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cartofi.

Au termmat

Pe plaiuri și izlazuri comunale

La plecarea din Moscova, tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și Chivu

semănatul porumbului

(Continuare în pag. Il-a)

ari suprafețe însămânțate

Minerii spanioli din provincia As- 
furia au reluat lupta grevistă pen
tru îmbunătățirea situației lor mate
riale. în prezent se află în grevă a- 
proximativ 4 500 de mineri. Greviștii 
revendică îmbunătățirea situației 
minerilor bolnavi de silicoză și ma
jorarea salariilor.

i mo- 
ultima

Bra- 
lucrări

normală. Totodată a fost

Sîmbătă dimineața, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Chivu Stoica 
s-au înapoiat în Capitală, venind de 
la Moscova.

La sosire au fost prezenți tovară
șii Alexandru Drăghici. Ghizela 
Vass, Corneliu Mănescu, activiști de 
partid și de stat.

A fost de fată I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă.
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și în comuna Slătioara. Sub îndru
marea consiliului agricol raional 
s-au făcut defrișări pe 55 ha care 
apoi au fost îngrășate și supraînsă- 
mînțate. Colectiviștii din Miloștea 
au îngrășat în timpul iernii, prin 
tîrlire, 35 ha finețe situate în jurul 
saivanelor. In raionul Horezu sînt 
însă gospodării colective cum sînt 
cele din comunele Lăpușata, Oteșani, 
Stroești, Copăceni și altele în care 
nu se acordă importanța cuvenită a- 
cestor lucrări.

și fînete naturale nu se 
lucrări de ameliorare a 
iar pregătirile necesare

Stoica au fost conduși de tovarășii 
A. N. Kosîghin, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., P. N. Demicev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., D. F. Ustinov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale, precum și de Titus Sinu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne în U.R.S.S., și mem
brii ambasadei R. P. Romîne.

(Agerpres)

de sa- 
complexe 
și colțuri 
fost con-

Două milioane 
de spectatori

Tn capitala Rhodesiel de sud, 
Salisbury, și la Bulawayo au avut 
loc demonstrații de protest împotri
va ordinului de instituire a domici
liului supravegheat pentru liderul 
populației de culoare Joshua Nkomo. 
Poliția a tras asupra manifestanți- 
lor. Aproape 250 de persoane au fost 
arestate.

In întreaga țară însămînțările șl 
celelalte lucrări agricole de primă
vară continuă intens. Pînă la 16 a- 
prilie, potrivit datelor Consiliului 
Superior al Agriculturii, au fost în- 
sămînțate cu diferite culturi peste 
2 400 000 hectare, cu 1 100 000 hec
tare mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. In întreaga 
țară s-a însămînțat mazărea pe 91 
la sută din suprafața prevăzută, 
floarea-soarelui pe 84 la sută, sfe
cla de zahăr pe 77 la sută, iar po
rumbul pe un sfert din suprafața 
planificată. Cu porumb s-a însă
mînțat o suprafață cu 660 000 hec
tare mai mare decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. în Dobrogea, 
unde condițiile favorabile și mași
nile au fost folosite din plin, a- 
ceastă valoroasă plantă a fost semă
nată pe 83 la sută din terenurile 
prevăzute. Pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni au fost plantate cu legu
me 38 la sută din suprafețele pla
nificate și cu cartofi 29 la sută. 
Plantele furajere au fost însămîn- 
țate pe aproape 400 000 hectare, cu 
100 000 hectare mai mult decît în

In primul trimestru al acestui an, colectivul Fabricii de ciment de la Bicaz 
a dat peste plan 15 000 tone clincher, 13 000 tone ciment și circa 10 000 
plăci ondulate. Aceste realizări au fost sporite în primele săptămîni ale 

lunii aprilie. In fotografie : una din liniile de clincher ale fabricii
Foto : Agerpres

Se toarnă betonul în fundațiile bara
jului de la Vidraru

Foto : M. Andreescu

de pășuni 
întreprind 
acestora, 
pentru folosirea lor rațională nici 
n-au început. Așa stau lucrurile în 
raioanele Huedin, din regiunea Cluj, 
Baia de Aramă, regiunea Oltenia, 
Oradea și Marghita, regiunea Cri- 
șana și altele. Mii de hectare de pă
șuni din aceste raioane sînt acope
rite de tufișuri nefolositoare și mă- 
răcinișuri, dar pînă acum n-au fost 
inițiate acțiuni de masă pentru cu
rățirea lor. Anul trecut, în raionul 
Huedin, din cauza proastei gos
podăriri a pajiștilor, producțiile 
de iarbă au fost cu mult mai mici 
față de posibilități. Nici în acest an 
nu au fost luate măsuri hotărîte 
pentru remedierea situației. Este ne
cesar ca în toate raioanele această 
problemă să fie privită cu răspun
derea cuvenită.

Alături de măsurile de îmbunătă
țire a pășunilor este nevoie să se 
facă și pregătiri care să permită fo
losirea lor cît mai rațională. De mare 
însemnătate este stabilirea datei de 
începere a pășunatului, avîndu-se în 
vedere gradul de creștere a ierburi
lor pe fiecare tarla sau porțiune de 
pășune și alte condiții locale. Pășu- 
natul prea de timpuriu, practicat în 
multe locuri, încă de cînd dă colțul 
ierbii, pe lîngă că nu asigură hră- 
nirea corespunzătoare a animalelor, 
constituie una din cauzele care 
duc la degradarea pajiștilor.

Tot atît de importante sînt și re
partizarea judicioasă a pășunilor și 
tarlalizarea lor, care dă putința or
ganizării pășunatului prin rotație, 
amenajarea de adăposturi simple din 
materiale locale, precum și de adă
pători cu apă suficientă. Asemenea 
pregătiri efectuate, atît anul trecut, 
cît și în acest an, în raionul Cislău, 
regiunea Ploiești, alături de alte mă
suri au dus la creșterea producției 
de lapte și carne. Este necesar ca 
experiența bună dobîndită în acțiu
nea de folosire rațională a pășunilor 
să fie larg extinsă.

îmbunătățirea pășunilor și organi
zarea pășunatului rațional constituie 
probleme de mare însemnătate eco
nomică. De aceea organele și organi
zațiile de partid, sfaturile populare 
și consiliile agricole au datoria să le 
acorde tbată atenția. Antrenarea 
colectiviștilor și a tuturor crescăto
rilor de animale la executarea dife
ritelor lucrări va contribui la asigu
rarea unei bune hrăniri a animale
lor. In aceste zile, paralel cu măsu
rile pentru terminarea peste tot a 
semănatului culturilor furajere din 
prima epocă, va trebui asigurată și 
îmbunătățirea pășunilor, urmate de 
măsuri concrete pentru organizarea 
rațională a pășunatului, factori de 
mare însemnătate în sporirea pro
ducției de carne, lapte și lînă.

