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TRACTOARELE Șl MAȘINILE

SĂ FIE FOLOSITE DIN PLIN

în ultima săptămînă ritmul însămînțărilor de pri
măvară s-a intensificat, multe din unitățile agricole 
socialiste din sudul țării terminînd semănatul culturi
lor din prima epocă. După datele centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii pînă în ziua de 2 aprilie 
au fost însămînțate cu culturi din epoca I circa 45 
la sută din suprafețele prevăzute — adică cu 385 500 
hectare mai mult decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Cele mai bune rezultate s-au obținut în regiu
nile București, Dobrogea, Galați, Oltenia etc. Totodată, 
au continuat lucrările de întreținere a semănăturilor 
și ogoarelor de toamnă. Pînă la aceeași dată au fost 
grăpate 42 la sută din arăturile de toamnă, lucrarea 
fiind pe terminate în Dobrogea și foarte avansată în 
regiunile București și Galați. în regiunile din nordul și 
vestul țării însă, unde primăvara a venit cu 
întîrziere, mai sînt multe lucrări de făcut. Este vorba 
de terminarea în cel mai scurt timp a însămînțării 
culturilor furajere, sfeclei de zahăr, florii-soarelui și 
a altor plante mai timpurii, de întreținerea la timp 
a ogoarelor și semănăturilor etc. Executarea în inter
valul scurt de timp care ne stă la dispoziție a acestui 
mare volum de lucrări depinde în măsură hotărîtoare 
de munca mecanizatorilor, de folosirea din plin, cu 
un randament ridicat, a tuturor tractoarelor și mași
nilor agricole.

O deosebită importanță în această privință au 
buna organizare a muncii, folosirea chibzuită a fiecărei 
ore bune de lucru. Bine procedează conducerile acelor 
unități agricole care stabilesc precis, decuseară, ce 
are de făcut a doua zi fiecare mecanizator, pe ce par
cele trebuie să lucreze, care urmăresc în permanență 
starea terenului, iau măsuri să se treacă la semănat 
imediat ce o porțiune de teren s-a zvîntat. în felul 
acesta tractoarele și mașinile sînt folosite din plin 
Da>vi rită unor asemenea măsuri, mecanizatorii de la 
S.M.T. Chirnogenl, care lucrează pe ogoarele gospodă
riei colective din Scărișoreanu, raionul Negru Vodă 
au terminat însămînțările din prima epocă.

De mare însemnătate pentru buna folosire a trac
toarelor sînt organizarea schimbului doi pe un număr 
mare de tractoare, luarea unor măsuri operative pen
tru aprovizionarea la timp cu carburanți, lubrefianți 
și piese de schimb și, îndeosebi, intervenții rapide în 
cazul defecțiunilor. Sînt situații cînd unele conduceri 
de unități agricole socialiste nu dau atenția cuvenită 
acestor probleme din care cauză se pierde timp pre
țios. Este necesar ca asemenea deficiențe să nu se 
mai repete pe viitor, iar mecanizatorii să îngrijească 
cu toată răspunderea mașinile pe care lucrează.

Mecanizatorii au de îndeplinit sarcini de mare 
însemnătate în această campanie. De activitatea 
desfășurată de ei depinde în foarte mare mă
sură recolta ce se va obține. De aceea ei sînt chemați 
să muncească cu conștiinciozitate ‘și pricepere, să ‘folo
sească cu chibzuință întreaga capacitate de lucru a 
tractoarelor, să vegheze în permanență la calitatea lu
crărilor executate.

Conducerile stațiunilor de mașini și tractoare și ale 
gospodăriilor de stat, consiliile de conducere ale 
G.A.C. au datoria să organizeze temeinic munca me
canizatorilor, să le asigure cele mai bune condiții de 
lucru.

Pentru fiecare tractorist să fie un lucru de cinste 
terminarea ia timp și în condiții agrotehnice superioare 
a lucrărilor agricole de primăvară.

Mecanizatori fruntași
Ca să găsim pe Ion Cămă

rașu, șeful brigăzii a 7-a de 
tractoare de la S.M.T. Beche- 
tu, străbatem din comuna 
Mîrșani, mai bine de 20 km, 
de-a lungul Jiului. Aici se află 
peste 2 000 hectare ale gospo
dăriei colective „Octombrie 
Roșu“, regiunea Oltenia.

La capătul unei tarlale, in
ginerul agronom Constantin 
Bouleanu și Ion Cămărașu, șe
ful brigăzii de tractoare, con
trolează calitatea semănatului. 
Sînt mulțumiți de munca 
tractoriștilor care în decurs de 
5 zile au reușit să are peste 
120 hectare, să discuiască și să 
grăpeze aproape 400 hectare 
ogoare de toamnă și să însă
mânțeze 130 hectare.

Brigada a 7-a de tractoare 
este fruntașă pe stațiune. De 
3 ani de cînd lucrează la Mîr

șani, se află pe primele locuri 
în întrecere. Acum este din 
nou în frunte. Care este se
cretul ? Totul constă în price
perea de a îngriji și folosi ra
țional mașinile, în disciplina și 
buna organizare — așa răs
punde ori de cîte ori este în
trebat Cămărașu. In aceste 
zile, brigada lucrează ziua la 
semănat, iar noaptea, pînă 
tîrziu, la pregătirea terenului. 
Fiecărei brigăzi de cîmp din 
gospodărie i s-a repartizat cîte 
o grupă de două tractoare. Dar 
tractoriștii se ajută între ei. 
Ajutorul tovărășesc permite 
brigăzii, tuturor colectiviștilor, 
să cîștige timp în bătălia pen
tru executarea la vreme și de 
calitate a fiecărei lucrări.

De la tov. Cămărașu poți 
afla că din rîndurile trac
toriștilor s-au evidențiat pen

tru munca deosebită 'Andrei 
Bădici, Dumitru Păuneață, 
Ștefan Cîrjăliu.

Cînd întunericul se așterne 
dens peste cîmpie, toți cei 10 
tractoriști se string laolaltă la 
casa brigăzii, unde se dis
cută operativ programul de 
lucru pentru a doua zi. Ade
sea la această scurtă consfă
tuire iau parte președintele 
gospodăriei, inginerul agronom 
și brigadierii de cîmp. In 10— 
12 zile bune de lucru, brigada 
s-a angajat să termine însă
mînțările de primăvară. Toc
mai de aceea, după cină nu
mai cei de la semănat trec în 
dormitoare, iar ceilalți, la lu
mina farurilor, brăzdează încă 
2—3 ore cîmpul.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

Gospodăria colectivă din Cumpăna, regiunea Dobrogea, a terminat de semănat In între
gime suprafața planificată de 430 ha cu plante furajere, floarea-soarelul etc. prevăzute 
în epoca I. Peste cîteva zile va începe semănatul celor 700 ha cu porumb. în fotografie : 
se însămînțează ultimele suprafețe de floarea-soarelui. Ing. Liviu Tăîaru, președintele 
gospodăriei colective, discută cu tractoristul Grigore Zaharia despre calitatea lucrărilor.

Pe teren
în regiunea București, ca urmare 

a muncii harnice depuse de colecti
viști, de lucrătorii din gospodăriile 
de stat și S.M.T., s-a reușit să se în- 
sămînțeze peste 200 000 ha. Pen
tru executarea lucrărilor agricole de 
primăvară la timp și la un înalt ni
vel agrotehnic este necesar ca 
toate forțele din agricultură să fie la 
cîmp. Nu peste tot în regiune se 
ține seama de această cerință. Iată 
despre ce este vorba. în ziua de 4 
aprilie la gospodăria colectivă din 
Săbăreni, raionul Răcarl, a avut loc 
o consfătuire pe problema organi
zării și normării muncii în zootehnie 
la care au participat peste 200 
de cadre de răspundere din agri- 
iultura raionului. Și trebuie a- 
rătat că asemenea consfătuiri au a- 
vut loc în aceste zile și în alte gos
podării colective din diferite raioane 
ale regiunii București. Oare acum, în 
plină campanie, era momentul să se 
țină astfel de consfătuiri ? Comitetul 
regional de partid va trebui să ia 
măsuri pentru ca în perioada semă
natului toate forțele să fie folosite 
pe teren, la muncile agricole.

Nici o clipă pierdută
Am trecut în aceste zile de primă

vară prin Cîmpia Bărăganului, prin 
Lunca Șiretului și pe dealurile Bu
jorului, din regiunea Galați. Peste 
tot, muncile agricole sînt în toi. Se 
lucrează îndeosebi la întreținerea 
ogoarelor și la semănat. Mecaniza
torii și colectiviștii din raioanele 
Făurei, Brăila, Galați și Focșani au 
semănat cele mai mari suprafețe cu 
culturi din prima epocă. Pînă la 3 
aprilie, în regiune au fost însămîn
țate 78 800 ha de teren cu diferite 
culturi.

Rezultatele obținute se datoresc în 
bună măsură muncii mecanizatori
lor. în raionul Făurei, de exemplu, 
s-a asigurat schimbul II pentru 30 
la sută din numărul tractoarelor. 
Pînă acum mecanizatorii de la 
S.M.T.-Rușețu au obținut cele mai 
bune rezultate. Gospodăriile colec
tive din raza de activitate a acestei 
stațiuni au terminat de semănat și 
suprafețele planificate cu floarea- 
soarelui. iar acum pregătesc terenul 
pentru porumb.

La G.A.C. Corod, o comună din

raionul Tecuci, pe tarlaua de la 
punctul Domneasca însămînțează 
tractoriștii din brigada lui Petre 
Fuică. începuseră la floarea-soare
lui. Celelalte culturi le-au terminat. 
Tractoriștii lucrează pînă seara tîr
ziu, la lumina farurilor.

Nu peste tot lucrurile se desfășoa
ră așa cum trebuie. Chiar și în ra
ioanele fruntașe am găsit acum, în 
plină campanie, mașini nefolosite. 
La S.M.T.-Măxineni din raionul 
Brăila nu funcționau 10 tractoare. 
Toate erau defecte în urma repara
țiilor de slabă calitate făcute la uzi
na mecanică din Galați. în stațiune 
mai erau și 9 semănători care tre
buiau. să ajungă de mult la gospo
dăriile colective. Tot datorită unor 
reparații necorespunzătoare stăteau 
8 tractoare în atelierul mecanic al 
S.M.T.-Ianca. Pot fi întîlnite și alte 
defecțiuni în funcționarea mașinilor 
și tractoarelor. S.M.T.-urile din ra
ionul Tecuci au trimis tractoarele în 
cîmp fără furtunuri pentru acționa
rea cilindrilor de forță ai semănă
torilor 2 S.P.C. 2. La majoritatea

S.M.T.-urilor din regiune lipsesc 
discurile pentru semănat. La S.M.T.- 
Măxineni, de exemplu, numai 15 din 
cele 50 semănători care vor fi folo
site la semănatul porumbului au 
discuri, la S.M.T.-Tecuci numai 9 
din cele peste 60 de semănători.

Sînt cazuri cînd mașinile stau și 
din vina conducerilor gospodăriilor 
colective. La gospodăria colectivă 
din comuna Plopu, raionul Făurei, 
funcționau doar 3 din cele 9 semă
nători existente, datorită faptului că 
conducerea gospodăriei nu hotărîse 
încă dacă să înceapă semănatul 
florii-soarelui.

Timpul a devenit destul de priel
nic și se poate lucra cu toate forțele. 
De aceea, este necesar ca organele 
raionale de partid și de stat, ca și 
conducerile unităților agricole, să 
respecte întocmai măsurile luate de 
comitetul regional de partid și comi
tetul executiv al sfatului popular al 
regiunii, pentru buna desfășurare a 
campaniei agricole de primăvară.

Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

DIN TOATA ȚARA
Lucrări de valorificare 
a resurselor de apă

în țara noastră se execută impor- 
tante lucrări de valorificare a poten
țialului resurselor de apă. Pentru a 
satisface nevoile viitoarelor combinate 
ce se construiesc la Galați, Craiova și 
în alte părți ale țării, sînt în curs de 
execuție lucrări de captare a unor 
noi resurse de apă. La termocentra
lele Luduș, Doicești, Sîngiorgiu de 
Pădure, Paroșeni, la combinatele in
dustriale Borzești, Brăila, Făgăraș, 
Victoria, Ploiești, aceste lucrări au și 
fost terminate. Importante fonduri de 
investiții au fost alocate pentru spori
rea debitului de apă în regiuni
le deficitare din acest punct de 
vedere. Au fost extinse conside
rabil instalațiile de alimentare cu 
apă în orașele București, Iași, Sucea
va, Onești, Baia Mare, Tîrnăveni și în 
localitățile de pe litoral. In vederea 
asigurării unor recolte cît mai ridicate 
s-a acordat o atenție deosebită valo
rificării resurselor de apă prin irigații. 
Cele mal mari sisteme hidrotehnice 
construite, pot fi întîlniM în lunca

Dunării, la Caracal, Roșeți, Dichiseni, 
etc., în Valea Oltului, la Stoienești, în 
Dobrogea la Mircea Vodă. Acțiunea 
de valorificare a resurselor de apă ale 
țării s-a împletit cu lucrări de îndiguiri 
și desecări. Executarea unor asemenea 
lucrări a devenit posibilă ca urmare 
a reconstruirii și dezvoltării rețe
lei hidrometrice și meteorologice. 
S-au lărgit considerabil programele de 
observații și măsurători. De asemenea, 
în vederea cunoașterii resurselor de 
apă subterane, s-au pus bazele rețelei 
hidrografice de stat. (Agerpres)

Spre locuri pi
Și la sfîrșitul acestei săptămîni, au

tocarele O.N.T. „Carpați*  au pornit cu 
turiști bucureșteni spre locuri pitorești 
ale țării. Pesta 500 de excursioniști, 
salariați {lin întreprinderile Capitalei, 
elevi ți studenți, petrec ziua de du
minică pe .Vale« Prahovei și Valea Jimi-

Ultima zi de vacanță
După o vacanță de două săptă- 

mîni, elevii din învățământul de 
cultură generală, pedagogic, profe
sional și tehnic încep la 6 aprilie 
ultimul trimestru din acest an 
școlar. Ca și în celelalte vacanțe, 
ei au luat parte la diverse mani
festări, organizate la cluburile șco
lilor, au asistat la spectacole. Iti- 
nerariile excursiilor vacanței au 
cuprins obiective turistice, stațiuni 
balneo-climatice. Mulți elevi au 
fost spectatori sau interpreți la 
cel de-al 6-lea Festival republican 
al școlilor și institutelor de artă.

toreștî
țului, vizitează orașul Curtea de Argeș 
și hidrocentrala „16 Februarie*.  Un 
grup de turiști va face O excursie cu 
vaporul pe Dunăre. Șl Capitala pri
mește oaspeți din țară. Cu autocarele, 
sosesc excursioniști din lași, Craiova, 
Hunedoara, Bacău etc.

