorice. de pildă eliminarea ime
diată a taxelor vamale în țările 
avansate pentru produsele provenite 
din țările în curs de dezvoltare.

Manuel Egana, ministrul economiei 
al Venezuelei, a declarat că țările în 
curs de dezvoltare au venit la Con
ferință cu ideea că aceasta servește 
ca un instrument al dezvoltării in-

ternaționale. Aratmd apoi ca econo
mia Venezuelei se bazează esențial 
pe exportul de petrol (92 la sută din 
exporturile țării în 1963), el a sub
liniat că fluctuația prețurilor afec
tează în mod deosebit această țară.

în ședința de dimineață au mai 
luat cuvîntul Bocar Alpha (Mauri
tania) și Abdul Hamid Jumat (Ma
laya).

în ședința de după-amiază, minis
trul comerțului al Afganistanului, 
Mohammed Sarwar Omar, a ce
rut să se treacă la suprimarea 
progresivă a tuturor barierelor va
male ce împiedică progresul comer
țului țărilor în curs de dezvoltare. El 
s-a pronunțat în favoarea împrumu- 
turiloi- destinate să favorizeze pro
gresul industrial al țărilor în curs 
de dezvoltare.

în cursul ședinței de după-amiază 
au mai luat cuvîntul A. Marquez 
(Ecuador), Edgardo Seoane (Peru), 
R. Lightbourne, ministrul comerțului 
și industriei din Jamaica, și G. J. 
Konyo Kiano, ministrul comerțului 
și industriei

privitor la comerțul cu produsele agricole
WASHINGTON 30 (Agerpreș). — 

Statele Unite au respins luni planul 
negocierilor cu privire la produsele 
agricole prezentat de țările Pieței 
comune în vederea apropiatelor tra
tative tarifare din cadrul G.A.T.T., 
cunoscute sub denumirea de „runda 
Kennedy“, care urmează să înceapă 
la 4 mai la Geneva. Această hotă- 
rîre a fost făcută cunoscută de 
Christian Herter, reprezentantul spe
cial al președintelui Johnson pentru 
problemele comerciale, într-o cuvîn- 
tare rostită în fața membrilor clu-

bului economic din Detroit. Herter a 
declarat că planul prezentat de Pia
ța comună, care cheamă la o menți- 

vamale 
vederea 
să aibă 
angaja-

nere a actualelor bariere 
pentru a oferi o bază în 
unor discuții viitoare, pare 
atît de multe defecte îneît
mentele nu vor avea în fapt nici un 
sens.

Reprezentantul special al președin
telui Johnson s-a pronunțat pentru 
o mai mare liberalizare a comerțu
lui cu produse agricole.

LONDRA 30 (Agerpreș). — La 30 
martie, la Londra a avut loc o de
monstrație a luptătorilor pentru 
pace, organizată de Mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară, la care au luat 
parte aproape 50 000 de oameni. 
După ce au parcurs străzile din cen
trul Londrei, demonstranții s-au în
dreptat spre Trafalgar Square, unde 
a avut loc un miting. Luînd cuvîn
tul, deputatul laburist Michael Foot 
a subliniat necesitatea continuării 
luptei pentru lichidarea pericolului 
războiului nuclear, pentru pace și 
dezarmare nucleară.

★
BONN 30 (Agerpreș). — Ziua de 

30 martie a fost ultima zi a marșu
rilor de primăvară ale păcii, care au

avut loc în diferite regiuni ale R. 
Germane. Numai în primele două 
zile ale acestor acțiuni, numărul 
participanților la marșurile și adu
nările organizate a fost de aproxi
mativ 25 000. Printre participant se 
află și luptători pentru pace din 
Franța, Anglia, Olanda, Belgia, El
veția, Italia și alte țări. La mitin
gurile pentru pace organizate la 29 
martie la Bochum, Offenbach, Kai
serslautern, Hannover și alte orașe 
vorbitorii s-au pronunțat în favoa
rea creării unei zone denuclearizate 
în Europa centrală și au cerut
R. F. Germană să nu participe la 
forțele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

ca

din Kenya.
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MARGATE 30 (Agerpreș). — Con- 
'ferința anuală a Partidului coopera
tist din Anglia, care își desfășoară 
lucrările la Margate, a cerut în una
nimitate-adoptarea de măsuri con
crete- în vederea destinderii încor
dării internaționale și coexistentei 
pașnice a țărilor cu orînduiri sociale 
diferite. în rezoluțiile conferinței, 
precum și în cuvîntările delegaților 
se subliniază că realizarea unor a- 
corduri asupra problemelor interna
ționale importante ar asigura An
gliei și lumii întregi o securitate mai 
trainică decît crearea forțelor multi
laterale ale N.A.T.O.