Ieri au început la București, Cluj 
și Iași lucrările celei de-a VlI-a 
Conferințe a cercurilor științifice 
studențești, organizată de Ministe
rul Invățămîntului și Uniunea aso
ciațiilor studenților din R. P. Ro
mînă. Sînt prezentate circa 240 de 
lucrări întocmite în cele aproape 
800 de cercuri științifice studențești 
din întreaga țară.

toți constructorii hidrocentra- 
Inalta apreciere dată muncii

lucrat cu grapa cu colți 
Semănatul porumbului a fost 

și în gospodăriile din trustul 
iar în trusturile Alexandria, 
Brăila, se apropie de sfîrșit.

In cadrul lucrărilor pentru dez
voltarea și sistematizarea exploa
tării miniere Filipeștii de Pădure a 
fost pus în funcțiune un complex 
modern de instalații compus din 
stații de triaj, de sortare și livrare 
a cărbunelui, menit să ușureze 
operațiile de la suprafață. Pentru 
înlesnirea transportului și a apro
vizionării cu materiale, în incinta 
minei a fost construită o cale fe
rată

Gospodăria de stat Șura Mică, raionul Sibiu, cultivă 100 ha cu 
Cu ajutorul mașinilor s-au plantat peste 60 ha.

în raionul Horezu unde sînt peste 
8 000 ha pășuni și finețe naturale, la 
care se adaugă alte mii de hectare 
de pășuni alpine și izlazuri comu
nale, se întreprind o serie de lucrări 
de îmbunătățire a acestora. Anul 
trecut, în comuna Horezu, în urma 
măsurilor de refacere a pajiștei pe 
100 ha, producția de iarbă a crescut 
mult. Acum au fost curățate, în
grășate, supraînsămînțate și gră- 
pate alte 80 ha. La fel s-a procedat

Pentru a dubla debitul de apă 
adus de Argeș și a mări deci pute
rea hidrocentralei, se prevede cap
tarea unor rîuri și aducerea lor, prin 
galerii, în lacul de acumulare. Ast
fel se captează pe partea stîngă a 
Argeșului rîul Doamnei, rîul Cer
nât, rîul Vîlsan și se aduc printr-o 
galerie subterană de peste 18 km în 
lacul de acumulare, iar pe partea 
dreaptă — rîul Topolog, printr-o ga
lerie de peste 7 km. In total sînt de 
săpat circa 42 km de tunele și gale
rii. Acestea sînt principalele lucrări 
ce trebuie efectuate pentru construc
ția marii centrale hidroenergetice.

Pentru execuția acestor lucrări 
vor fi excavați peste 1 400 000 de 
mc de stîncă și pămînt, din care 
820 000 mc în subteran; vor fi tur
nați peste 1 040 000 mc de beton, din 
care aproape 500 000 mc în subte
ran. Echipamentul electro-mecanic 
cu care va fi echipată hidrocentra
la, și care va fi montat aici, cîntă- 
rește aproximativ 6 300 de tone.

Execpția acestei importante lu
crări a început în primăvara anului 
1961. In acel an, la 1 aprilie, primele 
brigăzi de constructori, transferați 
de la Bicaz, au început lucrările de 
baracamente și pentru deschiderea 
drumurilor de acces la punctele de 
atac a lucrărilor de bază.

Organizarea generală a acestui 
vast șantier a pus în fața construc
torilor probleme multiple și com
plexe. Trebuiau construite și ame
najate colonii muncitorești pentru 
a se asigura cazarea miilor* de coti-' 
structori ai hidrocentralei ; trebuiau 
construite, de asemenea, grupuri 
sociale și de deservire a construc
torilor, depozite, magazii, garaje, a- 
teliere, stații de compresoare, fabrici 
de beton, dinamitiere ș.a. Toate 
aceste lucrări au fost executate 
după un plan coordonat și rit
mic, urmărindu-se în principal să 
se asigure pe de o parte sporirea 
continuă a forțelor de muncă, iar 
pe de altă parte atacarea și execu
tarea lucrărilor de bază în paralel 
cu lucrările de organizare. Au luat

Hidrocentrala „16 Februarie“ de 
pe Argeș reprezintă obiectivul hi
droenergetic cel mai important al 
planului de 6 ani. Proiectul acestei 
lucrări prevede executarea unui ba
raj de 165 m înălțime și 307 m lun
gime la coronament, care va crea 
un mare lac artificial, cu un volum 
de aproximativ 500 milioane mc de 
apă. Din lacul de acumulare, apele 
vor. fi dirijate printr-un tunel de 2 
km lungime spre castelul de echilibru 
și puțul forțat, iar de acolo în cen
trala subterană — amplasată la 104 
metri sub nivelul Argeșului — pen
tru a pune în mișcare cele 4 tur
bine de cîte 56 500 kW fiecare. în 
continuare, apele se vor „liniști“ în 
camera de expansiune și apoi vor fi 
înapoiate Argeșului printr-un tunel 
numit galeria de fugă.

ființă, în acest scop, 4 șantiere de 
execuție, din care 3 și-au început 
activitatea chiar din prima lună.

Azi, după circa 3 ani de activi
tate, constructorii au schimbat în
fățișarea acestor locuri. Au fost 
construite și amenajate 14 co
lonii muncitorești cu o capacitate 
de cazare pentru 7 OOo 
lariați — 12 cantine, 2 
comerciale, băi, cluburi 
roșii în toate coloniile. A 
struită o școală medie și o alta de 
opt ani, un spital modern cu 85 pa
turi, la Corbeni, și o policlinică ; în 
celelalte colonii și loturi asistența 
medicală e asigurată prin dispensare 
și puncte sanitare.

în paralel cu amenajarea colonii
lor muncitorești și a grupurilor so
ciale s-a trecut, chiar din prima 
lună, la organizarea propriu-zisă a 
execuției lucrărilor de bază. în ca
drul celor 4 șantiere au fost stabi
lite peste 20 loturi de execuție a di
verselor obiective, fiecare cu lucră
rile sale specifice. Au fost con- 
struiți peste 6 km de drumuri pro
vizorii de șantier, 14 stații de com
presoare de aer. de mare capacitate, 
10 stații de betonare, 6 instalații mi
niere de extracție, 15 ateliere de re
parații. depozite, magazii și alte 
construcții.