In noua trăgători« de bare de la Uzinele „Industria Sîrmel" din Cîmpia Turzll.
Foto : Radu Costin

EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERILOR FRUNTAȘE PE TARĂ

Productivitate 
calitate su

O 5800 TONE PRODUSE FINITE PESTE PLAN
• 0 PRODUCȚIE SPORITĂ LA CUPTOARELE DE OȚEL
• ACTIVITATEA COLECTIVELOR DE SPECIALIST!■>

Uzina noastră a primit recent, pen
tru a doua oară consecutiv, steagul 
roșu de întreprindere fruntașă pe 
țară în ramura siderurgiei. Această 
înaltă distincție stimulează puternic 
întregul nostru colectiv de munci
tori, ingineri și tehnicieni de a 
munci și mai rodnic, de a dezvolta 
în continuare realizările de pînă 
acum.

în anul 1963 colectivul uzinei 
noastre a îndeplinit și depășit pla
nul la toți indicatorii, decadă cu de
cadă, lună cu lună, dînd peste plan 
5 800 tone produse finite. Toate 
contractele economice încheiate cu 
beneficiarii au fost realizate la vre
me, livrîndu-se, pe această bază, 
industriei constructoare de mașini 
importante cantități de oțel laminat 
și tras, electrozi de sudură, conduc
tori electrici, sîrmă și alte materiale 
necesare fabricării de mașini și uti
laje. Sporul producției globale pe 
anul trecut reprezintă 29 milioane 
lei și — ceea ce este mai important, 
— 83 la sută din acest spor s-a rea
lizat pe seama creșterii productivi
tății muncii.

Creșterea productivității muncii, 
alături de îmbunătățirea calității 
produselor, a fost principala preocu
pare a noastră. Aproape toate cele 
84 obiective ale planului de măsuri 
tehnice și organizatorice au vizat, 
în esență, creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor. O atenție principală am 
dat întocmirii programului de fabri
cație, prin care s-a urmărit în deo
sebi încărcarea uniformă a tuturor 
mașinilor și o justă corelație între 
producția secțiilor de bază și a ce
lor prelucrătoare. Respectarea rigu
roasă a acestor programe a avut ca 
o consecință directă creșterea indi
celui de utilizare intensivă a utila
jului cu 1,8 la sută.

Deosebit de eficientă s-a dovedit 
a fi activitatea colectivelor de spe
cialiști, care au analizat cauzele unor 
strangulări în anumite locuri de 
muncă, stabilind și măsurile cores
punzătoare pentru înlăturarea lor. 
La trăgătoria de oțel tare, de pildă, 
în sectorul de tratamente termice, 
la propunerea colectivului de spe
cialiști, s-a mărit viteza de paten
tare și capacitatea de încălzire a 
cuptorului nr. 3, obținîndu-se o 
creștere a producției cuptorului cu 
35 la sută. Aceleași recomandări au 
fost aplicate și în sectorul de tra
tamente termice din secțiile bare 
trase și laminoare, obținîndu-se o 
majorare a încărcării și scurtarea 
ciciului de recoacere.

întreprinderea noastră colaborea
ză strîns cu Institutul de cercetări 
metalurgice din Ministerul Indus
triei Metalurgice și cu Institutul po
litehnic din Cluj, pentru rezolvarea 
unor probleme tehnice de mare im
portanță. Specialiștii noștri, împre
ună cu cercetători de la Institutul 
de cercetări metalurgice, au rezol
vat problema înlocuirii cărămizilor 
de magnezită la înzidirea cuptoare
lor electrice, cu blocuri stampate de 
dolomită stabilizată. Ce s-a obținut 
prin aceasta ? Cărămida de magne
zită asigura o durabilitate medie 
doar de 60 de șarje, iar prin folosi
rea dolomitei stabilizate am obținut 
anul trecut o durabilițațe medie de 
70 de șarje, atingîndu-se ùn vîrf de 
137 șarje. Pe lîngă creșterea dura
bilității, utilizarea dolomitei stabi
lizate reduce importul de magnezită 
și asigură valorificarea superioară 
a unei resurse naturale a țării, 
în colaborare cu cele două insti
tute, specialiștii din uzina noastră 
au stabilit procesul tehnologic de 
fabricare a filierelor din metal dur 
de calitate superioară.

Am arătat că îmbunătățirea cali
tății produselor a fost, de aseme
nea, un obiectiv important al în
trecerii colectivului nostru. Anul 
trecut cifra admisă de rebut a scăzut 
cu 6,9 la sută. în acest sens s-au luat 
numeroase măsuri. Printre acestea 
merită amintită cea privind modi
ficarea tehnologiei de elaborare a 
oțelului de rulmenți, prin trecerea 
de la dezoxidarea sub zgură carbi- 
dică, la dezoxidarea sub zgură albă. 
S-a obținut pe această cale o scă
dere a indicelui de impurificare cu 
12 la sută. La laminoare s-a extins 
utilizarea ghidajelor cu role, la linia 
de sîrmă, și ja trecerile intermediare, 
la linia de profile. Această măsură a 
dus la îmbunătățirea substanțială a 
suprafeței produselor laminate și la 
scăderea corespunzătoare a cifrelor 
de rebut.

în uzina noastră au fost asimilate 
o seamă de produse noi, cu însușiri 
calitative superioare, cum ar fi : 
profile și oțeluri speciale, conduc
tori electrici și electrozi, sîrme și 
laminate pentru armături de beton 
precomprimat etc. La toate acestea.

înaltă 
perioară 

am avut în vedere cele mai noi cu
ceriri ale tehnicii, în domeniul res
pectiv. în întreprindere se desfășoa
ră o muncă susținută pentru ridica
rea calificării și specializării munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor. 
Cursurile de ridicare a calificării, 
conferințele tehnice, simpozioanele, 
biblioteca tehnică sînt toate mij
loace eficace de educare profesiona
lă și de specializare a cadrelor teh
nice și muncitorești din întreprin
derea noastră.

Organizarea întrecerii a stat per
manent în atenția comitetului sindi
catului din întreprindere. Sute de 
muncitori poartă azi pe piept insig
na de fruntaș în întrecerea socia
listă. Obținerea acestor distincții 
constituie pentru ei un imbold spre 
noi succese. Colectivul nostru este 
hotărît să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile de plan pe 1964 și angaja
mentele luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre. în întîmpinarea acestui 
mare eveniment vom da peste plan 
produse în valoare de 9 500 000 lei 
la producția globală și 11 500 000 lei 
la producția-marfă. De asemenea, 
vom realiza economii și beneficii 
suplimentare de 1 500 000 și respec
tiv 3 000 000 lei.

în atenția noastră se află în con
tinuare creșterea producției de oțel', 
atît de trebuitor economiei naționa
le. Am luat măsuri pentru a perfec
ționa producția la cuptoarele 1 și 2, 
precum și pentru îmbunătățirea me
canismelor de acționare a electrozi
lor.

Pe linia reducerii consumului de 
metal, în cursul trimestrului I al a- 
cestui an, am extins — și vom ex
tinde și mai mult în viitor — pro
cedeul de împingere a barelor de fi
lieră la secția bare trase. In trăgă- 
toriile de sîrmă este în curs defini
tivarea montării unor noi mașini 
care vor asigura creșterea producti
vității muncii în acest sector cu cir
ca 20 la sută față de realizările a- 
nului 1962. Dezvoltînd continuu ex
periența obținută, luptînd cu pri
cepere și inițiativă pentru îndepli
nirea tuturor angajamentelor luate, 
colectivul nostru este hotărît să 
cinstească cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării țării cu noi și importan
te realizări în muncă.

Ioan FĂRCĂȘAN 
inginer șef 
Uzinele „Industria Sirinei" 
Cîmpia Turzli

TELEGRAME

La handbal și tenis de masa

Echipele rominești au cucerit 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Două echipe bucureștene — formațiile 
feminine „Rapid” (handbal) și „Voința” 
(tenis de masă) — au cîștigat ieri fina
lele în „Cupa campionilor europeni*.  La 
Bratislava, handbalistele noastre au între
cut cu 14-13 (5-4) formația I. F. Hălsin- 
gör (Danemarca). Este pentru a doua oară 
în decurs de trei ani cînd o echipă din 
R. P. Romînă își înscrie numele pe lista

cîștigătoarelor acestei importante compe
tiții. în 1961, Cupa a fost cucerită de 
„Știința*  București. Aseară, în sala spor
turilor de la Floreasca, jucătoarele de te
nis de masă de la „Voința” au cîștigat 
cu 5-0 finala C.C.E. disputată cu forma
ția maghiară „Voroș Meteor"-Budapesta. 
(Amănunte la rubrica de spori din pag. 
a lll-a).

Ataç Ia poarta echipei daneze in meciul de la Bratislava.
Telefoto Agerpres i

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne

Zburînd deasupra teritoriului R. P. Romîne, în drum spre R. P. 
Bulgaria, delegația oficială a Republicii Arabe Yemen transmite pre
ședintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Excelenței Sale Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și întregului popor romîn salutări cordiale.

Președintele Republicii Arabe Yemen 
MAREȘAL ABDALLAH AS-SALLAL

De-la bordul avionului IL-18.

Excelenței Sale
Domnului dr. JOSEPH KLAUS
Cancelar federal al Republicii Austria

Cu ocazia numirii dv. în funcția de cancelar federal al Republicii 
Austria, vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele mai bune urări 
de pace șl prosperitate pentru poporul austriac. îmi exprim cu această 
ocazie speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre 
vor continua să se dezvolte în interesul ambelor state, al colaborării in
ternaționale și al consolidării păcii.

v ' • ÿ- V' • .J-
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER
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CÎNTECUL LEBEDEI DE PORȚELAN
• MODELE REUȘITE Șl 0 VITRINĂ CU REBUTURI ABSENTĂ

• CÎND DISPROPORȚIILE IAU... PROPORȚII

O dată cu locatarii, urcă scările 
spre apartamentele din noile blocuri 
și frumosul, a cărui prezență o con
semnează- mobila cu linia modernă, 
elegantă, lustrele, tablourile ce îm
podobesc pereții. Și, iiresc, cei ce 
s-au mutat în casă nouă sînt dor
nici să aibă în preajmă și bibelouri 
care prin gingășia lor creează o 
atmosferă plăcută, familiară.

Colectivul Fabricii „Porțelanul* * 
din Cluj și-a cucerit un binemeritat 
prestigiu pentru frumoasele bibe
louri realizate de-a lungul anilor. 
Multe din ele vădesc bunul gust al 
artiștilor fabricii, strădania lor de-a 
oferi lucrări la nivelul exigențelor 
sporite ale oamenilor muncii.

Citind articolul recent apărut in 
„Scînteia“ referitor la reparațiile de 
locuințe, ne-am gîndit să vă împăr
tășim pe această cale neplăcerile pe 
care le avem de multă vreme cu 
lucrările care se fac la blocul nos
tru, situat în bulevardul Republi
cii 51. Aceste lucrări au început în 
luna mai, anul trecut. S-a lu
crat în sala hidroforului, s-au de
montat cazanele de la calorifer, s-au 
schimbat sifoanele de scurgere de 
pe terase etc. Meșterii veneau, ple
cau, și iar veneau, și iar plecau. 
Pînă cînd, într-o bună zi, s-a con
statat că lucrările efectuate depă
șeau devizul. Atunci s-a întrerupt 
totul și au început demersurile pen
tru deschiderea unei noi finanțări. 
Intre timp a venit iarna. La 23 no
iembrie 1963, organele de îndrumare 
și coordonare ale I.R.C.R. din Sfa
tul popular al Capitalei și conduce
rea I.R.C.R. Tudor Vladimirescu — 
executantul lucrărilor — au înche
iat o minuta, stabilind termenele 
pînă la care reparațiile principale 
trebuiau să fie terminate. Locatarii 
au fost informați asupra hotăririlor 
luate printr-un răspuns care purta 
semnăturile a trei tovarăși cu func-

*
NOTA REDACȚIEI. Cercetînd cele 

semnalate în scrisoarea pe care o 
publicăm mai sus, am constatat că 
sesizarea e pe deplin întemeiată. 
Este limpede că asupra mersului lu
crărilor și asupra calității lor nu s-a 
exercitat controlul cuvenit. Acum 
doi ani — în urma publicării în ziar 
a unei scrisori care semnala negli
jențe asemănătoare — activitatea 
I.R.C.R.-urilor a făcut obiectul unei 
analize a Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei. în 
răspunsul trimis redacției sé spunea: 
„Comitetul executiv al Sfatului popu-

unicate pînă la produse de serie ale in
dustriei. In acest sens rezultatele obți
nute la Cluj, la Institutul „I. Andreescu", 
ni se par mai interesante decît acelea 
obținute la București. Ar trebui accentua
tă, cred, necesitatea unei mai bune or
ganizări a secțiilor de artă decorativă din 
institute, cu o nouă programă analitică, 
cu meșteri valoroși, cu o cunoaștere a 
realizărilor la un nivel mondial, prin 
schimburi de experiență etc.

Virtuțile materialului sînt bine înțelese, 
în lucrările izbutite din expoziție, de pil
dă tapiseria „Bufniță în pădure" de Cor
nelia lonescu, în compoziția „Școala noas
tră" de Angela Seucan, sau „Odihnă" de 
Clara Biro — o piesă de un colorit grav, 
rafinat. Mai puțin înțelese au fost exigen
țele materialului acolo unde s-a încercat 
transpunerea ca atare, în decorativ, a 
unor motive, a unor rezolvări plastice care 
țin de pictura de șevalet. Chiar în expozi
ția unui institut de artă cred că 
s-a depășit stadiul în care să ne 
cucerească doar o execuție somp
tuoasă, doar finisarea unui obiect ; tre
buie să ne intereseze în primul rînd re-

Am văzut o originală expoziție, 
amenajată chiar în incinta întreprin
derii clujene. Se află acolo cele mai 
felurite produse, adevărată oglindă 
a activității fabricâi. Unele dintre ele, 
născute poate în urmă cu un dece
niu, au dispărut din comerț. Fie că 
au plăcut foarte mult și s-au epui
zat repede, fie că timpul le-a luat-o 
înainte. Sînt prezente și modelele 
noi, abia trecute prin filiera exame
nelor calității, gata pentru întîlnirea 
cu cel mai exigent examinator : 
cumpărătorul. Anul acesta „Porțela- 
nul'-Cluj va realiza în total 33 de 
modele de bibelouri, servicii și ar
ticole de menaj. La contractările se
mestrului al doilea vor fi prezenta
te bibelouri noi și unele dintre mo
delele mai vechi, cele mai izbutite. 
Păcat că la expoziția despre care 
am amintit nu s-a găsit un colți
șor și pentru acele obiecte de 
decor urîte, inestetice, care au 
ajuns, și cu concursul întreprin
derilor comerciale, în rafturile ma

în expoziția școlilor și institutelor de 
artă plastică deschisă la Dalles se anunță 
numeroase talente care dovedesc calități, 
căldură sufletească, sensibilitate. Altădată 
mulji din acești tineri’■ talentaji ar fi rămas 
departe de artă, siliți din pricina greută
ților să nu-și poată urma chemarea. 
Astăzi ei găsesc posibilitatea să se con
sacre fără teamă arfei, epoca noastră a 
lărgit enorm aria de recrutare a talente
lor. Școlile medii de artă sînt o creajie a 
regimului nostru, vocațiile artistica gă
sesc acum stimulent și sprijin de la o 
vîrstă fragedă.