Ç

La conferință au fost 
critici politicii guv- •> u .. 
servator, mai ?’ 
orientarea sa 
țelor nucleare 
A. Greenwood, 
tidului laburist, 
militară a guveri. 
cheltuit sume ui 
nuclèare care in p 
date.

Una din rezolu- 
conferință subliniaz. 
care partidul coopert 
și îl va acorda lupți 
muncii din Anglia pen. 
rea drepturilor democr.

aduse 
con- 
’ește 
for- 
tfel, 
ar-, 
ca 
u
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CIPRU
NEW YORK 30 (Agerpreș). — în 

legătură cu definitivarea sarcinilor 
pe care le va îndeplini în Cipru în 
calitate de mediator, Sakari Tuo
mioja a avut luni o primă între
vedere cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, Agenția Reuter 
relatează că după toate probabili
tățile S. Tuomioja va pleca spre 
Cipru marți sau miercuri. înainte de 
a părăsi New Yorkul el va mai avea 
o serie de discuții cu ministrul afa
cerilor externe al Ciprului, Spiros 
Kyprianu, aflat în prezent la New 
York, precum și cu reprezentantul 
permanent al Turciei la O.N.U.. Or
han Eralp.

NICOSIA 30 (Agerpreș). — Dumi
nică s-au înregistrat în Cipru — po
trivit agenției Reuter — „doar cîteva 
ncidente minore“, în localitățile 
îuklia, în sud-vestul insulei, 

oisha, în nord-vestul insulei, și
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GENEVA. Delegația R. P. Romîne în timpul unei ședințe a Conferinței pentru comerț și dezvoltare.

COLOMBO 30 (Agerpreș). — Intre 
23 și 28 martie, la Colombo a avut 
loc la propunerea șefilor de state ai 
Iugoslaviei, R.A.U. și Ceylon o con
ferință la nivelul ambasadorilor în 
vederea pregătirii celei de-a doua 
conferințe a țărilor neangajate. La 
conferință au participat reprezen
tanți din 23 de țări, printre care 
Afganistan, Algeria, Ceylon, Cuba, 
Cipru, Etiopia, Ghana, Guineea, In
dia, Indonezia, Irak, R.A.U., Iugo-

c

în timp ce Pak Cijan Hi ducea tratative

2000 de studenți din Seul au participat 
la o nouă demonstrație de protest

?

SEUL 30 (Agerpreș). — Peste 2 000 
de studenți din Seul au participat 
luni la o nouă demonstrație de 
protest împotriva tratativelor ja- 
pono-sud-coreene, cu toate că în 
urma manifestațiilor anterioare ne
gociatorul sud-coreean, Kim Cion 
Pil, a fost rechemat de la Tokio. 
Manifestația de luni a avut loc în 
timp ce președintele Pak Cijan Hi

ducea tratative cu lideri ai studen
ților.

Corespondentul din Tokio al agen
ției Associated Press relatează că în 
urma manifestațiilor din Coreea de 
sud „nori întunecați s-au strîns dea
supra proiectelor unei soluționări 
rapide în tratativele privitoare la 
normalizarea relațiilor dintre Co
reea de sud și Japonia, care durează 
de 12 ani".

WASHINGTON 30 (Agerpreș). — 
în cursul unei conferințe de presă 
ținută la ferma sa din Johnson City, 
statul Texas, președintele Lyndon 
Johnson a luat atitudine față de re
centele declarații ale senatorului 
Fulbright, care ceruse revizuirea 
politicii externe americane. Fiind 
întrebat de un ziarist dacă guver
nul american intenționează să-și 
revizuiască politica față de Cuba și 
Panama în lumina declarației lui 
Fulbright, președintele Johnson a 
răspuns : „Noi respectăm părerile 
senatorului Fulbright, dar în acest 
caz nu sîntem de acord cu el“.