Pentru alimentarea șantierului cu 
energie electrică s-a construit o li
nie de 110 Kv, de la Pitești la Căpățî- 
neni, precum și linii de 15 Kv, de 
distribuție, în lungime de peste 97 
km, cu 28 stații de transformare. 
Spre a se asigura o bună organizare 
a lucrărilor de betonare a barajului 
s-a executat un drum de peste 5 km 
pe valea Argeșului, tăiat în stîncă, 
drum unic în țară, — o adevărată 
mîndrie a constructorilor noștri — 
care pornește de la Cetățuia și urcă 
pînă la creasta barajului. Pentru 
executarea lui a fost necesar să se 
excaveze circa 350 000 mc de stîncă 
și să se execute aproximativ 16 500 
mc de betoane și zidării. Pentru 
montarea macaralelor funicular, cu 
ajutorul cărora se betonează barajul, 
s-au excavat 112 000 mc și s-au tur
nat peste 16 000 mc de beton.

Pentru înfrumusețarea 
orașului

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii'). 
— Litoralul se pregătește de primi
rea unui număr sporit de oaspeți 
în această vară. Pe lîngă noile 
construcții și amenajări, vizitatorii 
vor găsi în zona de nord a stațiu
nii Mamaia, spre Mamaia-sat, o ta
bără de corturi cu 2 000 de locuri. 
Pentru alte 500 de locuri pe serie 
se amenajează un camping, unde 
vizitatorii își vor putea instala cor
turile proprii. Ei vor avea la dis
poziție garaje și parcaje pentru 
autoturisme. Pentru deservirea ce
lor veniți aci se va deschide un 
restaurant cu două linii de auto
servire, se vor instala chioșcuri cu 
răcoritoare, țigări, ziare, un maga
zin de artizanat etc. Se construiesc, 
de asemenea, grupuri sanitare cu 
spălătoare, dușuri, o stație de 
pompare și una de transformare,

Comisia Warren, însărcinată cu 
anchetarea împrejurărilor în care a 
fost asasinat președintele Kennedy, 
va audia marți pe guvernatorul John 
Connaly din Texas și pe soția sa, 
care se aflau în mașina preziden
țială în momentul atentatului. Doi 
medici ai spitalului Parkland din 
Dallas, care au examinat corpul pre
ședintelui asasinat, vor fi, de ase
menea, audiați în aceeași zi. 
Miercuri, șefi și membri ai poliției 
municipale din Dallas vor face de
poziții în fața comisiei, iar joi — 
martori ai „serviciului secret” pre
zidențial și experți ai F.B.I.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Rețeaua cinematografică a regiunii Ma
ramureș se extinde an de an. In 1964, 
de pildă, în 10 localități, printre care 
Potău, Hurezu, Pribilești, Boiu Mare și 
altele, au luat ființă noi cinematografe. 
In întreaga regiune funcționează în pre
zent peste 200 unități cinematografice, 
din care aproape 180 la sate. In raionul 
Oaș, bunăoară, există astăzi mai multe 
unități cinematografice decît erau pe tot 
cuprinsul regiunii înainte de eliberare. 
De la începutul anului și pînă în pre
zent, filmele prezentate au fost 
vizionate de aproape 2 milioane de 
spectatori — cu peste 700 000 mai mulți 
decît s-au înregistrat în tot cursul anului 
1938 în Maramureș.

se vor face noi racordări de cana
lizare șl altele. Intre zonele de 
corturi se amenajează drumuri de 
legătură și alei împodobite cu 
flori și plante ornamentale. Pen
tru studenții care-și vor petrece va
canța la Costinești se reamenajea- 
ză tabăra de corturi cu aleile și 
zonele ei verzi, se instalează 
chioșcuri și standuri pentru ziare.

Excavațiile drumului de acces la 
macaralele funicular și în ampriza 
barajului s-au executat în condiții 
foarte grele, constructorii fiind ne- 
voiți adesea să lucreze legați în 
frînghii, ca niște adevărați alpiniști, 
pe.versanți cu panta de 60—85°. Tot 
pentru betonarea barajului s-a con-' 
struit o fabrică de beton automati
zată, la înălțimea coronamentului 
barajului, care poate asigura turna
rea a 2 000 mc de beton în 24 de ore.

Realizarea într-un termen scurt a 
lucrărilor de organizare ne-a permis 
să începem și să desfășurăm într-un 
ritm viu toate lucrările de bază. 
S-au executat peste 22 km de tunele 
și galerii, s-au terminat excavația 
și betonarea castelului de echilibru ; 
la centrala subterană excavațiile 
sînt în stadiu de finisaj, iar la 
baraj aceste lucrări sînt terminate. 
Anul trecut, în ziua de 18 octombrie, 
în prezența tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a celorlalți condu
cători de partid și de stat, care au 
vizitat șantierul, a început turnarea 
barajului. Vizita pe șantierul nostru 
a conducătorilor de partid și de stat 
a constituit o cinste deosebită 
și un prilej de bucurie pen-

Creșterea efectivelor de animale 
și a producției de carne, lapte, lînă 
depinde de măsurile care se iau pen
tru asigurarea bazei furajere. Acum 
este timpul să se execute lucrările 
necesare îmbunătățirii celor peste 4 
milioane hectare de pășuni și finețe 
naturale. Paralel cu executarea se
mănatului la timp și Ia un nivel a- 
grotehnic înalt, această problemă 
trebuie să preocupe îndeaproape 
consiliile agricole, unitățile agricole 
socialiste, organele și organizațiile 
de partid.