Lucrările micilor artiști sînt nu odată 
pline de ingenuă poezie. Datoria profe
sorului stă în a-i obișnui cu tot ce este 
autentic, aproape de suflet, cu tot ce în
deamnă ochiul spre bucurie ți inima spre 
vise nobile. Se întîmplă însă uneori ca 
zelul profesorului să se aplice eronat, ris- 
cînd să altereze calitățile de proaspătă 
sensibilitate ale copilului prin intervenții 
care tind să certifice preocupări de ar
tist matur la începătorul cu pantaloni 
scurfi.

In schimb, ceea ce mi se pare inte
resant, din lucrările studenților — la ei 
mai ales se referă aceste rînduri — se 
pot desprinde trăsăturile unor individua
lități distincte. Expoziția dă o impresie de 
varietate, care nu vine numai din varieta
tea tehnicilor și genurilor abordate ; pic
tură în ulei, mozaic, tapiserie, sculptură, 
grafică și scenografie, sticlă, ceramică ; 
există aici o diversitate încă mai îmbucu
rătoare, care vine dintr-o lăudabilă emu- 
lajie, din munca plină de nerv și hărni
cie a unor talente variate.

Se vede din cele mai multe lucrări 
că acești tineri muncesc cu entuziasm 
pentru a-și însuși măiestria, pentru a de
veni stăpîni pe fainele meșteșugului. Se 
citește adesea în tablouri preocuparea de 
a pune frumos în pagină personajele, de 
a compune cu noblețe tabloul : în lu
crări, de exemplu, ca acelea ale studen
ților Apostol și Cojocaru, ultimul pictînd 
un grup de țărani realizat cu densi
tate, într-o culoare luminoasă. Se poale 
recunoaște, de asemenea, în lucrările me
ritorii ale expozijiei, un desen care cau
tă să sesizeze esențialul formelor, ferin- 
du-se de copierea inexpresivă. Sînt ta
blouri unde ne întîmpină o materie tra
tată prețios — de pildă, în fondul ta
bloului intitulat „Balerina", de studentul 
bucureștean Zamfirescu ; sau, într-un ta
blou de același, o culoare diafană și cal
dă, dînd o impresie de vibrantă emojie 
(„Olarul”) ; sau, în sfîrșit, o pînză de un 
alt student, Neagu, aduce frumoase cali
tăți de cromatică în înfățișarea unui 
„Dans" țărănesc.

Tocmai acest proces de însușire com
plexă — pe variate planuri — a măies
triei, .într-o pedagogie tot mai suplă, tot 
mai rodnică, face ca lucrările să aibă o 
sensibilă varietate, să nu poarte monoton 

gazinelor. Ar fi fost instructivă o 
asemenea confruntare.

La întreprinderea clujeană lucrea
ză un colectiv de creație din care 
fac parte oameni de talent, iubitori 
ai meseriei, dornici să continue și să 
îmbogățească frumoasa tradiție a 
ceramicei romînești, să îmbine reali
zările meșterilor anonimi cu cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii, adăugind 
străvechiului meșteșug imaginile în- 
suflețitoare ale noului. Căutările 
creatoare, documentarea complexă 
în chiar miezul actualității — notăm 
prezența artiștilor de la „Porțe
lanul*  la tradiționalul tîrg de pe 
muntele Găina, în gospodăriile co
lective, în stațiunea zootehnică de 
la Jucu — s-au materializat în o- 
biecte reușite. Creatori cum sînt Va
sile Ciolpan, Gheorghe Munteanu, 
Simon Lenke, Magda Fodor și alții 
se bucură de prețuirea întregului 
colectiv pentru preocuparea perma
nentă de a făuri modele atrăgătoa
re, care să contribuie la promova
rea liniei moderne, elegante a bi- 
bejourilor.

Dar nu-i mai puțin adevărat că, 
uneori, făuritorii de obiecte decora
tive de la „Porțelanul" manifestă o 
slabă exigență față de propria acti
vitate, se împacă cu modele lipsite 
de fantezie, de expresivitate artistică. 
Ba mai mult chiar, cînd în fabrică 
a fost introdusă metoda preomologă- 
rii produselor încă din faza schiță
rii lor în plastilină, s-au făcut auzite 
păreri potrivit cărora reprezentanții 
serviciului producției din comisia de 
omologare ar avea rezerve neînte
meiate față de noile creații, de linia 
lor modernă. Aceste păreri însem

Ansamblul popular din Caransebeș, Repetă echipa de dansuri.

TINERE TALENTE
marca atelierului din care au ieșit, a pro
fesorului care a îndrumat munca studen
tului. Acești tineri nu reproduc pur și 
simplu rețete de atelier ; ucenicul nu e 
cu adevărat bun dacă nu visează să-și în
treacă meșterul.

Multe din picturile prezentate la expo
ziție nu constituie doar experiențe de 
deprindere a tehnicii, în ele se întrezăresc 
plasticieni dotați cu multă căldură, care 
caută să se exprime cu autenticitate ; 
pentru astfel de artiști învățămîntul nu e 
însușirea unor canoane, este o școală în 
care înveți meseria ți în același timp în
veți să te descoperi pe tine însuți. Apos
tol Nicolae, Cojocaru, Neagu, Boborelu, 
Zamfirescu, Papadopulos Andonis, Mun
teanu Alin, Kancsura Ștefan, A. Maftei, A. 
Acasandrei și alții dovedesc, în afara ca
lităților native, o asimilare a învățăturii 
din orele de atelier care le dă posibili
tatea să ne prezinte lucrări de o certă 
spontaneitate.

E bine cînd cunoștințele artistice le 
simțim încorporate tn lucrări, nu etalate 
cu orice preț. Lucrul se petrece, din pă
cate, la sculptură, unde insistența cu care 
sînt „aplicate" cunoștințele exterior mește
șugărești, unde efortul de atelier fac ade
sea să dispară vibrația artistică, dînd lu
crări care nu comunică privitorului emo
ție. Aș putea spune că tn expoziție sculp
tura suferă de o anume rigiditate chiar 
ca inspirație, ca motive. Mi se pare că 
trebuie să ne gîndim necontenit la a- 
cest lucru : a forma un ttnăr artist în
seamnă infinit mai mult decît a-l 
ajuta să-și însușească un vocabular ; in
terpretarea, capacitatea de a trăi viu 
tema, prezenja unui accent creator nu 
vin după ce ai deprins elementele vo
cabularului, ci în procesul însuși al în
vățării.

lată de ce socotesc că trebuie mereu 
stimulată la artiști capacitatea de a în
țelege proaspăt, de a trăi autentic viața 
din jurul lor. Rigiditatea voit naivă din
tr-o compoziție cu nuntași la fotograf, 
pe care am văzut-o în expoziție, nu este 
reacția organică a unei sensibilități în 
fața vieții. La fel pictura intitulată „Stand 
de cărți", o compoziție dezordonată, și 
în desen și în cromatică, trădează mai 
mult o preocupare de spectaculos decît 
un studiu atent asupra temei și mijloace
lor de a o traduce adecvat. Pomenim 
despre aceste deficiențe, pentru că u- 
neori dorința unor rezultate „de efect" 
îi îndepărtează pe tinerii artiști de la o 
elaborare serioasă, de la o muncă temei
nică, de la o reflectare profund realistă ; 
așa se explică o compoziție ca aceea in
titulată „La sapă”, unde artistul recurge 

nau de fapt un îndemn la concesii 
față de calitate, față de frumos.

Pornind de la unele deficiențe pri
vind calitatea bibelourilor — scurgeri 
de glazură, rînduri neuniforme etc — 
ca și de la refuzul întemeiat al orga
nelor comerțului de a contracta pro
dusele necorespunzătoare, ceea 
ce a determinat de altfel scoaterea 
din producție a unora dintre ele, 
comitetul de partid a organizat o 
discuție cu caracter larg, în cadrul 
căreia au fost dezbătute multilateral 
problemele calității sub toate aspec
tele. A reieșit cu prilejul acestei dis
cuții că unii creatori stilizează arbi
trar trăsăturile modelelor, făcînd 
ca disproporțiile să ia... proporții, 
că nu toți membrii colectivului lup
tă pentru a crea acele prototipuri 
care se pretează producției de serie.

In biroul secretarului comitetului 
de partid sînt cîteva dintre produse
le pe care comisia de preomologare 
a tabricii le-a respins. Oricît le-ai fi 
răsucit pe toate părțile, cu greu ai 
ti izbutit să identifici cam ce anume 
vor să reprezinte aceste obiecte. 
Este bine că drumul lor în viață a 
fost oprit încă din fabrică.

Legenda spune că atunci cînd le
băda cîntă, ea își dă sfîrșitul. Cîn- 
tecul lebedei de porțelan — unul 
din produsele nereușite la care 
ne-am referit mai sus — ar trebui 
să determine colectivul fabricii „Por
țelanul*  din Cluj la eforturi perseve
rente pentru a aduce toate produ
sele la nivelul celor mai reușite. 
Harnicul colectiv de muncă al între
prinderii clujene dispune și de con
diții și de experiența necesară pen
tru a deschide drum tot mai larg 
frumosului în crearea gingașelor o- 
biecte decorative.

Ion MĂRGINEANU

la o rezolvare ce pare îndrăzneață, dar 
rămîne săracă, ori chiar compoziții de un 
stîngace efect simetric, tăiate simplist de 
linia de orizont drept la mijloc. In orien
tarea tinerilor pe drumul fertil al adevă
rului, al realismului socialist, profesorii 
au o categorică răspundere, cu atît mai 
mare cu cît studenții lor sînt mai înzes
trați.

Dintre lucrările în care se conturează 
cu claritate prezența unor artiști dotați 
ar mai fi de pomenit „Anotimpurile" de 
V. Socoliuc (desene în . tuș), unde viziu
nea, compoziția și linia formează o ar
hitectură grafică bogată ca arabesc, ca 
forme. Remarcabile mi s-au părut schi
țele de decor pentru piesa „Febre", 
semnate Albani ; schițele lui Dumitru 
Georgescu la „Vrăjitoarele din Salem", 
grafica în tuș a lui François Pamfil 
(„Grup de muncitori") se remarcă, de a- 
semenea, prin calitățile Iqr grafice și com
poziționale.

Secțiilor de artă decorativă ale institu
telor de artă le revin sarcini din ce în 
ce mai complexe, ele trebuind să scoată 
artiști care să creeze forme noi, de 'a I. BIȚAN

In ultimul an, în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară s-au deschis în cadrul comerțului de stat șl cooperatist noi unități de deservire a popu
lației iar numeroase alte unități au fost modernizate. In fotografie : restaurantul „Litoral", magazinul de desfacere a legumelor șl fructelor și 

cei cu autoservire din complexul comercial deschis de curînd in sir. Libertății din Tg. Mureș.

FOILETON

CE MIA SPUS UN ȘORICAR
CimORII SCRIU „SCINTEH"

Reparata î tărăgănate 
neplăceri pentru locatari

ții de răspundere : ing. Ion Lezau, 
vicepreședintele sfatului popular 
raional, ing. A. Bălălău, directorul 
I.R.C.R. și Gr. Sadovici, inginer-șef. 
Era, fără îndoială, un răspuns ce 
putea garanta exactitatea afirmații
lor pe care le cuprindea. Bineînțe
les, cu o condiție : ca măcar unul 
dintre semnatari să fi urmărit ce 
se întîmplă mai departe. Au trecut 
însă luni de zile și termenele sta
bilite n-au fost respectate. Din cau
za lucrărilor de proastă calitate de 
la terase, în unele apartamente de 
la ultimul etaj a pătruns apa, 
pe casa scării zugrăveala a fost lă
sată la mijloc, iar unele din lucră
rile de la subsol sînt departe de a 
fi terminate. Dacă lucrurile stau așa, 
ne întrebăm cum va putea fi res
pectat noul termen de încheiere a 
reparațiilor, stabilit pentru 15 a- 
prilie ?

Și încă o întrebare: cum răspund 
conducătorii I.R.C.R. de îndeplinirea 
sarcinilor, de respectarea cuvîntului 
dat cetățenilor ?

Membrii comitetului de bloc, 
Bd. Republicii nr. 51, București.

*
Iar al Capitalei va elabora în cel mai 
scurt timp măsuri organizatorice 
menite să asigure executarea cît mai 
operativă a lucrărilor urgente, solu
ționarea fără întîrziere a sesizărilor 
juste ale oamenilor muncii“. Marele 
număr de reclamații din partea ce
tățenilor — din care multe de felul 
celei de mai sus — arată însă că 
această promisiune este încă depar
te de a fi onorată așa cum se cu
vine. Oare nu e cazul să se ia mă
suri mai energice pentru ca activita
tea acestui sector să satisfacă cerin
țele cetățenilor ?

zolvarea formei, ineditul ei, o frumusețe 
mai profundă, de ordinul ideii plastice. 
Un exemplu interesant e vasul decorativ 
realizat de Marin State, cu o patină de 
vechi, cu o aluzie la ceramica noastră din 
săpături, dar înțeleasă modern și ca de
sen, și ca formă. O realizare a secfiei de 
artă decorativă, prin formele noi și inte
resante pe care le vădește, este și vitrina 
cu căni și pahare din sticlă ; aceste ar
ticole cred că ar putea fi omologate și 
propuse pentru producfia de mare serie.

Exemple ca acestea dovedesc promi
siunile interesante pe care le aduce crea
ția tinerilor. Speranjele noastre în viitor 
au acoperire, tineretul nostru artistic se 
dezvoltă într-un climat de muncă stărui
toare, îndreptată spre dobîndirea măies
triei. El este într-un proces de absorbție 
viguroasă a culturii. E necesar, bine în
țeles, ca în afara studiului de atelier, pro
fesorul să cultive spiritele tinere prin 
realizările valoroase ale artei plastice 
universale ți ale tradiției romînești — mai 
veche și mai nouă, E nevoie ca studenții 
să asimileze tot ce este mai adînc ca in
spirație, mai meritoriu ca realizare plas
tică — în arfa de la noi ți din străină
tate. Astfel talentele care se ridică vor 
sta la înălțimea exigențelor pe care le 
pune artiștilor epoca noastră socialistă.