Johnson a declarat că a dat „in
strucțiuni foarte severe“ forțelor ae
riene americane din Germania occi
dentală pentru ca avioanele ameri
cane să nu mai pătrundă în spațiul 
aerian al R. D. Germane.

Referindu-se la probleme interne 
ale S.U.A., Johnson a anunțat că va 
cere Congresului crearea unei co
misii compuse din democrați și re
publicani, care 'să studieze problema 
decalajului existent între prețurile 
scăzute plătite fermierilor pentru 
produsele lor și prețurile ridicate 
plătite de consumatorul american.

De asemenea, președintele a co
municat că intenționează să viziteze 
regiunile lovite de mizerie și șomaj 
din S.U.A., unde urmează să fie a- 
plicat programul său de luptă împo
triva mizeriei. Data acestei vizite nu 
a fost însă fixată pînă acum.

în ce privește problema drepturi
lor civile ale populației de culoare, 
președintele Johnson și-a exprimat 
speranța că senatul S.U.A. va acce
lera votarea proiectului de lege res
pectiv.

slavia, precum și observatori 
Brazilia și Bolivia.

• In comunicatul final se subliniaz; 
necesitatea organizării pe o bază 
mai amplă a celei de-a doua confe
rințe a șefilor de state și guverne ai 
țărilor neangajate, la care să ia par
te țări din Europa, Asia, Africa și 
America Latină. Conferința pregăti
toare a recomandat ca ordinea de 
zi a întîlnirii șefilor de state și gu
verne neangajate să cuprindă : dis
cutarea situației internaționale, pro
blemele salvgardării păcii și secu
rității mondiale, promovarea tendin
țelor pozitive și a noilor forțe națio
nale în creștere în problemele in
ternaționale, dezvoltarea și coope
rarea economică și efectele dezarmă
rii asupra dezvoltării economice 
mondiale, conferința Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare.

Participanții au căzut de acord ca 
cea de-a doua conferință a șefilor 
de state și guverne neangajate să 
fie convocată la Cairo în prima săp- 
tămînă a lunii octombrie 1964. Con
ferința va fi precedată de o întîlni- 
re a miniștrilor de afaceri externe.
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Lefka. De asemenea, la Nicosia au 
răsunat împușcături.

Președintele Makarios a avut, du
minică, o întrevedere cu generalul 
Gyani, comandantul forței O.N.U., 
iar ministrul de interne cipriot, 
Gheorghiadis, s-a întîlnit cu genera
lul englez Carver, care a fost de
semnat ca adjunct al comandantului 
forței O.N.U. pentru Cipru,

Ziarul „Eleftheria“ din Nicosia 
scrie într-un editorial : „Poporul ci
priot se alătură optimismului pre
ședintelui Makarios, sperînd că a- 
cum, cînd forța O.N.U. de menținere 
a păcii a intrat în stadiul operativ, 
se vor înregistra progrese rapide în 
instaurarea legii și ordinei“.

Forța O.N.U. pentru Cipru urmea
ză să cuprindă 1 000 de militari ca- ■> 
nadieni, cîte 700 de militari suedezi 
și finlandezi, 600 de militari irlan
dezi și 3 500 militari englezi.

Membri ai organizației „Ta
cuara" salutind după modelul 

fascișiilor

Dacă pentru argenlineni cuvîn
tul „tacuara" nu avea all înțeles 
decît „lănci" sau „sulițe", în ulti
mii ani ei au aliat — iară plăce
re — că el are Și altă semnificație. 
„Tacuara" este denumirea unei or
ganizații fasciste, înființate, în 
urmă cu cîfiva ani — emanație a 
oligarhiei crescătorilor de vite — 
formată din bande terorisle.'înar- 
mate și instruite de militari și a- 
vînd drept crez ideologic arsena
lul anticomunist de tip clerical
fascist.