In multe comune și sate, mii de 
colectiviști și crescători de animale 
participă la lucrările de îngrijire a 
pășunilor. Colectiviștii din Feldioa- 
ra, regiunea Brașov, au curățat de 
lăstărișuri și buruieni' și au împrăș
tiat mușuroaiele de pe întreaga su
prafață de pășune. Unele tarlale au 
fost grăpate de timpuriu, iar pe o 
mare parte din pășune ei au 
aplicat îngrășăminte naturale și 
chimice. S-a făcut tarlalizarea și 
repartizarea lor pe specii și ca
tegorii de animale. In numeroa
se gospodării colective din raioanele 
Zalău, Turda, Aiud și altele din re
giunea Cluj, cu sprijinul organiza
țiilor de partid, mase largi de colec
tiviști au fost atrase la întreținerea 
și îmbunătățirea pășunilor, obținîn- 
du-se bune rezultate. La gospodăria 
colectivă din Romînaș întreaga su
prafață a fost curățată. Lucrări de 
întreținere a pajiștilor execută în a- 
ceste zile și colectiviștii din Epu- 
reni, Bivolari, Voinești, Țuțora și 
altele din raionul Iași. în acest an, 
în raion se fac împrăștierea mușu
roaielor și grăpatul pe cel puțin 
4 700 ha de pășune, curățatul de 
mărăcinișuri și buruieni pe 14 000 ha 
și aplicarea de îngrășăminte pe 3 270 
ha. Alte 700 ha sînt supraînsămîn
țate cu semințe de ierburi valoroase.
, în scopul sporirii cantității de 

rriasă verde, de care depinde asigura
rea hranei a.nimalelor pe timp de 
vară, este necesar ca peste tot lucră
rile de întreținere a pășunilor să se 
facă cu cea mai mare grijă. Ex
periențele întreprinse cît și rezultate
le multor gospodării colective au de
monstrat că producția de masă ver
de și conținutul în substanțe nutriti
vi al ierbii pot spori dacă se aplică 
măsuri de ameliorare : lucrări de în
treținere și de curățire, îngrășarea, 
amendamentarea solurilor podzolice, 
supraînsămînțări în scopul îmbună
tățirii compoziției floristice, cultiva
rea cu plante de nutreț valoroase 
pentru masă verde etc. Aplicarea 
unor asemenea măsuri a făcut ca la 
gospodăria colectivă din Lețcani, re
giunea Iași, producția de iarbă să 
ajungă la 12 000 kg la hectar, față de 
2 000—2 500 kg cît se obținea înainte.

Cu toate că timpul este înaintat, 
în unele raioane cu suprafețe mari

tru 
lei.
constructorilor și îndrumările pre
țioase primite cu acest prilej ne sînt 
de mare ajutor și ne însuflețesc și 
mai mult în lupta pentru a realiza 
în termen și în condiții optime acest 
mare obiectiv al planului de șase 
ani.

A Vila Conferință 
a cercurilor științifice 
studentesti

acordă atenție revendicărilor și so. 
luționării problemelor ridicate.

DEZVOLTAREA Șl SISTEMATIZAREA MINEI 
FILIPEȘTII DE PĂDURE

H

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 
acest an, în orașul Ploiești se execută 
lucrări de înfrumusețare în valoare de 
circa 1 100 000 lei. Printre altele se 
plantează 3 000 de arbuști diferiți. In 
spațiile verzi ale zonei blocurilor noi 
din jurul halelor centrale, au fost plan
tați recent puieții de conifere.

D. Ținu — Confruntarea de la 
Manila (pag. 4-a).

O mulflme evaluată la 55 000 de 
persoane s-a adunat, vineri după- 
amiază, în fața clădirii Congresului 
argentinean din Buenos Aires. In
tr-un memorandum, prezentat de se
cretarul general al C.G.M. președin
ților celor două camere, au fost 
prezentate o serie de revendicări ale 
oamenilor muncii privind îmbunătă
țirea situației pensionarilor, garan
tarea unui salariu minim, abroga
rea unor decrete asupra reprimării 
unor activități considerate ca subver
sive, o amnistie generală. Președin
tele senatului și vicepreședintele re
publicii, dr. Carlos Perette, a comu
nicat liderilor sindicali că guvernul

asfaltat drumul care leagă exploa
tarea cu localitatea minieră din a- 
propiere. Alte lucrări au fost 
executate în subteran. Aici, sub 
nivelul pînzelor de ape frea
tice au fost deschise trei noi ori
zonturi de exploatare în straturile 
de cărbuni. Acum, peste 40 la sută 
din întreaga producție a minei se 
extrage din galerii aflate sub ni
velul apelor subterane.

In această primăvară, în gospodă
riile de stat din regiunea Dobrogea 
lucrările de însămînțare a porumbului 
au fost organizate mai bine. Folosirea 
cu randament maxim a tractoarelor și 
mașinilor agricole au făcut cu putință 
ca în unitățile din cele două trusturi 
din regiune, Constanța și Tulcea, să se 
termine semănatul porumbului pe cele 
73 000 ha prevăzute în plan. In aceste 
zile se face întreținerea culturilor. Mai 
mult de jumătate din suprafața cultivată 
cu porumb 
reglabili, 
terminat 
Urziceni, 
Slobozia,

Inq. Nicolae STEFAN
director
al construcției hidrocentralei 
„16 Februarie“-Argeș

primăvara anului trecut. Au conti
nuat mai intens plantările de pomi 
și viță de vie. Cu pomi s-au plantat 
18 500 hectare, iar cu viță de vie o 
treime din suprafața prevăzută. Ac
țiunea de plantare a viței de vie se 
desfășoară mai intens în regiunile 
Dobrogea, Oltenia, București și Ga
lați. In ultima săptămînă au fost 
intensificate și lucrările de amena
jare a noilor orezării, executîndu-șe 
aproape 70 la sută din volumul de 
terasamente necesar. Rezultate mai 
-bune s-au obțină- în.-.- regiunile. 
București și Galați.

Consiliul Superior al Agriculturii 
recomandă ca în săptămînă viitoare 
să se termine semănatul sfeclei de 
zahăr, florii-șoarelui și al plantelor 
de nutreț pe toate terenurile prevă
zute și să se intensifice însămînța- 
rea porumbului, plantatul legume
lor, cartofilor, precum și lucrările 
în pomicultură și viticultură. Aten
ția specialiștilor, mecanizatorilor și 
colectiviștilor trebuie să fie în con
tinuare îndreptată spre efectuarea 
lucrărilor la un înalt nivel agroteh
nic și însămînțarea tuturor supra
fețelor prevăzute.

In marile noduri feroviare se e- 
xecută în prezent o serie de lu
crări pentru extinderea și 
dernizarea triajelor. In 
vreme la Ploiești, Dej și 
șov, au fost executate 1 
de extindere și sistematizare a li
niilor ferate în triaje ; în aceste 
triaje s-a introdus și centralizarea 
eîectro-dinamică a macazurilor 
pentru operațiunile de descompu
nere și formare a trenurilor, aces
te macazuri fiind telecomandate. 
Anul acesta, asemenea lucrări 
au început și la alte 4 princi
pale noduri de cale ferată — So- 
cola, Palas, Simeria și Caransebeș.