Bănuiesc că întîmplarea cea mai stra
nie din cariera mea de foiletonist s-a 
petrecut acum cîteva zile la Petroșeni, 
cînd un șoricar m-a rugat să-i deschid 
o ușă. Era aproape de miezul nopfii și 
mă îndreptam spre hotel. începuse să 
plouă și, de cite ori plouă, eu am obi
ceiul să-mi ridic gulerul balonului. Toc
mai în acel moment am auzit un : 
„Psst f". Dacă mai credefi în jurămin
te, eu pot să jur că în preajma mea nu 
era țipenie de ființă, în afară de o pră
pădită de jigodie. El, clinele, scosese 
acel misterios „Psst I". M-am întors 
spre el și i-am zis :

— Sînt un om pașnic, Dacă însă fii 
cu tot dinadinsul să mă muști, poftim : 
servește-te I Si i-am întins un picior.

— Dar sperios mai ești, domnule ! Eu 
sînt șoricar și nu am treabă cu oa
menii.

— Atunci de ce m-ai acostat l
— Am o rugăminte la dumneata : fii 

drăguf și deșchide-mi și mie ușa aia 
(a arătat cu botul spre ușa unei clădiri 
de peste drum). Am ieșit pînă afară și 
s-a închis ya/a,

l-am deschis și am dat să plec.
— Ești grăbit ? Nu vrei să mai stai 

cu mine la o șuetă ? Aprinde lumina.
Ocazia de a conversa cu un șo

ricar se ivește o dată la cîteva sute de 
ani. Așa că am acceptat. Am aprins lu
mina. Era o casă părăsită. Noul meu 
prieten m-a condus prin vreo zece dacă 
nu douăsprezece încăperi. Apoi, fără 
să-mi ceară voie, a început să mă tu
tuiască :

— Vezi tu, peste toate încăperile 
astea stăpînul meu este director.

— Cum adică ?
— Chiar așa. Pofi să te interesezi și 

la sfat. Pe stăpînul meu îl cheamă Ion 
Poporogu și este, așa cum îfi spun, di
rectorul acestei instituții.

— Tu știi ce e. aia instituție ?... Dar 
să lăsăm. Vorbește-mi mai bine despre 
tine. De cînd stai aici ?

— Păi stau din 63, de cînd a fost 
numit stăpînul meu director.

— Iar ai luat-o razna. Stăpînul tău 
este directorul unei case pustii ? Ce 
faci tu aici ? Ești paznic ?

— Da de unde, am o treabă cu 
niște șoareci care i-au făcut zile fripte

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Motanul încălțat — 
(orele 11), Giselle — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Prințesa circului — 
(orele 10,30), Plutașul de pe Bistrița — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia): Marla Stuart
— (orele 10), Mașina de scris — (orele
15.30) , Ștafeta nevăzută _ (orele 19,30) , 
(Sala Studio) : O femeie cu bani — (o- 
rele 10), Nora — (orele 15,30), Adam și 
Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala din bd. Magheru) : Zizi și 
formula el de viață — (orele 10), Pyg
malion — (orele 15,30), Frații Karamazov
— (orele 19,30) ; (Sala Studio): Unchiul 
Vanla — (orele 10,30), Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettle și doamna 
Moon — (orele 16), Casa cu două intrări
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu. 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1): Război și pace — (orele 10), Cezar 
și Cleopatra — (orele 15), Tache, Ianke 
și Kadîr _ (orele 19,30) 1 (Sala Studio, 
din str. Alex. Sahla nr. 76 A) ; Jocul 
de-a vacanța — (orele 10), Comedia ero
rilor — (orele 15), Omul care aduce 
ploaie — (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Șefu] sectorului suflete — (orele
10.30) . Casa inimilor sfărîmate — (orele 
15), Umbra — (orele 19,30). Teatrul mun
citoresc C.F R-Gluleștl : Gaițele — (0- 
rele 10), Jurnalul unei femei — (orele
19.30) . Teatrul pentru copil șl tineret 
(Sala din str. C. Miile): Acuzarea apără
— (orele 11), Chirița în provincie — (o- 
rele 16), Logodnicul de profesie se în
soară _ (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat; Tevie lăptarul — (orele 20). Tea
trul satlrlc-muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : 7 păcate — (orele 11), Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Concert de mu
zică ușoară — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : O carto 
despre frumusețe _ (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Academiei) ; Punguța 
cu doi bani — (orele 11), Umor pe sfori
— (orele 17). Circul de stat : Păcală și 
Tîndală — (orele 15.30 și orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Lafayette — film 
pentru ecran panoramic : Sala Palatului 
R. P. Romîne (rulează la orele 20, cu 
seria de bilete nr. 1 053). Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; Hi 13,30; 16,15: 19; 21,30). Totul des. 
pre Eva: Republica (8,15; 10,45: 13,30:
16,15; 19; 21,30). Cele trei lumi ale Iui 
Gulliver : Carpați (10; 12; 14; 10; 18.15;
20.30) , Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45;
21), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
îndrăgostitul : București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Tomls (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Melodia (10; 12; 14.30: 16,45; 19; 21), Mo
dern (10; 12; 15; 17; 19; 21). Lovitură de 
pedeapsă : Capitol (9,30: 11,45; 14, 16,15;
18,45; 21), înfrățirea între popoare (15,45; 
18; 20,15), Grivlța (10; 12, 16; 18,15; 20,30). 
Volga (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Dom. 
nișoara... Barbă Albastră: Victoria (9,45: 
12; 14,15, 16,30; 18,45; 21), Arta (10: 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Luceafărul (10,30; 15; 17; 
19; 21). Cosmos (16; 18; 20). Secretul Iui 
Mathias: Central (10,30; 12,30; 14.30; 16,30; 
18,30: 20.30). Tudor — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (de Ia orele 10 ia orele 
13 rulează în continuare 1 16,15; 19,30). 

stăpînului meu. Au început să-i roadă 
inventarul și vreau să-i pun la punct.

— Ce inventar ?
— Stăpînul meu a luat în primire in

stituția asta cu inventar : patru broaște 
yale, fotografii nereușite în valoare de 
414 lei, alte fotografii — reproduceri, 
un aparat de fotografiat și era să uit : 
11 metri de pluș albastru.

— De la cine a luat ?
— De la Nicolae Cerchez.
— Asta cine mai e ?
— Pînă în ’63 a fost director el, Cer

chez.
Uite cum poate să-fi dea dureri de 

cap un șoricar ! Mi-am aprins o fig<- <., 
am fumat-o liniștit, apoi, cu documen
tele pe care șoricarul meu le păzea de 
șoareci, am dezlegat misterul, lată des
pre ce este vorba :

In anul 1962 se punea problema des
chiderii unui muzeu al Văii Jiului. Pe 
baza unei decizii este - numit director 
al acestui muzeu Nicolae Cerchez, la 
leafă pînă-n septembrie 1963, cînd, pe 
baza altei decizii, este desărcinat din 
funcfie și numit în locul lui Ion Po
porogu.

II întreb pe șoricar :
— Stăpînul - tău are și leafă?
— Se poate ? Cum să n-aibă ?/
— Sper că tu nu ești salariat...
— Nul Eu păzesc documentele as

tea voluntar. Și așa am insomnie. Cînd 
stăpînul meu mai ia cite o primă, îmi 
aduce și mie cite un kil, două de bo
joc... Și acum, te rog, lasă-mă. E ora 
cînd trebuie să apară șoarecii. Stinge 
lumina și pleacă. La revedere. Mi-a 
părut bine. '5. ,

*.
Sosit în Capitală, am povestit înfîm

plarea asta cu șoricarul unor tovarăși 
din Comitetul pentru artă și cultură 
care se ocupă cu muzeele. Și ce să 
vezi ? Au crezut că la Petroșeni stă o 
clădire nefolosită din 63, au crezut că 
din 62 pînă-n 63 a fost director Cer
chez, că din 63, în continuare, este Po- 
porog. Au crezut tot ce le-am povestit, 
numai un singur lucru au refuzat să 
creadă. Știți ce ? Jn ruptul capului n-au 
crezut că am sfat de vorbă cu un șori
car.

Ca să vedeți !

Nlcufă TÄNASE

Totul rămîne oamenilor: Union (11,30; 
16; 18,15; 20,30), Viitorul (11,30; 16; 18,15;
20.30) . Leul și armonica ; Pîinișoara ; A-
venturlle unei prichinduțe ; In lumea 
păpușilor; Un Ioc la soare: Doina (orele 
10). Renul alb : Doina (11,30; 14,30: 16,30; 
18,30; 20,30) Mingea de fotbal ; Muguri 
în soare: Timpuri Noi (de la orele 10 Iu 
orele 17 rulează în continuare ; 19; 21), 
Un surîs în plină vară : Giuleștl (10t 12ț 
14; 16; 18,15; 20,15), Excelsior (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45: 21), Drumul Sării (11; 
15,30: 17,45; 20). Doamna Tu Hau; Cultu
ral (10,30; 16; 18; 20), Foto Haber ; Dacia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Colentina 
(16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15;
20.30) , Cotroceni (16; 18,15; 20,30), Iolantha:
Buzești (11; 15,30; 17,45; 20), Floreasca
(12; 16; 18,15; 20,30). Rocco și frații săi 
(ambele serii): Crîngașl (16; 19,15). O zi 
ca leii : Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
Aurora (9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,3b).
Cel doi care au furat luna — cinema
scop : Unirea (11: 16; 18,15; 20,30). Va
canță la mare : Flacăra (16; 18; 20). Pi
sica de mare: Vitan (11, 15; 17: 19; 20,45). 
Vi-l prezint de Baluev — cinemascop : 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Cava
lerul Pardailian — cinemascop ; Munca 
(12; 15; 17; 19: 21). Scano Boa : Popular 
(12; 16; 18; 20,30). Era noapte la Roma 
(ambele serii) : Moșilor (10,30: 15; 18; 21). 
Mamelucul : Progresul (11 30; 15,30; 18; 
20,15). Omul cu ricșa — cinemascop : 
Flamura (10; 12,15; 15,30, 18; 20.30). Hai
ducul de pe Ceremuș : Lira (15,30; 18;
20.30) . Pași spre Lună : Pacea (11: 16: 
18: 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 _ Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. In jurul orei 15,00 
— transmisie de la stadionul Republicii 
din Capitală a meciului de rugbi dintre 
echipele Dinamo — Steaua La orele 
16,30 se va transmite tot de la sta. 
dionul Republicii meciul de fotbal din
tre Selecționata divizionară șl Progresul 
București. 18,30 — Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii : 
„Varietăți“. 19,30 - Jurnalul televiziunii. 
19,45 — Partea a doua a emisiunii de va
rietăți, 21,15 — Filmul „Fiica braconie
rului". în încheiere : buletin de știri, 
sport și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

și 8 aprilie. In țară : Vreme în general 
frumoasă cu cerul schimbător, mai mult 
noros la începutul intervalului. Vor că
dea ploi locale mai ales sub formă de 
averse, vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară la început, apoi în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 
12 grade, Iar maximele între 13 șl 23 
grade. In București : Vreme în general 
frumoasă cu cerul variabil. Vînt potrivit 
la început, apoi slab. Temperatura scade 
ușor la început, apoi va crește.
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BS3S5SESnSSnnUDBKBlK0B3EKBHE9SHHSSI Un nou cartier in zona de sud întoarcerea delegației 
parlamentare romine din Japonia A XîX-a aniversare a eliberării Ungariei

In zona de sud a Capitalei, între Șo
seaua Spitalelor și cartierul Sergent 
Nifu Vasile, se construiește un nou 
complex urbanistic, ansamblul de lo
cuințe Berceni. Primele grupuri de 
muncitori, înarmafi cu mijloacele teh
nice corespunzătoare, croiesc drumurile 
viitorului cartier. S-au săpat fundafiile 
primelor patru blocuri, începe turnarea 
befoanelor. Aici se vor construi aproxi
mativ 5 500 de apartamente. Proiectul 
acestui ansamblu de locuinfe a fost 
elaborat de un colectiv de arhifeefi și 
ingineri de la Institutul „Proiect“-Bucu- 
reșii. Construcfiile de locuinfe din a- 
ceasfă zonă cuprind blocuri cu patru și 
cu nouă etaje. Blocurile cu patru etaje 
se vor construi din panouri mari prefa
bricate. La construirea blocurilor cu 9 
etaje se va folosi metoda cofrajelor 
glisante, refolosibile.

Ansamblul de locuinfe va fi dotat 
și cu două complexe comerciale mari, 
alcătuite din unităfi specializate pe 
grupe de mărfuri. Vor fi unităfi mo
derne în care se va utiliza metoda au

Expoziție de cărți științifice

In localul Bibliotecii Academiei 
F ?. Romîne este deschisă expo
ziția „Cărți noi străine în Biblio
teca Academiei R. P. Romîne“. 
Sînt expuse 450 de volume —cărți 
științifice din diferite domenii : 
matematică, astronomie, fizică, 
geografie, geologie, medicină, teh

toservirii și a expunerii deschise a măr
furilor cu plata la vînzător. Amplasa
rea celor două complexe comerciale, ca 
și a refelei de unităfi de deservire ale 
cooperafiei meșteșugărești, formate din 
ateliere de îmbrăcăminte, încălfăminte, 
de reparafii radio și televiziune etc., s-a 
făcut în imediata apropiere a locuințe
lor. în acest sector se vor mai construi 
o clădire pentru poștă, telegraf, 
telefon, radio, farmacie, unitafe 
C.E.C., un cinematograf cu 650 de 
locuri, o școală elementară cu 24 săii 
de clasă. în același timp s-au prevăzut 
amplasamente pentru construirea unei 
școli medii, a unui dispensar etc. Pro
iectul a prevăzut spafii, conform schifei 
planului de sistematizare, pentru par
caje auto-mofo și garaje subterane.

Ansamblul de locuinfe Berceni va a- 
vea în mijlocul său o zonă verde, în 
a cărei componenfă intră un parc și 
terenuri de sport. Legătura cu centrul 
și celelalte zone ale orașului se va face 
cu ajutorul mijloacelor de transport în

nică, literatură, artă — editate în 
străinătate, care au fost achizițio
nate în ultimii doi ani. Expoziția 
este deschisă zilnic între orele 10— 
20 (sîmbătă și duminică de la 
orele 9—13) pînă la data de 15 a- 
prilie.

comun al căror traseu a fost astfel sta
bilit îneît să nu traverseze cartierul. La 
capătul ei, Calea Văcărești se va con
tinua cu un bulevard larg, modern — 
Bulevardul Metalurgiei. Locuitorii car
tierului pot ajunge dintr-o parte în cea
laltă a acestuia și la toate dotările so- 
cial-culfurale și comune fără a fi ne- 
voifi să traverseze arterele carosabile. 
Proiectanfii au avut în vedere separa
rea circulafiei vehiculelor de aceea a 
pietonilor. In cadrul fiecărui grup de lo
cuinfe se vor amenaja spafii speciale 
de joacă pentru copii.

Pentru început, încălzirea se va fac? 
folosindu-se centrale termice de mică 
capacitate, care urmează să fie construi
te. După racordarea cartierului la re
țeaua Centralei electrice de termofica- 
re sud, aceste centrale termice vor fo
losi la asigurarea cu apă caldă a lo- 
cuinfelor. Noul cartier va fi alimentat 
cu apă și energie electrică de la re
țeaua orașului.