Dacă la început „Tacuara" și-a 
semnalat „prezenta" în viafa so
cietății argentinene prin răfuieli 
cu cetățeni pașnici, mai tîrziu ea 
a trecut da devastarea magazine
lor, iar apoi la adevărate po/ 
gromuri, cum au [ost cele dezlăn- 

. (uite în Cartierele Norte și Belgra- 
no din Buenos Aires. Imitînd me
todele hitleriste, „tacuariștii" se 
dedau, la atacuri și fărădelegi îm
potriva organizațiilor progresiste, 
împotriva unor intelectuali cu con
vingeri democratice. A stîrnil 
profundă indignare în opinia pu

blică răfuiala sălbatică cu stu
denta Graciela Sirota : după ce 
au ars-o cu țigările, i-au crestat 
cu briceagul pe piept o zvastică. 
Pe studentul Ricardo D'Alessan- 
dro, după ce l-au bătut și i-au ta
tuat pe iafä zvastici, l-au aruncat 
în stradă, lmbrăcafi în uniforme 
naziste, membri ai acestei organi
zații extremiste au atacat recent 
sediul Confederației generale a 
muncii din orașul Rossario. In 
cursul ciocnirii, trei membri ai sin
dicatelor au fost uciși, iar cinci — 
grav rănifi. O bombă introdusă în 
holul clădirii Asociației muncitori
lor din industria textilă a produs 
pagube însemnate.

Personalități democratice, dife
rite organizații politice și obștești 
din (ară au protestat energic îm
potriva terorii dezlănțuite de or
ganizația „Tacuara".

Sub presiunea acestei campanii, 
în aprilie 1963 a fost emis un de
cret pentru punerea în afara legii 
a organizației fasciste. Dar, deși a 
trecut de atunci aproape un an, 
„Tacuara" își continuă dezmățul 
fascist. Recent au fost arestate 
persoane implicate în atacul co
mis anul trecut de „Tacuara" îm
potriva policlinicii funcționarilor 
bancari din Buenos Aires, în cursul 
căruia au fost ucise două persoa
ne. Bancnotele jefuite atunci, în 
sumă de 500 000 franci, au fost 
identificate in Argentina și peste 
hotare. Toate acestea îndrep
tățesc părerea că „Tacuara" are 
„spate" solid și ramificații în străi
nătate.

In Argentina se intensifică pre
siunile opiniei publice, care cere 
măsuri energice, grabnica și com
pleta desființare a acestei organi
zații — incompatibilă cu princi
piile democratice.

N. ALEXÀNDRESCU

BRAZILIA Uneltiri ale militarilor 
reprezentînd cercurile conservatoare

RIO DE JANEIRO 30 (Agerpreș).
— Agenția France Presse transmite 
că emisari ai unor amirali și ofițeri 
superiori din marina braziliană, în
truniți la sediul Clubului naval din 
Rio de Janeiro, au prezentat luni un 
memoriu ministrului marinei, Mario 
da Cunha Rodriguez. în care cer pe
depsirea marinarilor care au parti
cipat la o reuniune cu caracter poli
tic organizată la sediul sindicatului 
metălurgiștilor din Rio de Janeiro, 
în caz de refuz, ofițerii superiori au 
amenințat că își vor prezenta demi
siile. După cum se știe, ministrul 
marinei declarase că participanții la 
această întrunire au fost amnistiați. 
Potrivit agenției, ministrul a răs
puns că nu poate lua nici o hotă-

rîre fără să consulte pe președintele 
republicii.

în aceeași zi. Confederația gene
rală a oamenilor muncii din Brazilia 
a dat publicității un apel în care 
cheamă poporul brazilian să fie pre
gătit pentru a face față unei încer
cări de lovitură de stat. în apel se 
subliniază că militari, reprezentînd 
cercurile conservatoare, plănuiesc să 
răstoarne pe președintele Joao Gou- 
lart și să instaleze în locul lui pe 
mareșalul Enrico Dutra. Confedera
ția generală a oamenilor muncii din 
Brazilia a chemat sindicatele și pe 
muncitori să se pregătească pentru a 
declara grevă generală și să folo
sească alte metode de luptă în cazul 
în care intențiile cercurilor conser
vatoare vor fi traduse în fapt.