Einleia
"’Organ al Comitetului Central al PJi.R

PBIN MUNCA ENTUZIASTA 
A CONSTRUCTORILOR
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SCUZA OÂKE PASIUNEA?

pași ade-
■* devine

elevi ai clasei, fie- 
și personalitatea sa,

. încurajată de 
îngăduința unor

explică 
o pro- 
Explo- 

descope- 
ale pa- 

I deschide drum mi
or ; ramuri importante ale 

s-au dezvoltat datorită

Mărturisită doar pe jumătate, intenfia 
„eroului" ar fi să se înscrie la o școală 
tehnică. Dar un tehnician n-are nevoie de 
cunoștinje de matematică și fizică? In 
anul în care Luna a retransmis ca o oglin
dă semnale radio, „radiofonistul” Vasile 
G. a căpătat media 3 la Astronomie, iar 
lecturile sale se limitează de fapt la ca
talogul tuburilor electronice.

Te poate scuza pasiunea? Dimpotrivă, 
adevăratele pasiuni te obligă să-fi însu
șești cela mai înalte cunoștinfe din do
meniul profesiei îndrăgite.

ce 
intra în curînd în uzine, în instifufii 
în facultăfi.

cultăjii pe care vor s-o urmeze o pa
ranteză : școala tehnică din specialitatea 
respectivă. Pentru că nu întotdeauna so
coteala de aici se potrivește cu cea de 
la concursul de admitere.

Asemenea ore de dirigenfie, comple-

Printre cei 31 de 
care cu preocupările 
am descoperit și un „erou”. E o figură 
ciudată și contradictorie doar în aparență. 
Catalogul îl recomandă așa cum e, fără 
menajamente : absențe nemotivate, căzut 
la cîteva materii. Și totuși colegii săi îl 
apreciază în unanimitate : inteligent, ta
lentat, cu mari posibilități ! Dar de ce nu 
învață ? Răspunsul cade neașteptat : din 
cauza pasiunii lui pentru radiofonie.

Pe cînd avea 12 sau 13 ani, Vasile G. 
a realizat prima linie telegrafică din car
tier, întinzînd prin curți și grădini o sîr- 
mă de 400 m în vederea unei legături 
permanente, prin alfabetul Morse, cu un 
coleg de clasă. Dar, întrucît demodatul 
telegraf nu era în pas cu cerințele teh
nicii moderne, instalația a fost transfor
mată ulterior într-un gen de. telefon în 
care difuzorul aparatului de radio ținea 
loc de receptor. Acestea ar fi anteceden
tele. Tînărul radiofonisf a tocit pe dina
fară catalogul de tuburi electronice și 
multe pagini cu formule, frecventează 
radio-clubul din oraș, își pierde vremea 
la aeroportul Aviasanului, 
simpatia colegilor și de 
profesori, pasiunea lui Vasile G. s-a trans
format, fiind prost înțeleasă, într-un viciu,

fate de vizite în întreprinderi și întîlniri 
cu ingineri și muncitori, profesori și teh
nicieni, îi ajută pe cei dintr-a Xl-a să se 
orienteze în alegerea viitoarei lor pro
fesii, să-și descopere mai ușor înclinații 
și aptitudini pentru o anumită meserie. 
Dar îi ajută numai. De hotărît trebuie să 
hotărască singuri, sfătuindu-se cu profe
sorii și părinții.

Oare catalogul reprezintă întotdeauna 
o oglindă a elevului? Notele, e adevă
rat, surprind mai mult sau mai puțin 
exact cunoștințele, nivelul de pregătire, 
înclinațiile fiecăruia. Dar caracterul, com
portarea, concepțiile la ce rubrică sînt 
înscrise?

— Infîi am vrut să devin naviga
tor — începe el cu un zîmbef ironic. 
Dar m-am răzgîndit la timp. E o mese
rie riscantă. Un vas, oricît de mare, se 
poate scufunda, în definitiv. Apoi, am 
vrut să devin inginer mecanic. Dar ce mă 
fac dacă mă repartizează la un S.M.T., 
cine știe unde? Mai tîrziu m-am gîndif 
la electrotehnică. Dar parcă poți să 
știi? E una din facultățile cu cei mai mulți 
candidați...

Cu puțină vreme în urmă, M. P. 
s-a răzgîndit din nou, descoperind o pro
fesie care i se pare cea mai comodă și 
mai sigură. Că în alegerea unei profesii 
poți oscila între mai multe posibilități 
nu e un fapt condamnabil, dar evoluția 
„pasiunilor" lui M. P. a fost dictată, în 
chip evident, nu de înclinații reale ci de 
raționamente limitate, supremul său ideal 
fiind, după cum se vede, o viață comodă.

De unde asemenea raționamente și 
idealuri? Catalogul rămîne mut. Poate în 
ultima rubrică să găsim un indiciu: la 
purtare M. P. are nota minimă pe primul 
trimestru. Dar după părerea lui este o 
greșeală ; personal nu se consideră vino
vat, deși mărturisește cu o sinceritate te
ribilă că a fost nepoliticos cu o profe
soară, că „are nervi", că își bate fratele 
mai mic, că uneori se poartă necuviincios 
cu mama sa. Fără să-și dea seama, M. P. 
sugerează atmosfera de acasă, unde el a 
devenit, se pare, un fel de cap neîncoro
nat.

In ce meserie se va specializa pînă la 
urmă M. P. ? E greu de știut. Dar în cu
rînd va înțelege, desigur, că în viață este 
important nu numai ce să fii, ci și cum 
să fii, că orice profesie presupune dă
ruire și simț de răspundere față de sine 
și față de oamenii din jur.

Așezați doi cîte doi în băncile ră
mase prea mici, cei dintr-a Xl-a 
urmăresc pe tablă relații matematice, a- 
plicafii ale unor teoreme. Sînt 31 de 
băieți și fete între 17 și 18 ani. „Vlrsta 
de aur”, a denumit-o cineva, demult, iar 
generații de scriitori au descris-o și o vor 
descrie pentru romantismul, elanurile și 
forța ei. De aur, poate, dar în nici un 
caz idilică; romantică, desigur, dar în 
nici un caz siropoasă și roză. Pentru 
că e vîrsta formării personalității, a ale
gerii și delimitărilor, a primilor | 
vărați în viață. „Vîrsta de aur 
astfel vîrsta destul de dificilă a primelor 
răspunderi serioase față de sine și de 
societate.

Prilej de meditație și de noi eforturi 
din partea profesorilor, a părinților, dar 
mai ales din partea lor, a celor

. — Am ales „realul" pentru că mate
matica te obișnuiește să gîndești mai pro
fund — afirmă cu gravitate Cristina A. 
după ce cu cîteva minute mai devreme 
exclamase : „Majoritatea sîntem totuși co
pii".