Gh. VÏLCEANU

Bucureștiul 
de altădată
• Istoria străzilor. „Podul tîrgului 

din afară“ — actuala Calea Moși
lor, „Podul Beilicului“ — strada Șer- 
ban Vodă, „Podul Calicilor“ — în 
parte actualul traseu al căii Rahovei 
sînt cîteva din arterele principale ale 
Bucureștiului de altădată a căror de
numire denotă că au fost „podite“. Cu 
ocazia unor săpături făcute în ultimii 
ani s-a constatat că pavelele de lemn 
nu au fost scoase și că următoarele 
caldarîmuri — din piatră de rîu, pia
tră cubică și ulterior asfaltul — au fost 
așezate peste ele. Pe Calea Rahovei, 
între strada Justiției și strada Libertă
ții, pe strada General Florescu (aproape 
de Colțea), pe porțiuni din Calea Vic
toriei și în alte locuri, sub nivelul 
actual al străzilor s-au găsit urmele 
vechiului „pod“ de bîrne.

® Statistică demografică. La muzeul 
de istorie a orașului București este ex
pusă prima statistică a Capitalei în care 
se arată că în 1831 orașul număra 
58 791 locuitori.

« Trecutul Cișmigiului. Prin secolul 
16 lacul lui Dura Neguțătoriul — Ciș- 
migiul zilelor noastre — era în 
afara limitelor orașului. Vatra de atunci 
a Bucureștilor nu depășea punctele : 
Casa Centrală a Armatei, Spitalul Col
țea, Piața Splaiului etc.
o Prima fabrică a orașului în care 

s-a folosit motorul cu aburi a fost Moa
ra lui Asan, 1853 (pe lingă strada Li- 
zeanu).

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
delegația Marii Adunări Naționale 
condusă de acad. St. S. Nicolau, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, care, la invitația Dietei Ja
poneze, a făcut o vizită în Japonia. 
Din delegație au mai făcut parte de
putății Constantin Scarlat, acad. 
Geo Bogza și inginer Alexandru 
Boabă. La sosire, pe aeroportul Bă-

Dupa lucrările celei de-a 17-a Adunări 
Mondiale a Sănătății

DECLARAȚIILE TOVARĂȘULUI VOINEA MARINESCU

După cum s-a anunțat, o delega
ție a R. P. Romîne condusă de tov. 
Voinea Marinescu, ministrul sănătă
ții și prevederilor sociale, a luat 
parte recent la lucrările celei de-a 
17-a Adunări Mondiale a Sănătății. 
In legătură cu această manifestare 
internațională, tov. Voinea Marines
cu a făcut o declarație redactorului 
Agerpres, S. Lucian.

Din documentele și dezbaterile a- 
supra activității pe anul 1963 și a 
programului pe anul 1965 ale Orga
nizației Mondiale a Sănătății a reie
șit că, datorită eforturilor și acțiu
nilor pe plan național și internațio
nal, s-au înregistrat succese în îm
bunătățirea principalilor indicatori 
de sănătate, în dezvoltarea acțiuni
lor de prevenire și combatere a unor 
boli transmisibile, în dezvoltarea 
serviciilor de asistență medico-sani- 
tară, formarea de cadre de specia
litate și dezvoltarea cercetării știin
țifice. Dezbaterile au abordat nume
roase capitole ale ocrotirii sănătății. 
Dintre principalele boli transmisi
bile care afectează în prezent, în
deosebi țările afro-asiatice și ale 
Americii de Sud — variola, holera, 
tuberculoza, malaria și unele boli 
parazitare au suscitat ample discuții.

Documentele Adunării și numeroși 
delegați au arătat că în lupta de pre
venire și combatere a acestor boli 
numărul insuficient de cadre și in
stituții sanitare, condițiile deficitare 
de mediu, subalimentația și nivelul 
educativ sanitar scăzut al populației 
constituie pentru unele regiuni pie
dici deosebit de importante. Astfel, 
în țările din regiunea africană ra
portul între numărul medicilor și 
populație variază între 1 medic la 
8 000—25 000 locuitori ; în țările a- 
mericane (cu excepția S.U.A., Ca
nadei și Argentinei) raportul mediu

De la
în urma propunerilor făcute de ce

tățenii cartierului Balta Albă din Capi
tală, începînd de astăzi 5 aprilie se va 
asigura o legătură directă de transport 
între acest cartier și centrul orașului. 
Pentru aceasta, traseul troleibuzului 84 
se modifică în sensul următor : strada 
Baba Novac (cartierul Balta Albă), 
Dristor, Popa Nan, bulevardul Repu
blicii, 6 Martie, Palatul Pionierilor. 
Troleibuzele 84 nu vor mai merge deci 
în Vatra Luminoasă. în această direc-

Din viața culturaIà internațională

neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, funcțio
nari superiori ai Marii Adunări 
Naționale și ai Ministerului Aface
rilor Externe. (Agerpres) 

este de 1 medic la 4 000 locuitori ; 
în regiunea mediteraneeană (cu 
excepția Izraelului și Egiptului) me
dia este de 1 medic la 3 500 locui
tori. în R. P. Romînă raportul este 
de 1 medic la 700 locuitori, indice 
mai bun decît în multe țări euro
pene ca Suedia, Norvegia, Olanda, 
Anglia, Belgia etc.

în legătură cu contribuția delega
ției romîne la lucrările Adunării, 
tov. Voinea Marinescu a arătat că, 
pe lingă participarea la inițierea și 
adoptarea unor hotărîri, ea a făcut 
numeroase intervenții și propuneri 
la diferite puncte ale ordinei de zi. 
Prezentînd experiența și realizările 
țării noastre în principalele proble
me ale ocrotirii sănătății, delegația 
R. P. Romîne a subliniat necesitatea 
orientării activității O.M.S. spre pro
bleme ca : metodologia de analiză, 
interpretare și evaluare a stării de 
sănătate a populației ; întocmirea 
de planuri complexe pentru preve
nirea și combaterea tuberculozei, 
bolilor cardio-vasculare, cancerului 
și reumatismului ; studii privind 
construcția, dotarea, utilizarea și 
eficacitatea instituțiilor spitalicești ; 
igienă și protecția muncii.

în legătură cu realizarea progra
mului de eradicare a malariei în 
țara noastră, apreciat în raport ca 
excelent, delegația noastră a eviden
țiat problemele ce se ridică în faza 
finală a programului mondial și a 
propus un amendament (adoptat de 
Adunare) la proiectul de rezoluție 
prezentat de Consiliul Executiv. De
legația noastră a mai subliniat im
portanța schimbului rapid și com
plet de informații asupra rezultate
lor obținute de institutele naționale 
de cercetări științifice și rolul pe 
care Organizația Mondială a Sănă
tății ar putea să-1 aibă în această 
problemă.

I. T. B.
ție însă va circula troleibuzul 89, De 
asemenea, traseul troleibuzului 86 va fi 
deviat de la Școala Iancului spre car
tierul Vatra Luminoasă. Se va asigura 
în acest fel o legătură suplimentară 
între Vatra Luminoasă și zona de nord 
a orașului. Traseul liniei 86 va fi ur
mătorul : Gara Băneasa, șoseaua Kise- 
leff, bulevardul Aviatorilor, bulevardul 
Ana Ipătescu, bulevardul Dacia, Foi
șorul de foc, Matei Voievod, Vatra Lu
minoasă.

Cuvîntările rostite 
de la Budapesta

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, vineri 
seara la Budapesta a avut loc o șe
dință festivă cu prilejul celei de-a 
XlX-a aniversări a eliberării Un
gariei.

în cuvîntarea rostită la această 
ședință festivă, Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, trecînd 
în revistă evenimentele care s-au 
petrecut în cei 19 ani de la eliberare, 
a subliniat că în Ungaria, ca și în 
întreaga lume, au avut loc uriașe 
evenimente și prefaceri care au 
transformat întreaga omenire. S-a 
format sistemul mondial socialist, o- 
cupînd a patra parte din teritoriul 
globului. In condițiile unității lor 
și a luptei lor fructuoase, for
țele păcii, independenței naționale și 
progresului social pot lichida pri
mejdia războiului mondial, care pla
nează asupra omenirii.

Referindu-se la succesele obținute 
de R. P. Ungară, vorbitorul a arătat 
că puterea populară este trainică. 
Republica Populară Ungară este pu
ternică, pentru că baza lor politică 
și economică este trainică și sănătoa
să. Industria socialistă, în dezvolta
re, dă în prezent o producție de cinci 
ori mai mare decît înainte de elibe
rare, an de an crește producția ti
nerei agriculturi socialiste care, pe 
măsură ce trece timpul, scoate la 
iveală posibilități tot mai încuraja
toare. Poporul ungar se poate mîn- 
dri cu succesele sale. Venitul națio
nal al țării este de trei ori mai mare 
decît era înainte de eliberare. Ve
nitul real al muncitorilor și func
ționarilor a crescut cu peste 80 la 
sută în comparație cu anul 1949. Oa
menii muncii din R. P. Ungară sînt 
conștienți că realizările lor sînt 
strîns legate de solidaritatea fră
țească cu țările socialiste, de forța 
care rezultă din unitate. Deosebit 
de scumpă ne este prietenia fră
țească cu Uniunea Sovietică — a 
spus Jânos Kâdâr.

învățătura marxist-leninistă că
lăuzește politica partidului nostru șl 
a poporului ungar care urmează 
partidul nostru — a spus în încheie
re vorbitorul. Ea este aceea care 
ne unește cu forțele revoluționare, 
cu mișcarea comunistă mondială, cu

PARADA MILITARĂ
La 4 aprilie, cu prilejul celei de-a 

XlX-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist, la Bu
dapesta a avut loc o paradă mili
tară. La tribuna centrală au luat loc 
Istvan Dobi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare. 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., reprezen
tanți ai vieții publice. în tribună 
s-au aflat, de asemenea, membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice în frunte cu N. S 
Hrușciov.

la ședința festivă

popoarele care construiesc socialis
mul. Poporul ungar pășește înalnie 
cu pași siguri, pe calea care și-a a- 
les-o singur, spre triumful lumii so
cialiste libere.

In cadrul ședinței festive a luat 
cuvîntul N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.Ș., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S„ 
care a relevat realizările de seamă 
obținute de oamenii muncii din R.P. 
Ungară în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste. N. S. Hruș
ciov a arătat că ziua de 4 aprilie 
este nu numai sărbătoarea poporu
lui ungar ci și sărbătoarea popoare
lor tuturor țărilor socialiste. Elibe
rarea țării de sub jugul fascist a 
deschis poporului ungar un drum 
larg spre o adevărată independență, 
spre o viață nouă. In prezent Unga
ria populară a pășit în etapa desă- 
vîrșirii construirii societății socialiste.

Succesele poporului ungar, a spus 
N. S. Hrușciov, îi bucură pe oamenii 
sovietici, pe oamenii muncii din toa
te țările socialiste. Acest lucru este 
de înțeles, deoarece Ungaria popu
lară este o parte inalienabilă a ma
rii comunități socialiste. Adevărata 
prietenie și colaborare, bazată pe 
egalitatea în drepturi între statele 
naționale suverane, este o caracte
ristică a sociab'smului.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a vorbit apoi despre unele probleme 
ale situației internaționale. Uniunea 
Sovietică — a spus vorbitorul — 
împreună cu Republica Populară 
Ungară și cu celelalte țări socialiste, 
nu-și vor slăbi nici de acum înainte 
eforturile în vederea înlăturării sur
selor încordării internaționale. Ne 
dăm seama că toate problemele pri
vind întărirea păcii nu pot fi rezol
vate dintr-o dată. Trebuie însă să 
înaintăm cu fermitate pas cu pas, 
de la un acord la altul, pe calea ce 
duce spre pace, să obținem slăbirea 
continuă a încordării internaționale.

în încheierea cuvîntării sale. 
N. S. Hrușciov a dat citire mesaju
lui de salut adresat de Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, de Prezidiul So
vietului Suprem și de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și a urat oame
nilor muncii din R. P. Ungară noi 
victorii în construirea socialismului, 
în lupta pentru o pace trainică.

După trecerea în revistă a trupe
lor, general-coloriel Czinege Lajos, 
ministrul apărării naționale al R. P. 
Ungare, a rostit o cuvîntare. A ur
mat apoi parada militară.

Seara, în clădirea Parlamentului 
din Budapesta a avut loc o recepție 
la care au participat conducători de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
vieții publice precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Budapesta La recepție a participat, 
de asemenea, delegația de partid și 
guvernamentală sovietică, condusă 
de N. S. Hrușciov.

Corespondența din Viena

mORfi !N „CUPĂ CAMPIONILOR EUROPENI" ÎN CÎTEVA RINDURI

Handbal: RAPID-HÄLSINGÖR (DANEMARCA) 14-13 
Tenis * «să ; VOIHȚA-VORDS METEOR BUDAPESTA 5-0

Pe două „fronturi”, la Bratislava și 
București, echipe campioane ale țării 
noastre au susfinut ieri meciurile decisive 
în „Cupa campionilor europeni". După 
cum, desigur, cititorii au aflat de la radio 
și televiziune, handbalistele de la „Ra
pid” și jucătoarele de tenis de masă de 
la „Voinfa“ au reușit să încununeze cu 
succes deplin evoluția lor în cea mai im
portantă competijie europeană a echipe
lor de club : ambele formafii romîneșfi 
au cucerit prețiosul trofeu.

La Bratislava, într-un meci pasionant 
pe care amatorii de handbal din țara 
noastră l-au putut urmări în fafa televi
zoarelor, echipa de handbal „Rapid”- 
Bucureșfi a întîlnit pe campioana Dane
marcei, I. F. Hälsingör. Jucătoarele da
neze, binecunoscute prin tehnica lor și 
forja deosebită a șuturilor, au constituit 
un adversar dificil. La începutul partidei, 
ele au înscris două goluri consecutive. 
Rapidistele, organizîndu-și apoi din ce în 
ce mai bine jocul, au pornit decise la 
atac. Intr-un singur minut au și egalat. 
Echilibrul s-a menfinut mai departe, am
bele echipe neputîndu-se distanja. La 
pauză, scorul indica un avantaj minim 
pentru formajia bucureșteană : 5-4. Cea
de-a doua repriză s-a caracterizat prin- 
tr-o spectaculoasă dispută, campioanele 
noastre făcînd dovada unei bune pregă
tiri. Ele au dominat categoric șutind pu
ternic și precis. Șuturile Elenei Hedeșiu și 
ale Anei Bojan n-au putut fi oprite de 
experimentata sportivă daneză Petersen, 
care a apărat poarta echipei Hälsingör. Cu 
cinci minute înainte de sfîrșitul partidei, pe 
tabela de marcaj scorul era 14—8 pen
tru Rapid. Avantajul pe care bucureșten- 
cele și-l creaseră le-a permis apoi oare- 
cari momente de relaxare. Campioanele 
Danemarcei revin puternic în atac. Pro- 
fitînd de unele greșeli de apărare, ele 
înscriu, unul după altul, cinci puncte 
(dintre care două din lovituri de la 7 
m), reducînd simfitor scorul. In ultimul 
minut de joc, rapidistele conduceau cu 
14—13. lată însă că, printr-un ultim și 
oportun efort, bucureștencele își revin 
menfinînd pînă la fluierul final avanta
jul suficient pentru cucerirea victoriei. 
Punctele echipei Rapid le-au înscris Ele
na Hedeșiu (5), Ana Bojan (4), Rodica 
Floroianu (2), Constanfa Dumitrescu (2),

luliana Naco. Principala realizatoare a 
formafiei daneze a fost Rasmussen, care 
a marcat 6 puncte.