Se împlinesc 70 de ani de Ia nașterea cunoscutului constructor sovietic dc avioane Ser- 
ghei Iliușin. Iliușin are o biografie ieșită din comun. în tinerețe a fost păstor, apoi 
soldat în armata țaristă și mai tîrziu a devenit pilot. Ulterior, studiind singur, 
el și-a dat cu succes examenul de admitere la Academia tehnică militară de aviație și 
după ce a absolvit-o a început să lucreze ca constructor. în prezent Serghei Iliușin a 
terminat lucrările de construcție a avionului „11-62”. (Fotografia de mai sus). Este un 

cvadrimotor cu reacție cu 182 de locuri.

potriva colonialismului, neocolonia- 
lismului, imperialismului și discri
minării rasiale.

în rezoluția de politică generală 
se constată cu satisfacție că confe
rința ținută în capitala Algeriei eroi
ce constituie un simbol al dezvoltă
rii importante a mișcării de elibe
rare națională a celor două conti
nente. Rezoluția salută și felicită 
călduros poporul algerian pentru 
marea victorie obținută sub condu
cerea F.L.N. în frunte cu președin-. 
tele Ahmed Ben Bella. Rezoluția 
reafirmă că „sarcina principală care 
revine popoarelor noastre este întă
rirea solidarității lor în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului“. Sesiu
nea salută crearea la Conferința de 
la Addis Abeba a Organizației uni
tății africane și conferința șefilor de 
state arabe, sprijină convocarea ce
lei de-a doua conferințe a țărilor 
neangajate și a celei de-a doua con
ferințe a țărilor afro-asiatice.- Se
siunea cheamă toate popoarele să 
sprijine lupta popoarelor din An
gola, Mozambic, R.S.A. și Rhodesia 
de sud pentru eliberare națională. 
Ea cheamă popoarele Africii, Asiei 
și Americii Latine să se unească cu 
toate forțele antiimperialiste din 
lume, pentru a duce o luptă hotărîtă 
în vederea obținerii independenței 
'epline, eliberării economice și so

aie totale. Sesiunea cheamă toate 
tele anticolonialiste „să continue 

a efectivă pentru dezarmare și 
"u interzicerea totală a armelor 
're, a tuturor experiențelor, fa- 

stocării, transportării și răs- 
mei nucleare, precum și 

’area tuturor stocurilj 
"-."Africa, Asia și •

, se referă 
■nișcărilor de 

•t.orii aflate 
n, 13 pO“ 

la

nu' 
elibt.
încă sui < 
litica de ab 
tuația din V.
Cipru, din Coreț, 
mele laoțiană, mala; .

si- 
din

PARIS. Ministrul de externe al In
doneziei, Subandrio, a sosit la Paris 
pentru o scurtă vizită. Se așteaptă ca 
Subandrio să se întîlnească cu mi
nistrul de externe francez. Maurice 
Couve de Murville.

HELSINKI. Lucrările Congresului 
Uniunii democrate a tineretului din 
Finlanda, deschis 
Tampere, continuă în cadrul diferite
lor comisii. La 29 
o ședință festivă a congresului,

la 27 martie la

„OPERAȚIA
Mexicul se pregătește pentru „opera

ția Tlaloc", care va permite locuitorilor 
capitalei să admire unul din giuvaeru- 
rile arheologice cele mai de pref ale fării.

Tlaloc, zeul ploii din mitologia azte
că, care sălășluiește de 15 secole într-o 
rouă de piatră sculptată în apropiere de 
micul sat Coatlinchan, va trebui să-și 
schimbe domiciliul. El se va instala chiar 
la Ciudad de Mexico, în noul muzeu 
national de antropologie. Coatlinchan 
se află la numai 50 km de capitală, dar' 
un zeu nu călătorește în fiecare zi, mai 
ales dacă este de dimensiunile lui Tla
loc. Este vorba de un monolit de șapte 
metri înăljime și patru lăr.gime, care 
cîntăreșfe cit un regiment de infanterie 
cu arme și bagaje, adică 180 000 kg.