Copii, sau oameni în pragul maturității ?
Să răsfoim cîteva file din jurnalul clasei 

a Xi-a D de la Școala medie „Mihail 
Eminescu" din Constanța. E o clasă ca 
multe altele, cu elevi preocupați de a- 
ceeași întrebare ca și colegii lor din Cluj 
sau din lași, din Giurgiu sau din Satu- 
Mare. O întrebare serioasă, gravă : Ce 
să fiu ? Ce voi face în viață ?

Oră de dirigenție. Dorina C. 
de ce vrea să devină geolog. E 
fesie frumoasă și interesantă, 
ralor al scoarței pămîntești, 
ritor al bogățiilor naturale 
triei, geologul 
nerilor, sondorii, 
industriei noastre 
și cercetărilor întreprinse de geologi. Ori
cît de documentată ar fi expunerea, ideile 
sale rămîn totuși cam abstracte. Dar, așe
zată în prima bancă, se află în clasă și 
o ingineră geolog invitată cu acest pri
lej. Cuvintele sale dezvăluie elevilor și 
frumusețea, dar și răspunderile, difi
cultățile, dar și satisfacțiile acestei me
serii și îi atrag atenția Dorinei că și-a 
ales o profesie care presupune multă dă
ruire, eforturi și pasiune.

Dar ce meserie nu presupune aseme
nea calități ? Discuția continuă. Mai mulți 
vor să devină chimiști, alții constructori 
sau electrotehnicieni, unul fizician, alții — 
profesori. Cu o seriozitate demnă de re
marcat cei mai mulți pun în dreptul fa-

Cristina A. a ales. Hofărîrea ei a fost 
luată cu seriozitate, nu de azi pe mîine, 
ci în decursul ultimilor doi ani. Vrea să 
devină inginer chimist în ramura colo- 
ranților. Și are foaie șansele să-și reali
zeze acest vis datorită nu numai notelor 
din catalog (numai 9 și 10) dar și 
pasiunii sale pentru chimie și, într-un sens 
mai larg, concepției sale despre viață și 
muncă. Nu goana după note, ci curiozi
tatea de a cunoaște și dorința de a fi 
un om complet o fac să se apropie de 
astronomie sau de psihologie cu același 
interes cu care învață matematica sau fi
zica.

Nu se știe niciodată 1 Pentru examen trebuie revăzută chiar și bătrîna mașină cu aburi
Foto : R. Costln Paul DIACONESCU

UN MÂR|
A încetat să bată inima lui Geor

ge Vraca I
Scriu aceste cuvinte și condeiul 

se mîhnește, mintea refuzînd să în
registreze tragica veste. George 
Vraca se identifică printr-o activi
tate prodigioasă cu teatrul nostru 
din ultima jumătate de veac, nume
le său alăturîndu-se acelora care au 
dat și dau îndeletnicirii noastre 
strălucire și noblețe. Nu mă simt în 
stare, la această oră de doliu, să fac 
o analiză cît de sumară a drumului 
său prin mișcarea noastră artistică, 
într-atît a fost personalitatea lui de 
amplă, de covîrșitoare.

George Vraca avea toate datele 
actorului perfect, visat de mintea 
celui mai pretențios director de sce
nă : avea o înfățișare cuceritoare, o 
sensibilitate fără pereche, un dar de 
a cuceri publicul de la primele re
plici. Avea duioșie și melancolie, 
dar și o zguduitoare forță tragică, 
era eroul fermecător, la fel de de- 
săvîrșit în repertoriul clasic ca și în 
cel modern. Trecea de la o partitură 
la alta cu o ușurință și o virtuozi
tate uimitoare și împletea gravita
tea cu surîsul ca nimeni altul. Vă
zut o singură dată nu putea fi uitat, 
pe scenă era la eț acasă, acolo 
sub reflectoarele care i-au luminat 
o carieră prodigioasă. O înșiruire a 
rolurilor ar fi cu neputință, George 
Vraca fiind unul din acel actori care 
nu s-au cruțat niciodată ; el n-a re
fuzat să interpreteze și roluri de 
mai mică întindere, fiindcă știa 
să facă o bijuterie din orice apariție. 
Toate darurile lui native n-ar fi 
rodit poate atît de excepțional 
dacă n-ar fi fost egalate de altele, 
la fel de temeinice. Era de o 
conștiință artistică putînd servi 
ca model, muncitor, disciplinat, dor
nic să se verifice cu fiecare nouă 
apariție.

Vremea noastră, atît de darnică 
și de spornică în realizări teatrale 
deosebite, l-a chemat la o nouă ti
nerețe. în ultimii douăzeci de ani. 
George Vraca, continuator al tradi
țiilor realiste ale teatrului romînesc, 
a adăugat succeselor lui trecute al
tele mai profunde, mai pline de 
lumină. Care spectator al zilelor 
noastre îl va uita vreodată creația 
din „Fîntîna Blanduziei“, din „Fiul 
meu“ sau din „Richard al III-lea“ 
— premiera recentă care a mar
cat o culme și, în același timp, 
sfîrșltul unei vieți închinate artei, 
dăruite publicului? Acești ani de

ARTIST CETĂȚEAN
de Sică ALEXANDRESCU 

artist al poporului

împliniri artistice superioare au în
semnat pentru George Vraca și pri
lejul afirmării unor noi calități, a 
unor noi nobile pasiuni. Militînd ca 
pedagog, ca director de teatru și ca 
actor, pentru dezvoltarea continuă a 
teatrului nostru, George Vraca a 
promovat cu generozitate actori ti
neri, conducîndu-le pașii cu înțelep
ciune și pricepere, cu o părintească 
și responsabilă grijă. Era îndrăgostit 
de literatura noastră originală, pe 
care a slujit-o cu devoțiune pe 
scenă, ca și în filme rămase de ne
uitat. Profund legat de viața po
porului, el a împletit neostenit, cu 
tinerească însuflețire, munca artis
tică și activitatea obștească, confi-

gurîndu-se ca un adevărat artist- 
cetățean.

George Vraca era — și mă doare 
inima că trebuie să scriu „era“ — 
înzestrat cu o asemenea conștiință 
profesională încît și-a sfidat boala 
și, suferind fiind, a terminat filmul 
„Tudor“, încununînd bogata și înde
lungata sa activitate pe tărîmul ci
nematografiei cu o creație magis
trală : Brîncoveanu. Apoi, chinuit 
de dureri și de spectrul sfîrșitului 
apropiat, a pregătit și a jucat totuși, 
și cu ce strălucire, Richard !