Un categoric succes a realizat aseară 
echipa feminină de tenis de masă „Vo- 
in ja “-București, învingătoare cu 5—0 în 
tafa campioanei R. P. Ungare — Voroș 
Meteor Budapesta. Formația bucureștea- 
nă, alcătuită din maestrele emerite ale 
sportului Maria Alexandru, Ella Constan- 
tinescu și tînăra Eleonora Mihalca, a cu
cerit astfel „Cupa campionilor europeni”. 
Demn de remarcat este faptul că în toa
te cele trei meciuri pe care le-a susținut 
în actuala édifié a C.C.E., echipa bucu- 
reșteană a obfinut victoria cu scorul ma
xim, nepierzînd nici un set. Rezultatele 
tehnice ale partidelor de aseară sînt ur
mătoarele : Maria Alexandru — Gabriela 
Voroș 2—0 (21—9; 21—10); Eleonora 
Mihalca — Eva Földi 2—0 (21 —10 ;
21—17) ; Ella Constantinescu — Ilona 
Kerekeș 2—0 (21—15; 21—18); Ale
xandru — Földi 2—0 (21—14 ; 21—14) ; 
Constantinescu — Voroș 2—0 (21—15 ; 
21—18).

• Continuîndu-și pregătirile în vederea 
meciurilor cu echipa olimpică a R. P. Bul
garia (3 și 31 mai), fotbaliștii noștri frun
tași vor întîlni astăzi într-un joo de verifi
care echipa Progresul București. întîlnirea 
se va desfășura de la ora 16,30 pe stadionul 
Republicii. In deschidere, la ora 15,00, are 
loc derbiul campionatului republican de 
rugbi : Steaua-Dinamo București.

o Cu patru runde înainte de terminarea 
turneului international de șah de la Sara
jevo, în clasament conduce marele maestru 
sovietic Lev Polugaevski cu 8 puncte, ur
mat de Uhlmann (R.D.G.) — 7,5 puncte ; 
Ciocîltea (R.P. Romînă) 6 puncte ; Ivkov 
(Iugoslavia) 5,5 puncte (2) ; Pachmann 
(R.S. Cehoslovacă), Trifunovici (Iugoslavia) 
5,5 puncte (1). în cea de-a 11-a rundă s-au 
înregistrat rezultatele : Bogdanovici—Ciocîl
tea remiză ; Polugaevski-Hort remiză ; 
Uhlmann-Dely 1—0 ; Gufeld-Damianovioi 
remiză.

• în semifinalele turneului internațional 
de fotbal pentru juniori-U.E.F.A., Anglia 
a învins ou scorul de 4—0 (4—0), echipa 
Portugaliei, iar Spania a întrecut cu 3—2 
(2—2) Scoția. Tn finală se vor întîlni, as
tăzi la Amsterdam, Anglia, cîștigătoarea 
turneului de anul trecut, și Spania. Pentru 
locurile 3—4 vor juca Portugalia și Scoția.

• Penultima etapă a Turului ciclist al 
Tunisiei, disputată sîmbătă contra-cronome- 
trului, Intre Soussa și Monastir, a fost ciști- 
gată de purtătorul tricoului galben, suede
zul Gosta Petterson.

Componentele echipei de tenis de masă „Voința"-Bucureștl, cîștlgătoarea 
„Cupei campionilor europeni" : Ella Const, mtinescu, Maria Alexandru 

și Eleonora Mihalca (de la stîngi la dreapta). Foto i M, Cioo

Actualitatea artistică austriacă
• „SĂPTĂMÎNILE FESTIVE ALE VIENEI" • O NOUĂ GALERIE DE 
ARTĂ • COMPLEXUL STADTHALLE

La Kunsthistorisches Muzeum din 
"Viena a fost deschisă o expoziție per
manentă de plastică și obiecte de ar
tă datînd din evul mediu timpuriu 
pînă în secolul XVIII. Colecția, care 
numără aproximativ 2 500 obiecte, 
posedă piese cunoscute în toată lu
mea. Cel mai vechi obiect aflat în a- 
ceastă colecție este o cutioară sculp
tată în fildeș, lucrată în secolul al 
IX-lea. Mai sînt expuse o cupă cu 
toartă datînd din secolul XII, obiecte 
din cristal, datînd din secolul XII— 
XIII ca și numeroase vase din pietre 
semiprețioase, printre care un vas 
dintr-un smarald de 2 240 carate. Sînt 
expuse, de asemenea, opere ale celui 
mai renumit sculptor florentin după 
Michelangelo, Giovanni Bologna.

★
Complexul Stadthalle din Viena a 

aniversat recent 6 ani de existență. 
Aproape 9 milioane de spectatori au 
participat în diferitele amplasamente 
ale complexului la concerte, spectaco
le pe gheață, reprezentații de circ si 
varieteu, la numeroase manifestări 
sportive. Tot în acest complex se află 
și un studio pentru filme. Unul din 
cele mai importante evenimente artis
tice ce au avut loc la Stadthalle a fost 
ciclul „Orchestre celebre interpretează 
capodopere". De o deosebită apreciere 
s-au bucurat în vara trecută concer
tele de duminică dimineață. In total, 
la cele 21 de matinee au participat 
117 400 auditori care au ascultat 26 
de orchestre din Austria și de peste 
hotare. Zilele acestea se vor produce 
la Stadthalle și artiști ai Circului de 
Stat din București în cadrul unui 
spectacol internațional.

Se apropie un eveniment artistic 
internațional de mare importanță, care 
an de an întrunește în capitala Aus
triei artiști ou renume mondial — 
„Săptămânile festive ale Vienei". Anul 
acesta ele se vor desfășura între 23 
mai și 21 iunie, avînd ca motto : ^Zo
rile secolului nostru — arta și cultura 
la început de secol“. Cu această oca
zie vor avea loc manifestări în toate 
domeniile artei. In program figurează 
un ciclu de spectacole consacrat celei 
de-a 100-a aniversări a nașterii com
pozitorului Richard Strauss ; vor 
fi prezentate „Daphne“, dirijor Karl 
Böhm, „Femeia fără umbră“ și 
„Elektra“, dirijor și regizor Her
bert von Karajan, „Arabella“, di
rijor Erich von Keilberth și „Cavale
rul rozelor“, dirijor Joseph Krips. 
Concertul de deschidere al „Săptămâ
nilor festive“, dirijat de Joseph Krips, 
va cuprinde Simfonia a VIII-a de 
Gustav Mahler. Și-au anunțat partici
parea numeroase orchestre, printre care 
Filarmonica din Varșovia, orchestra de 
cameră din Moscova, orchestra simfo
nică a Radiodifuziunii bavareze, Filar
monica din Fraga și alte formațiuni 
muzicale. Printre soliști se află David 
Oistrah, Herman Pray, Wilma Lipp 
etc.

Un maestru al artel 
plastice japoneze

Ueno Makoto este unul din cel mal 
cunoscufi gravori în lemn din Japonia. 
El a început să lucreze încă din anul 
1930 sculptînd în lemn scene sugestive 
din viafa pescarilor, hamalilor, marinari
lor sau pietrarilor. In opera sa se reflectă 
lumea oamenilor simpli. Alte opere re
marcabile ale lui Makoto sînt legate de 
lupta pentru pace a poporului japonez. 
Printre acestea este binecunoscută se
ria de 17 gravuri, pe un fundal dominai 
de negru și roșu, în care redă tragedia 
atomică de la Nagasaki. Primele trei 
gravuri din această serie au fost dis
tinse cu premiul Consiliului Mondial al 
Păcii. Makoto este și unul dintre anima
torii vieții artistice din Japonia. El se 
află în fruntea grupului de maeștri ai 
gravurii care militează pentru valorifi
carea tradițiilor nationale în opere inspi
rate din realitate.

Ștefan DEJU

Eroi ai hi Șolohov
La Studioul cinematografic „Len

film“ se turnează în prezent filmul 
„Poveste de pe Don“ după nuvela 
„Sămînța lui Șibalok“ de Mihail Șo- 
lohov. Regia aparține lui Vladimir 
Fetin iar în rolul principal apare 
Evgheni Leonov. După cum rela
tează revista „Literaturnaia Rossia“,
filmul nu este o simplă ecranizare. 
Autorul scenariului, ziaristul A. Vitol,

„Pietà", celebra sculptură a Iul Michelangelo, se pregătește să pără
sească Borna pentru o călătorie peste ocean. Ea va ti prezentă la Ex

poziția mondială de la New York.

Corespondență din Atena

Expoziția internațională ' 
„Artă bizantină - artă europeană"

loare, emailuri, sigilii, manuscrise de 
mare pref etc. Grecia, tara gardă, care 
a amenajai expozifia oferă cea mai 
importantă contribute prezenfînd a- 
proape iumătate din piesele expuse.

R. P. Romînă participă cu obiecte de 
artă, manuscrise, piese de sculptură in 
lemn și broderii de mare valoare ar
tistică, obiecte de aur, prezentate in 
cîteva săli. Inlr-una din sălile expozifiei 
domină pe un fundal ușile de lemn 
sculptat de la mînăsfirea Snaqov din 
1453 .

M. Hadzidakis, directorul Muzeuiu' 
de artă bizantină din Atena și secreta
rul general al Comitetului executiv de 
pregătire a expoziției, . unul din ce' 
mai cunoscufi bizantinologi din Grecia, 
vorbindu-ne despre operele expuse de 
R. P Romînă, ne-a declarat că ma
nuscrisul din secolul XII din colecția 
Academie! . R. P. Romîne, expus aci, 
este unul din cele mai frumoase 
piese prezentate, fiind foarte rar. El a 
apreciat, de asemenea, porțile de lemn 
sculptat de la Snagov ca o piesă artis
tică foarte reușită și foarte valoroasă, 
precum și o serie de broderii. Sînfem 
profund recunoscători Romîniei — a 
spus în încheiere M. Hadzidakis — pen
tru spiritul de colaborare în domeniul 
culturii pe care l-a manifestat prin pre
zenta la această expoziție.

Al. GHEORGHIU

După cum s-a mai anunfaf, în să
lile palatului de expozifii „Zapion” din 
Afena s-a deschis expozifia internațio
nală „Arfă bizantină — artă europeană" 
la care participă 17 fări care pose
dă colecfii de arfă bizantină, prin
tre care și R. P. Romînă. Expozifia este 
considerată ca un eveniment artistic 
international, fiind i treia expozifie în 
Iunie de acest ^en organizată pînă a- 
cum. Sînt expuse numeroase opere de 
valoare care datează în majoritate din 
perioada secolului IX — secolului XVI

Expozifia cunoaște un mare număr 
de vizitatori care privesc cu viu inte
res cele circa 650 opere de artă bi
zantină expuse. Pot fi văzute piese va
loroase — miniaturi, icoane, fresce, 
mozaicuri, sculpturi în piatră, lemn și 
fildeș, bijuterii, broderii de mare va-

din no pe ecran
a folosit și episoade din alte nuvele 
și opere ale lui Șolohov, căutînd să 
redea nu atît subiectul lor cît dra
gostea față de oameni, puterea de pă
trundere a caracterelor, analiza pro
fundă a unor fenomene complexe ale
vieții, proprii marelui scriitor sovietic. 
Cea mai mare parte din film se turnea
ză chiar pe locurile descrise de Șolohov.
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CONFERINȚĂ O.N.U.
PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE
Propunerile R.P. Romine au fost trimise spre studiu comisiilor de lucru

GENEVA 4 (Agerpres). — Vineri 
seara a avut loc o ședință a Comi
tetului general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare, de la Geneva, la care au 
luat parte președintele conferinței, 
cei 27 vicepreședinți, precum și pre
ședinții comisiilor de lucru, in care 
a fost fixat programul lucrărilor vii
toare. S-a stabilit că între 6 aprilie 
și 8 mai vor avea loc 174 de ședințe 
ale comisiilor.

Printre altele, Comitetul a hotărît 
să trimită spre studiu respectivelor 
comisii propunerile prezentate joi 
de delegația R. P. Romîne în fața 
ședinței plenare a conferinței și a- 
nume : folosirea de către țările în 
curs de dezvoltare a disponibilități
lor rezultînd din prelevările din bu
getele militare, rambursarea utilaju
lui industrial de către țările benefi
ciare prin produse finite și semifi

Lucrările Uniunii interparlamentare
LUCERNA 4 (Agerpres). — Sesiu

nea de primăvară a Uniunii inter
parlamentare își continuă lucrările 
în comisii ; la dezbateri participă 
numeroși delegați ai grupurilor par
lamentare reprezentate la această 
reuniune.

în Comisia pentru studiul proble
melor parlamentare și juridice, la

„CONFLICTUL ARMATORILOR“
, LONDRA 4 (Agerpres). — Cererea 

Comisiei federale maritime a S.U.A. 
de a anula toate contractele pentru 
transporturile de mărfuri vest-euro- 
pene în S.U.A. a declanșat în An
glia puternice proteste, determi- 
nînd în același timp guvernul 
britanic să ia în mod deschis 
apărarea armatorilor englezi. Tot
odată, comitetul armatorilor din 
țările vest-europene, reunit la Lon
dra, a respins vineri cererea 
S.U.A. ca în termen de 90 de zile 
toți armatorii să-și revizuiască con
tractele lor. Comitetul armatorilor a 
subliniat că dacă s-ar supune cererii 
Comisiei federale maritime a S.U.A., 
ei ar fi puși în situația de a fi dați 
în judecată de către exportatorii de 
care sînt legați printr-o serie de con
tracte semnate. Pentru a studia si
tuația care s-a creat, la Ministerul 
Afacerilor Externe al Marii Britanii 
a avu*  loc vineri o ședință de lucru

Referindu-se la cauzele acestui 
conflict, agenția France Presse ara
tă că dezacordul dintre armatorii a- 
mericani și cei vest-europeni datea
ză de aproape zece ani. în ultimul 
timp însă, americanii și-au dat sea
ma că datorită frontului unit al ar
matorilor vest-europeni, transportu
rile navale americane au pierdut nu
meroși clienți în partea Atlanticu
lui de nord. Americanii, scrie France 
Presse, puși în fața concurenței din 
ce în ce mai îndîrjite a armatorilor 
vest-europeni și ai Japoniei au ho
tărît să pună în practică primele 
măsuri pentru a-i obliga pe aceștia 
să renunțe la concurența lor.