De trei ori In decurs de o jumă/ate 
de secol, autorită/ile au încercat să ri
dice valorosul monument și de trei ori

TLALOC“
jă renunțe în fața osfili- 
Acum, autoritățile au fă- 
sfal în putință pentru a 
locuitorilor. Se pare că

au fost nevoite 
tăjii populației, 
cut tot ce le-a 
calma temerile 
au reușit.

Rămîne însă
Un zeu de 180 tone cere un 
exceptional. S-a construit o remorcă 
uriașă de 23 metri lungime și șase lăți
me, avînd 72 de rofi cu pneuri speciale. 
Numai vehiculul va cînfări 45 de tone. 
Greutatea și înălțimea acestui extraordi
nar convoi cer măsuri neobișnuite de 
precauțiune. La trecerea zeului curentul 
electric va fi oprit, tramvaiele își vor sus
penda circulația. Toate liniile de tensiu
ne aeriene vor fi tăiate pentru cîteva 
momente și imediat reparate după tre
cerea lui Tlaloc. Pentru a jena cit mai 
puțin traficul capitalei, Tlaloc va călători 
într-o duminică, la 26 aprilie.

NEW YORK. Artistul poporului 
Nicolae Herlea a susținut ultimul 
său spectacol din cadrul turneului 
întreprins în Statele Unite. El a apă
rut pe scena operei Metropolitan din 
New York, în rolul lui Tonio din o- 
pera „Paiațe" de Leoncavallo. La 
spectacol au participat C. Z. Nara- 
simhan, subsecretar al O.N.U., Mah
moud Riad, șeful de cabinet al se
cretarului general al O.N.U. Spectaco
lul s-a bucurat de un deosebit succes.

martie a avut loc'
, con

sacrată celei de-a 20-a aniversări a 
Uniunii democrate a tineretului din 
Finlanda. La această adunare a luat 
cuvîntul A. Aaltonen, președintele 
Partidului Comunist din Finlanda.

african să salveze viețile a trei deți
nuți politici care urmează să fie exe
cutați pentru că se opun politicii de 
segregație rasială a guvernului acestei 
țări.

TUNIS. Președintele Guinee' Seku
Ture, care a sosit într-o vizi de 5 
zile în Tunis, a avut o întrevedere cu 
președintele Burghiba.

problema transportului, 
echipai LONDRA. Agenția Reuter anunță 

că ministrul de externe al Angliei, 
R. A. Butler, a primit duminică un 
nou mesaj urgent din partea prințului 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian. Cu toate că nu s-au făcut 
precizări în legătură cu conținutul 
noului mesaj, agenția relatează că a- 
cesta se referă la recenta propunere 
a prințului Sianuk privitoare la con
vocarea unei conferințe internaționale 
asupra neutralității Cambodgiei.

TOKIO. în Japonia a fost lansată 
o rachetă cu o singură treaptă, folo- 
sindu-se carburanți solizi, 
s-a ridicat la 
pentru a 
gice.

face
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meteorolo-

DELIII. In statele răsăritene ale In
diei au fost semnalate în ultimele zile 
noi tulburări între musulmani și hin
duși. Reprezentanți ai autorităților au 
afirmat că în cursul acestor 
au fost ucise aproape 300 
soane.

tulburări 
de per

invitația AsociațieiPARIS.
„Franța-U.R.S.S.“, la 30 martie a so
sit la Paris A. Adjubei, redactorul șef 
al ziarului „Izvestia“, membru în Con
siliul Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu țările 
străine.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a adresat o scrisoa
re ambasadorului Republicii Sud-Afri- 
cane la Națiunile Unite, Matthys 
Botha, în care cere guvernului sud-

s-au în-ALASKA. Noi cutremure 
registrat în noaptea de sîmbătă spre 
duminică în localitatea Anchorage și 
în împrejurimile sale. Orașul Kodiak, 
aproape în întregime distrus de incen
diul depozitelor sale de benzină, con
tinuă să ardă. La Anchorage, unde 
s-au semnalat, de asemenea, cîteva noi 
incendii, au început operațiunile de 
curățire. Aviatorii care au zburat 
deasupra regiunilor sinistrate au ra
portat că două insule, apropiate de 
epicentrul cutremurului, și-au schim
bat complet configurația, ba.chiar și 
locul.
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