„Era George Vraca“.... Nu mă îm
pac, nu pot să mă împac cu formu
larea. George Vraca nu va fi nici
odată evocat la timpul trecut. Este 
și va rămîne de-a pururi în inimile 
noastre așa cum l-am simțit și cum 
l-am iubit o viață întreagă — Gicu, 
George, George Vraca al nostru, al 
tuturor...

George Vraca în rolul titular din piesa „Richard al III-lea’ de W. Shakes
peare (stînga) și în rolul Brîncoveanu din filmul „Tudor" (dreapta) — 
ultimele creații ale regretatului actor, pe care moartea l-a surprins pe 

culmea cea mai înaltă a talentului său

șantierul hidi^țentralej de pe Argeș
WCIÂmiE AVANSEAZĂ ÎN RITM SUSJINUT

îmbrăcăm
0 Modern înseamnă 
variată; originală ®

simplu, elegant © Producție de serie 
Culoarea în estetica vestimentară

Hainele moderne sînt simple, co
mode, elegante. Nici capriciul și nici 
fantezia vreunui creator n-ar fi 
putut statornici pentru epoca noas
tră altă „modă“ decît cea foarte 
simplă. Această simplitate provine 
din croit, din linia generală a cos
tumului, care în locul ornamentelor 
inutile a abordat simplitatea ca 
maximă formulă a eleganței. Costu
mul trebuie să evidențieze în cea 
mai mare măsură linia corpului, 
să-i accentueze suplețea, să permită 
mișcarea degajată a membrelor. îm
brăcămintea modernă elimină trep
tat toate accesoriile care stînjenesc 
mișcarea : hainele prea strimte în 
umeri și vata care îi supraînalță de- 
naturîndu-le adevărata linie, încăl
țămintea prea tare, cu bombeul ro
tund, tocul prea gros al pantofilor 
de femei — înlocuindu-le cu o nouă 
concepție de ansamblu asupra înfă
țișării omului.

Asamblarea diverselor articole de 
îmbrăcăminte trebuie făcută în vir
tutea acestor principii ; în sensul 
acesta ar trebui concepută și pre
zentarea lor în magazine. Este de 
preferat să se evite prezentarea în
tâmplătoare a unor piese separate de 
îmbrăcăminte ; fără un discernă
mînt de sortare, fără o preocupare 
deosebită de etalare unitară nu vor 
putea genera interesul pentru exi
gența în îmbrăcăminte. La ultimele 
contractări s-a ridicat, de altfel, 
problema creării unor centre de 
desfacere de la ansambluri de îmbră
căminte complete pînă la cel mai 
mic detaliu.

Analizînd articolele de îmbrăcă
minte prezente în magazine, putem 
constata că, în linii mari, ele sînt 
concepute cu varietate cromatică, 
de croială și de modele, folosindu-se 
o gamă largă de materiale, ceea ce 
înlesnește alegerea de către cum
părător.
marcat îndeosebi la ultimele pre
zentări 
confecții și
Arta modei și altele. Numeroa
sa piese ale îmbrăcăminții băr-

Progrese evidente au

de modele Fabrica de 
tricotaje București,

bătești se prezintă însă, în con
tinuare, într-un mod destul de 
monoton, înțelegîndu-se, pe cît se 
pare, greșit producția de serie, care 
nu exclude deloc varietatea și ine
ditul. Magazinele de confecții pentru 
bărbați sînt invariabil alcătuite pe 
sistemul 
separate, 
tre ele 
iar costumele, 
excepții, sînt concepute din stofe 
uni, predominînd griul, în 
ține modele. Croiala hainelor este 
în insuficientă măsură adaptată 
cerințelor moderne, în majori
tatea cazurilor sînt strimte în 
umeri, prea mult pensate în talie, 
prea lungi, pantalonul aproape ex
clusiv cu manșetă. Stofa cu joc de 
culoare în țesătură, atît de indicată 
pentru bărbați, intervine de obicei 
numai pentru confecționarea sacou- 
rilor, însuși costumul are nevoie de 
această mică diferențiere cromatică, 
tocmai fiindcă presupune un mate
rial comun pentru haină și pantalon. 
Pentru a nu mai aminti canadienele 
din balonseide, care par confecțio
nate din doc, au culori jenante de 
gri aspru, bej și maroniu și o croia
lă demodată. Unele haine de stradă, 
paltoane, haine de piele sînt în 
genere cenușii, inerte, inexplicabil 
de lungi, închise la 2 rînduri de 
nasturi, cu tăietură adîncă în spate, 
cu buzunare aplicate, greoaie. Fa
brica de confecții și tricotaje Bucu
rești a prezentat recent un nou mo
del de balonseide pentru bărbați, 
care are o linie modernă și o fru
moasă finisare interioară, cu o căp
tușeală scurtă flaușată. Dacă s-ar 
fi realizat și un model asemănător 
fără cută și cordon în spate ar fi 
putut fi satisfăcute gusturi mai va
riate. Cît privește culoarea, varian
tele sînt între gri-verzui, havan, 
brun-roșcat. verde-oliv — adecvate 
unei haine de stradă.

Chiar și confecțiile pentru femei, 
deși mai variate, păstrează încă o 
croială inexpresivă, fiind în majo
ritate drepte,, egale în lărgime de

etalării în ștand de piese 
greu de
(pantaloni

cu

asamblat în- 
și sacouri), 
foarte mici

pu-

care

la umeri pînă la tiv. Materialele fo
losite nu sînt distribuite întotdeau
na cu discernămînt pentru confec
țiile adecvate lor. Mai întîlnim pal
toane confecționate din stofe bune 
pentru rochii (unele cu buline) sau 
taioare din materiale în carouri 
prea încărcate. în confecționarea 
capoadelor lungi pentru casă,
folosesc imprimeuri țipătoare, lipsa 
de gust este uneori izbitoare.

Calitatea unui produs nu mai poa
te fi singurul criteriu de 
îmbrăcăminte și exigența 
trebui extinsă, mai ales 
celui mai ieftin produs, 
util și deci de cea mai 
culație. Pentru ce, de pildă, există 
o atît de mare diferență de formă 
între pantofii Romarta sau Guban și 
sortimentele intermediare ?