PROBLEME AFRICANE
Libia și bazele militare străine

Zilele trecute, la Londra s-a anunțat 
că guvernul englez este de acord să în
ceapă în cursul lunii aprilie tratative cu 
guvernul Libiei în vederea revizuirii tra
tatului anglo-libian privitor la amplasa
rea de baze militare pe teritoriul aces
tui stat african. După cum se știe, în 
prima jumătate a lunii trecute Departa
mentul de sfat al S.U.A. a declarat la 
rîndul său că este gata să discute proble
mele în legătură cu funcționarea bazei 
americane de la Wheelus Field.

Tratatul anglo-libian a fost semnat în 
1953 pentru o perioadă de opt ani și 
prevedea că fiecare dintre cele două 
părți va putea cere modificarea lui după 
trecerea a zece ani. In virtutea acestui 
fapt, anul trecut Anglia și Libia au că
zut de acord să treacă la revizuirea tra
tatului în 1965. Dar o serie de eveni
mente petrecute în ultima vreme, mai 
precis creșterea pe continentul african 
și în Orientul arab a mișcării pen
tru lichidarea bazelor militare străi
ne au modificat esențial datele pro
blemei. Ele au pus sub semnul între
bării și existența acordului americano- 
libian care expiră în 1970. „Schimbarea 
situației internaționale și poziția statelor 
frățești față de Libia, a declarat primul 
ministru Mahmud Munfaser, ne-au deter
minai să lichidăm bazele străine de pe 
teritoriul nostru și să nu prelungim fer-

Acordul so ma lezo-etiopian
Tntre 24 și 28 martie la Khartum, ca

pitala Sudanului, au avut loc tratative so- 
malezo-etiopiene cu privire la regle
mentarea conflictului de frontieră dintre 
cele două țări. Așa cum arătau unii ob
servatori încă înaintea începerii confe
rinței aceasta trebuia să aibă caracterul 
unor întîlniri preliminare ; miniștrii de 
externe ai Etiopiei și Somaliei aveau 
sarcina să-și expună punctul de vedere 
în legătură cu conflictul, urmînd ca, pe 
această bază, ulterior să aibă loc nego
cieri la nivelul primilor miniștri și șefilor 
de state. Rezultatul obținut arată că în- 
iîlnirea a jucat un rol pozitiv, îndreptă
țind speranța popoarelor african® în RO- 

nite, fabricate cu ajutorul acestor 
utilaje și problema acordurilor co
merciale pe termen lung.

Următoarea ședință a Comitetului 
general va avea loc marți, cînd se 
va stabili forma și componența co
misiei de redactare a documentului 
final al conferinței.

★

Șeful delegației britanice la Con
ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, Edward Heath, 
ministrul comerțului și al industriei, 
a avut vineri după-amiază o între
vedere cu Nikolae Patelicev, minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S., 
în legătură cu lucrările conferinței. 
Ei au discutat, în același timp, pro
bleme legate de apropiatele tratative 
sovieto-engleze consacrate reînnoirii 
acordului comercial pe termen lung 
dintre cele două țări.

discuția referitoare la „Protecția in
ternațională a drepturilor omului“ a 
luat cuvîntul, din partea grupului 
romîn, deputatul Barbu Solomon, iar 
la dezbaterea problemei „Rolul par
lamentarului ca intermediar între 
cetățeni și guvernul lor“,• deputatul 
Traian Ionașcu.

La discutarea problemelor în legă
tură cu dezvoltarea învățămîntului 
și lupta împotriva analfabetismului, 
care se dezbat în Comisia pentru 
studiul problemelor culturale, a luat 
cuvîntul deputatul Stanciu Stoian, 
care a expus punctul de vedere al 
delegației romîne.

A fost reluat 
criminalilor de

FRANKFURT 4 (Agerpres). — 
După o săptămînă de întrerupere, 
procesul criminalilor de la Ausch
witz a fost reluat în fața Curții cu 
jurați din Frankfurt. La începutul 
ședinței, președintele tribunalului a 
cerut arestarea lui Bruno Schlage, 
unul din cei 26 de acuzați. El este 
acuzat de a fi participat la asasina 
rea prin înfometare a deținuților.

Tribunalul a ascultat depozițiile 
martorului Maximilian Sternol, fost 
deținut în lagărul de la Auschwitz 
împotriva lui Boger, unul din acu
zații principali ai procesului. Boger 
își crease o faimă sinistră prin apli
carea unui instrument de tortură 
denumit „balansoarul lui Boger“. 
De asemenea, martorul a vorbit des
pre purtarea criminală a acuzaților 
Hofmann și Beretzki. Referindu-se 
la Beretzki, Sternol a declarat : Eu 
însumi l-am văzut pe Beretzki cum 
a ucis mai mulți deținuți cu patul 
armei, pentru vina că l-ar fi salutai 
cu întîrziere. Martorul Rudolf Stei
ner a declarat că l-a văzut pe acu
zatul Oswald Kaduk participînd la 
selecționarea și spînzurarea deținu- 
ților.

menul de acțiune al tratatelor încheiate 
cu S.U.A. și Anglia“. La 16 martie par
lamentul libian a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care cere încetarea valabili
tății celor două tratate, însărcinînd tot
odată guvernul să inițieze tratative cu 
guvernele englez și american și să in
formeze parlamentul asupra rezultatelor 
acestor tratative cu cel puțin două luni 
înainte de încheierea actualei sesiuni 
parlamentare. în cazul în care negocieri
le vor eșua, se spune în rezoluție, vor 
fi ratificate legile care abrogă tratati
vele încheiate de guvernul libian în pro
blema bazelor.

După cum transmite agenția „France 
Presse“, „baza din Libia, situată 
la opt kilometri de Tripoli, este 
cea mai mare bază a forțelor aeriene 
americane în afara Statelor Unite. A- 
ceasta este un adevărat oraș unde tră
iesc 14 000 de persoane. Baza posedă 
stația sa proprie de radio și televiziune, 
două ziare, restaurante, cinematografe 
ș; chiar o grădină zoologică. Mult mai 
modestă, baza britanică de la Al Adem, 
cu cei 2 000 locuitori ai săi, este situată 
aproape de Tobruk, la numai 300 km de 
frontiera egipteană. Anglia posedă de 
asemenea, garnizoane în apropiere de 
Benghazi și de Tripoli, unde ea între
ține circa un batalion format din unități 
blindate și de infanterie".

sibilitatea reglementării pașnice a dife
rendului somalezo-efiopian. A fost în
cheiat un acord cu privire la încetarea 
tocului care prevede retragerea trupelor 
cu 10—15 km de la linia de demar
cație.

Ciocnirile armate la frontiera dintre 
cele două țări au început la mijlocul 
lunii ianuarie și au luat amploare în 
cursul lunii următoare cînd s-au înregis
trat lupte violente soldate cu numeroși 
morți și răniți. Atît Etiopia cîf și Somalia 
și-au declinat însă responsabilitatea pen
tru dezlănțuirea acestor ciocniri. El® au 
declarat stare de urgență în regiunea de 
frontieră devenită teatru al operațiuni

Evolofia situației din Cipru 
® Noi incidente in nord-vestul insulei @ Răspunsul Greciei la nota 
de protest a guvernului turc ® întrevedere Makarios-Gvani

NICOSIA 4 (Agerpres). — Sîm- 
bătă au avut loc noi incidente în 
Cipru. Citind declarațiile unui pur
tător de cuvînt al forțelor O.N.U., 
agenția France Presse anunță că în 
localitatea Kokkjna, situată în nord- 
vestul insulei, a izbucnit un schimb 
de focuri între ciprioții turci și 
greci. Se relatează că patru ciprioți 
greci au fost răniți. Un detașament 
al forței O.N.U. a sosit la fața lo
cului încercînd să impună o înce
tare a focului. După cum transmite 
A.F.P., încercarea de conciliere fă
cută de detașamentul O.N.U. a 
eșuat, iar schimburile de focuri au 
reînceput. De asemenea, schimburi 
de focuri au avut loc și în localită
țile Ktima, Timi și Omorphita.

Agenția France Presse anunță că 
președintele Makarios a avut o în
trevedere cu generalul Gyani asu
pra chestiunilor privind aplicarea 
acordului semnat la New York și 
care dă trupelor O.N.U. toată liber
tatea de mișcare și în același timp 
le acordă imunitate.

ATENA 4 (Agerpres). — Guvernul 
Greciei a dat publicității răspunsul 
său la nota de protest înaintată de 
Turcia guvernelor garante ale a-

Nouî guvern grec a obținut 
votul de încredere

ATENA 4. In cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă, în Parlamentul 
grec s-au încheiat dezbaterile asupra 
declarației-program a guvernului, 
prezentată luni de premierul Papan- 
dreu. înainte ca Parlamentul să 
treacă la votul de încredere în noul 
guvern, primul ministru Papandreu

procesul
la Auschwitz

Modelul „balansoarului lui Boger", 
prezeniat de martorul P. L. Seidel, 

lost deținut Ia Auschwitz.

lor militare și s-au grăbit să aducă la 
cunoștința statelor membre ale Organi
zației unității africane (O.U.A.) situația 
încordată care s-a creat.

Pe continentul negru a început o largă 
acțiune pentru încetarea vărsării de sin
ge de la frontiera somalezo-etiopiană : 
o serie de țări africane și-au oferit bu
nele oficii, declarîndu-se gata să joace 
rolul de mediatori ; șefii unor state au

O coincidentăI

Intr-un interval foarte scurt Congoul a 
fost vizitat de doua ersonalități politice 
occidentale : P. H. Spaak, ministrul de 
externe al Belgiei, și Averell Harriman, 
subsecretar de stat al S.U.A. Prezența 
lor aproape simultană la Leopoldville 
constituie nu atît o coincidență cît mai 
cu seamă o subliniere a interesului spo
rit pe care anumite cercuri din cele două 
țări îl manifestă față de situația din 
Congo, a competiției dintre ele pentru 
a-și consolida, fiecare, pozițiile în a- 
ceastă bogată țară africană.

Spaak este primul ministru belgian 
care a vizitat Congoul după proclamarea 
independenței acestei țări în urmă cu 
patru ani. Așa cum se sublinia într-un co
municat oficial publicat la Bruxelles îna
intea plecării sale la Leopoldville, el a 
venit aici pentru a discuta „diferite pro
bleme în suspensie între Belgia și Con
go". Rezultatele vizitei arată însă că mi
siunea lui Spaak nu s-a limitat numai la 
atît. Ca urmare a tratativelor de la Leo
poldville, Belgia s-a angajat să acorde 
actualilor conducători ai Congoului un 
ajutor financiar și militar constînd din 
credite în sumă de 1 miliard de franci 
belgieni și din 175 de ofițeri belgieni ce 
se vor ocupa de reorganizarea sfatului 
major al armatei congoleze.

Motivele acestui „ajutor" nu consti
tuie pentru nimeni un secret. „Este sigur 
— scria recent ziarul englez „Times" — 
că Belgia dorește să-și sporească rela
țiile cu fosta sa colonie, cu care mai 
are încă atîtea legături”. în primul rînd, 
este vorba de pozițiile importante de
ținute de monopoliștii belgieni în cadrul 
societății „Union Minière" care exploa
tează marile bogății ale subsolului con- 

cordurilor de la Zürich și Londra, 
precum și secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în legătură cu mă
surile luate de președintele Maka
rios de a destitui din funcțiile ce le 
dețineau doi miniștri ciprioți turci, 
în nota sa de răspuns, guvernul 
Greciei menționează că această mă
sură luată de Makarios nu 
constituie o măsură de înde
părtare a miniștrilor ciprioți turci 
din guvern, ci pur și simplu 
este vorba de înlocuirea ace-' 
lor miniștri care n-au participat 
timp îndelungat la reuniunile Con
siliului de Miniștri al Ciprului.

La rîndul său, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a făcut cunos
cut că l-a însărcinat pe generalul 
Gyani, comandantul forțelor O.N.U. 
din Cipru, să ia legătura cu preșe
dintele Makarios pentru a studia si
tuația care s-a creat.

NICOSIA 4 (Agerpres). — Un nou 
contingent de trupe turcești a de
barcat la 4 aprilie în portul Fama
gusta. După cum a declarat coman
damentul turc, cei 285 de soldați și 
ofițeri au sosit în Cipru pentru a 
înlocui detașamentul de trupe turce 
aflat aici.

a făcut o declarație în care a amin
tit din nou punctele principale ale 
programului guvernului său. Refe
rindu-se la Cipru, Papandreu a con
damnat acordurile de la Londra și 
Zürich încheiate de E.R.E.

După încheierea dezbaterilor, 
Parlamentul grec a acordat guver
nului condus de primul ministru 
Papandreu votul de încredere. în 
favoarea guvernului au votat 168 
de deputați din cei 187 prezenți în 
sală. Cei 19 deputați ai partidului 
E.D.A. au depus în urnă buletine de 
vot albe. Deputății partidelor E.R.E. 
și progresist în număr de 110 au 
părăsit sala parlamentului, refu- 
zînd să voteze.

Dezbaterile care au precedat vo
tul au fost destul de agitate. Lide
rul E.R.E., Canelopulos, a părăsit 
sala în urma unui incident cu mi
nistrul adjunct al învățămîntului, 
Akritas. Ulterior a părăsit sala și 
Markezinis, liderul partidului pro
gresist, ca protest împotriva faptu
lui că primul ministru Papandreu 
nu a asistat la cea de-a doua inter
venție a lui.

Alger convocarea

CONGRESULUI F. L. N.
ALGER 4 (Agerpres). — Comisia 

de pregătire a congresului Frontu
lui de eliberare națională din Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară și-a încheiat lucrările. în 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
președintele Republicii, Ahmed Ben 
Bella, a anunțat că congresul 
F.L.N. va avea loc la 16 aprilie 
Acesta este primul congres care 
are loc după obținerea independen
ței Algeriei în iulie 1962.

adresat conducătorilor celor două țări 
mesaje în care le cereau să reglemen
teze conflictul pe cale pașnică și „pe 
baza principiilor unității africane" elabo
rate la conferința la nivel înalt de la 
Addis-Abeba ; conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor O.U.A. de la Lagos a 
recomandat Etiopiei și Somaliei să ini
țieze tratative bilaterale. începerea con
vorbirilor de la Khartum și încheierea 
lor cu un rezultat pozitiv au arătat că 
aceste eforturi n-au fost zadarnice și că 
prin unitatea lor de acțiune popoarele 
Africii pot rezolva cele mai dificile pro
bleme ale continentului.

cu tHc
golez — cuprul, cobaltul, uraniul — reali- 
zînd profituri uriașe. Pînă la indepen
dența Congoului, la un capital inițial de 
5 miliarde franci belgieni, Union Minière 
obținea anual un venit de 2,5 pînă la 
4,5 miliarde franci. După proclamarea in
dependenței, acționarii acestei puternice 
societăți au continuat să-și facă mai de
parte afacerile cu singura deosebire că 
lupta pentru acapararea unei poziții mai 
bune în cadrul lui Union Minière a că
pătat un caracter și mai ascuțit.

Monopolurile americane, la rîndul lor, 
caută să pună mîna pe pozițiile ocupate 
de concurenții belgieni, francezi, en
glezi. Pentru aceasta ele au nevoie, după 
cum se exprima un ziar american, de 
un Congo care să subordoneze Katanga 
și Union Minière oamenilor de la Leo
poldville. Diferitele misiuni americane 
care s-au perindat prin această țară — 
au avut rolul de a întări dependența gu
vernului de la Leopoldville față de cercu
rile industriale și financiare din S.U.A. 
Misiunea lui Harriman nu face desigur 
excepție deși întrevederea sa cu Adoula 
a fost învăluită în secret. încă înaintea 
sosirii sale la Leopoldville agenția U.P.I. 
își exprima părerea că el va întreprinde 
unele acțiuni „în vederea normalizării si
tuației" din acest sfat, iar Harriman per
sonal în timpul vizitei n-a ascuns intenția 
S.U.A. de a interveni oricînd în Congo 
„dacă acest sfat va cunoaște greutăți" 
după plecarea trupelor O.N.U. Tocmai 
acesta este sensul propunerii lui Harri
man în raportul său către președintele 
Johnson, cu privire la aplicarea unui nou 
program de ajutor militar pentru Congo.

Nicolae N. LUPU

„COSMOS-28" 
un nou satelit artificial 
al Pămîntului

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 4 
aprilie în Uniunea Sovietică a fost 
lansat un nou satelit artificial al Pă
mîntului — „Cosmos-28“. Pe bordul 
satelitului este instalat aparatajul 
științific necesar continuării cercetă
rii spațiului cosmic.

în afara aparaturii științifice pe 
satelit sînt instalate: un radio emi
țător, un sistem radiotehnic pentru 
măsurarea precisă a elementelor or
bitei, un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor despre funcționarea dispozi
tivelor și aparatajului științific.

„SONDA -I": Zborul 
continuă normal

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 3 
aprilie au fost stabilite cîteva legă
turi radio cu stația automată sovie
tică „Sonda-l“.

Cu prilejul legăturilor radio au 
fost verificate capacitatea și modul 
de funcționare a sistemelor de bord. 
Asupra funcționării lor au fost ob
ținute date care prezintă' un deose
bit interes. Totodată au fost recep
ționate rezultatele măsurătorilor 
realizate de aparatele științifice.

La 3 aprilie, sistemul de astroorien- 
tare a plasat stația pe poziția stabi
lită față de aștrii cerești. După a- 
ceea a fost conectat un motor special 
de comandă care a imprimat stației o 
viteză suplimentară. In acest scop 
pe bordul stației au fost comunica
te prin radio de pe Pămînt, cînd a- 
ceasta se afla la o distanță de 560 
mii kilometri, datele necesare prevă
zute în program privitoare la direc
ția axului de orientare a stației 
„Sonda-l“ în spațiul cosmic și la du
rata de funcționare a motorului de 
comandă.

Măsurătorile efectuate au arătat că 
modificarea traiectoriei de zbor a 
stației „Sonda-l“ corespunde cu o 
înaltă precizie valorilor stabilite în 
program. La 4 aprilie, la ora 18 (ora 
Moscovei) stația automată „Sonda-l" 
s-a aflat la o distanță de 837 mii 
kilometri de Pămînt.

Demisii amplu comentate
DupS cum se știe, Pierre Salinger, pur

tătorul de cuvînt al Casei Albe este a 
treia personalitate din „echipa Kennedy" 
care a demisionat după asasinarea fostu
lui președinte. înaintea lui au demisio
nat Ted Sorensen, consilier special, și prof. 
Arthur Schlesinger. Demisiile acestea sînt 
pe larg comentate în presă.

Sub titlul „Plecarea lui Salinger ridică 
chestiuni cu privire la cei ce rămîn" zia
rul „NEW YORK TIMES" scrie:

„Prin brusca plecare a lui Pierre Sa
linger de la Casa Albă a dispărut unul 
dintre cele mai importante simboluri ale 
continuităfii între administrafia Kennedy 
și administrafia Johnson. Confinuînd a se 
afla la postul său după 22 noiembrie, Sa
linger constituia un semn vizibil al pre
zentei echipei Kennedy în guvernul și po
litica președintelui Johnson. Este firesc ca 
demisia lui să alimenteze speculațiile în 
sensul că această prezenfă este pe cale 
de a se nărui. în rîndul persoanelor care 
continuă să rămînă în administrafia John
son se numără consilierii de la Casa 
Albă, Kenneth O’Donnel și Lawrence 
O’Brien și ministrul justifiei Robert F. 
Kennedy, fofi trei fiind profund legați din 
punct de vedere politic de fostul pre
ședinte Kennedy.

La suprafafă, cel pufin, nici unul din 
ei nu arată vreun semn că ar infenfiona 
să-și părăsească postul. Robert Ken
nedy prezintă o problemă mai compli
cată. El prevede pentru viitor unele ne
plăceri și neînfelegeri și nu poate uita 
nici un moment tragedia petrecută la 22 
noiembrie. Dar el și-a luat angajamentul 
să rămînă în guvern pînă după alegeri și 
nu există nici un indiciu că ar intenfiona 
să-și schimbe acest angajament.

Președintele Johnson la rîndul său in
tenționează să păstreze un număr cît mai 
mare de persoane din aparatul lui Ken

BUENOS AIRES. In editura ar- 
gentiniană Sei Jasy Goyanarte a 
apărut romanul „Baltagul" al lui Mi
hail Sadoveanu, în traducerea scrii
toarei Maria Teresa Leon. în ace
eași editură , sînt în curs de apariție 
romanele „Bordeenii" și „Venea o 
moară pe Șiret“. Tot la Buenos Aires 
Ion Popescu-Gopo a fost cooptat în 
juriul celui de-al 6-lea festival cine
matografic care are loc în capitala 
Argentinei.

SANTIAGO DE CHILE. Președin
tele Centralei unice a oamenilor 
muncii din Chile (CUT) OscaT 
Nunez, a declarat că greva generală 
de 72 de ore declarată de sindica
tele afiliate Centralei se desfășoară 
cu succes în întreaga țară. Greviștii 
cer mărirea salariilor cu 70 la sută 
în timp ce guvernul oferă numai un 
spor de 85 la sută, care nu cores
punde spiralei crescînde a costului 
yieții. L'a Santiago a avut loc O ma

DUPA LOVITURA DE STAT
DIN BRAZILIA
® Speculații în jurul persoanei viitorului președinte
• Arestările masive c 

a soției lui Goulart
RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). — 

Președintele interimar al Braziliei, 
Ranieri Mazzilli, care a sosit la Rio 
de Janeiro pentru consultări în ve
derea completării guvernului, a a- 
nunțat- numirea lui Vasco Leitao da 
Cunha ca ministru al afacerilor ex
terne și a lui Bulhoes de Varvalho 
ca ministru al finanțelor. Anterior 
fuseseră desemnați cei trei miniștri 
ai forțelor armate precum și minis
trul justiției.

Probabil că marțea viitoare, la 7 
aprilie, parlamentul federal din Bra
silia va fi convocat pentru a alege 
pe noul președinte al republicii, că
ruia îi va reveni sarcina de a în
cheia mandatul în curs și de a ve
ghea la desfășurarea alegerilor pre
zidențiale în 1965. Corespondentul 
agenției France Presse relatează că 
cele mai bune șanse de a fi aleși le 
au candidații militari și anume ma
reșalul Gaspar Dutra, fost președin
te al Republicii, și generalul Hum
berto Castello Branco, fostul șef al 
marelui stat major, care fusese de
mis din postul său de președintele 
Joao Goulart.

Un purtător de cuvînt al cabine
tului președintelui fiind întrebat în 
legătură cu proiectele atribuite pre
ședintelui interimar de a abroga de
cretele adoptate de președintele 
Goulârt cu privire la naționalizarea 
rafinăriilor de petrol și aplicarea 
reformei agrare, a declarat că „ase- 

La Rio de Janeiro în timpul recentelor evenimente.

nedy. Pentru el este esențial din punct 
de vedere polific să nu-și înstrăineze vo
turile obfinute de Kennedy în orașele din 
nordul țării”.

Revista „U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT" relatează :

„Personalul decedatului președinte 
John F. Kennedy se depărtează irepfat. 
Numele lui Kennedy este legat de tot 
mai puține acfiuni.'Noul președinte ac
ționează cu repeziciune pentru a crea 
alegătorilor, înainte de alegeri, propria 
sa imagine. Tendința aceasta se va in
tensifica în săptămînile și lunile ce vin. 
Metodele de lucru la Casa Albă s-au 
schimbat. Personalitățile cheie sînt în 
curs de schimbare. Există un ritm diferit 
și un ton diferit. Schimbările radicale tre
buie să aștepte însă pînă ce se va pre
ciza rezultatul alegerilor din 3 noiembrie, 
în lunile care au urmat după moartea 
președintelui Kennedy întreaga atmosferă 
a conducerii la Casa Albă s-a schimbat. 
Această schimbare tinde să-i facă pe 
multi dintre consilierii și ajutoarele de
functului președinte a-și exprima un sen
timent de oarecare neliniște".

„Demisia lui Pierre Salinger este inter
pretată de anumiți observatori drept o 
nouă „dovadă" a diferendului ce l-ar 
opune pe președintele Johnson lui Ro
bert Kennedy și foștilor colaboratori ai 
președintelui asasinat, scrie ziarul fran
cez „LE MONDE". După părerea acestor 
cercuri politice, Salinger nu ar fi putut 
părăsi conducerea serviciului de presă 
al Casei Albe dacă n-ar fi avut acordul 
„clanului Kennedy”. Intenția lui de a 
primi învestirea partidului democrat pen
tru unul din locurile de senator din par
tea sfatului California ar avea drept scop 
să suscite în acest stat o mișcare în fa
voarea desemnării lui Robert Kennedy la 
vicepreședinta Statelor Unite".

nifestație a greviștilor în sprijinul 
revendicărilor lor.

PEKIN. După o vizită de două 
zile făcută în R. D. Vietnam, sîm
bătă după-amiază a sosit la Pekin o 
delegație guvernamentală laoțiană 
condusă de primul ministru Suvanna 
Fumma. Delegația laoțiană va face 
o vizită de prietenie în R. P. Chi
neză la invitația lui Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

BONN. Vasul de coastă vest-ger- 
man „Nordmark" s-a scufundat vi
neri noaptea în Marea Nordului. 
Vasele care i-au venit în ajutor au 
găsit la locul naufragiului doar o 
barcă goală și corpurile a trei vic
time.

NEW YORK. Ziarul „Dallas Ti
mes;“ anunță că Jack Ruby va face 
depoziții sub jurămînt în fața unui 
membru al Comisiei speciale insti

ntinuă • O declarație

menea planuri au fost prezentate 
președintelui dar că nu au fost încă 
studiate“. .

Intr-un comunicat dat publicității 
de Federația asociațiilor comerciale 
din Brazilia se spune că- „Brazilia 
este asfixiată de probleme economi
ce și sociale, care necesită soluții 
imediate“. Totodată comunicatul, 
deși sprijină lovitura de stat mili
tară, declară că „evoluția socială 
este un fenomen ireversibil" și că 
„reforme de bază vor trebui să fie 
realizate într-un spirit democratic“.

In țară continuă arestările. Potri
vit agenției U.P.I., în cursul zilei de 
3 aprilie au fost arestate sute de 
persoane. Jandarmeria a primit or
din să-l aresteze pe deputatul Lio
nel Brizzola, conducătorul aripei de 
stînga a partidului laburist. Depu
tatul laburist Eloy Dutra, vicegu
vernator al statului Guanabara, a 
cerut azil la ambasada Uruguayului.

La Montevideo, Hector Gross 
Espiell, subsecretar la ministerul 
Uruguayan al afacerilor externe, a 
anunțat că în cursul nopții de sîm
bătă spre duminică președintele de
mis al Braziliei, Joao Goulart, va 
sosi la Montevideo. Soția lui Gou
lart, Maria Teresa Fontela, într-un 
interviu reprodus de majoritatea 
ziarelor din capitala uruguayană, a 
declarat că soțul ei „a renunțat la 
lupta armată dar nu la principiile 
sale“.

încheierea unui acord 
intre S. U. A. și Panama

WASHINGTON 4 (Agerpres)/ — 
S-a anunțat încheierea acordului 
dintre S.U.A. și Panama cu privire 
la restabilirea relațiilor diplomatice 
și deschiderea procedurii necesare 
reglementării diferendului dintre 
ele, în legătură cu Canalul Panama. 
Președintele Lyndon Johnson a 
anunțat că a comunicat președinte
lui panamez Roberto Chiari numirea 
lui Robert Anderson, fost ministru 
al finanțelor, ca ambasador special 
însărcinat să studieze împreună cu 
guvernul panamez diferendul care 
opune cele două țări.

Referindu-se la acordul încheiat, 
ziarul „New York Times“ scrie că 
acest acord „ar trebui să croiască 
calea spre o revizuire rezonabilă a 
tratatului din 1903 cu privire la ca
nalul Panama“.

Președintele•>
Yemenului a sosit 
la Sofia

SOFIA 4 (Agerpres).— După în
cheierea vizitei în R.S. Cehoslovacă, 
mareșalul Abdallah As-Sallal, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, a 
sosit sîmbătă la Sofia într-o vizită 
oficială de prietenie, la invitația 
Prezidiului Adunării Populare și a 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia. La aeroportul din Sofia, oas
petele a fost întîmpinat de Todor, 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, și de alte 
personalități oficiale.

tuită de președintele Tohnson pen
tru cercetarea împrejurărilor asasi
nării lui J. Kennedy. Potrivit 
ziarului, Ruby va fi interogat la în
chisoarea din Dallas, unde este 
deținut de la 24 noiembrie, ziua în 
care l-a ucis pe Lee Oswald, asasi
nul presupus al președintelui 
Kennedy.

LONDRA. Antropologul britanic, 
dr. Louis Leakey, a anunțat că a 
descoperit un schelet de om primi
tiv în estul Africii, datînd de peste 
800 000 de ani. Se apreciază că a- 
cest schelet, pe care l-a denumit 
Homo habilis, ar reprezenta pe pre
decesorul omului de astăzi.

NEW YORK. In noaptea de 3 
spre 4 aprilie, personalul de între
ținere de la principalele aeroporturi 
internaționale din S.U.A. a declarat 
grevă, ca răspuns la refuzul compa
niei de transporturi de a include în 
noile contracte colective revendi
cările lor.
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