Crearea de prototipuri noi, lărgi
rea procesului de etalare în concurs 
a mărfurilor proiectate pentru co
merț, discuțiile cu critici dé artă, a- 
nalizarea lor în lumina cerințelor es
tetice și calitative moderne, stimu
larea gîndirii creatoare prin infor
mația de specialitate pot asigura 
premize de îmbunătățire a calității 
mărfurilor. în aceeași măsură își va 
arăta utilitatea în problemele de es
tetică vestimentară lărgirea orizon
tului publicului cu ajutorul 
lor de modă mai bogate în 
cu ajutorul unor magazine 
zentare a prototipurilor, al 
țiilor cu vînzare.

întregul proces de fabricare, de 
vînzare și de prezentare a mărfuri
lor este un proces de educare a gus-

alegere în 
estetică ar 
la nivelul 
celui mai 
largă cir-

reviste- 
sugestii, 
de pre- 
expozi-

tulul și, ca atare, implică o mare 
răspundere. îndeosebi comerțul este 
dator să fie mai exigent fată de in
dustrie, să nu primească spre con
tractare și, apoi, spre vînzare orice 
produs, să pretindă ca marfa de se
rie să fie la nivelul modelului și 
materialului din expoziție, să nu ad
mită ca produsele să fie lucrate din 
materiale nepotrivite (cum se întîm- 
plă, mai ales, la rochiile pentru fe
mei). Țesăturile confecțiilor să se în
scrie în specificul îmbrăcămintii res
pective, să apeleze la noutăți. Fibre
le sintetice, de exemplu, folosite pe 
scară tot mai largă, înlocuiesc cu 
succes blana, pielea, lîna, bumbacul.

Tot atît de importantă ca linia îm
brăcămintii, culoarea are în plus un 
efect psihologic. Ochiul are nevoie de 
diversitate cromatică pentru a se re
laxa. Cenușiul, culorile închise au 
un efect apăsător. îmbrăcămintea 
colorată este deci tot atît de utilă 
iarna ca și vara, pe stradă și în in
terior. Aceasta nu înseamnă să ne 
transformăm îmbrăcămintea în stea
guri multicolore. îmbrăcămintea să 
fie concepută pe principiul unei do
minante de culoare, care nu trebuie 
să armonizeze neapărat cîteva culori 
primare între ele, ci nuanțe ale ace
leiași culori. De altfel, una sau două 
culori sînt suficiente. Pentru a evita 
însă monotonia, ar fi nimerit ca ma
gazinele să prezinte mult mai va
riate posibilități de alegere pentru 
cumpărători.

în atenția creatorilor de modele și 
a celor ce pun în circulație mărfu
rile trebuie să stea în permanență 
dificila problemă a varietății. Pro
dusele de serie nu trebuie să uni
formizeze gustul publicului. De a- 
ceea, se cere să existe mai multe 
prototipuri de calitate superioară, 
fantezia creatoare să acționeze în 
spiritul selecției și al ineditului, al 
eliminării stridenței, excesului, ex
centricității, iar problemele creației 
înseși să fie diversificate și rezulta
tele analizate comparativ.

(Urmare din pag. I-a)

Constructorii noștri simt în per
manență grija partidului și guver
nului pentru condițiile de muncă și 
de viață pe șantier. Șantierul 
a fost dotat cu o puternică bază de 
utilaje de construcții și transport. 
Parcul propriu de autovehicule dis
pune de peste 180 de autocamioane, 
dintre care 60 autobasculante grele 
de 10 și 12 tone. Lucrările de excava- 
ții la suprafață, lucrările de beto- 
nare, transporturile, încărcările și 
descărcările se execută aproape 
complet mecanizat. Pentru asigura
rea agregatelor necesare betonului 
s-a organizat o stație de sortare de 
mare capacitate. Extragerea, sorta
rea, spălarea, depozitarea agregate
lor se execută, de asemenea, com
plet mecanizat.

Procesele tehnologice și organiza
rea execuției sînt proiectate și exe
cutate la nivelul tehnicii mo
derne. Se folosește cu succes spriji
nirea galeriilor subterane după me
toda ancorajelor ; la betonarea tune- 
lelor se utilizează instalații mecani
zate de turnare a betonului 
cu cofraje metalice autoportante, iar 
la betonarea barajului se folosesc 
cofraje metalice. Gradul înalt de me

canizare permite betonarea baraju
lui — unul dintre cele mai înalte 
din Europa — în numai doi ani și 
jumătate.

Caracterul complex al lucrărilor, 
diversitatea și gradul lor înalt de 
mecanizare presupun muncitori și 
tehnicieni cu o pregătire temeinică. 
Pe acest șantier, pe care lucrează azi 
peste 7 000 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari, pot fi întâl
niți mulți constructori care au lucrat 
la Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, 
Bicaz, Borzești-Onești și la alte mari 
construcții realizate în anii puterii 
populare, precum și la diferitele mi
ne din țară. Sub îndrumarea și cu a- 
jutorul lor au fost și sînt pregătite 
noi cadre de constructori, în diferite 
meserii. Pe lîngă pregătirea munci
torilor, prin calificarea la locul de 
muncă, pe șantier se acordă o atenție 
deosebită organizării unor cursuri de 
calificare în toate meseriile necesare. 
Numai anul trecut s-au organizat 
cursuri pentru 500 de muncitori care 
Snau calificat în meseriile de mineri, 
electricieni, mecanici, artificieri, be- 
toniști, laboranți etc. Pentru anul 
1964 sînt prevăzuți a se califica încă 
800 de muncitori în meseriile de 
bază necesare pe șantier.

încă de la începutul șantierului, 
cînd trebuiau învinse o serie de gre
utăți și lipsuri, constructorii au fost 
ajutați din plin de către comitet! i 
regional și comitetul raional de 
partid. Sub conducerea organizațiilor 
de partid, îndrumate de organele su
perioare de partid, constructorii hi
drocentralei au depus și depun efor
turi susținute pentru realizarea sar
cinilor trasate. în întrecerea socia
listă, organizată pe șantier, s-au 
evidențiat numeroși, constructori de 
nădejde, oameni care — alături de 
Ștefan Cozac, Ion Ionescu, Ion 
Irimuș, Pavel Oțet, Tudor Moraru, 
cunoscuți constructori ai Bicazului 
veniți să lucreze aici — stau în pri
mele rînduri în lupta pentru con
struirea în cele mai bune condiții a 
acestui important obiectiv hidro
energetic.

Prin munca lor însuflețită cons
tructorii hidrocentralei „16 Februa- 
rie“-Argeș au obținut realizări de 
seamă într-un timp scurt. Firește, 
mai sînt încă multe de făcut, dar 
entuziasmul, priceperea și avîntul cu 
care se muncește în prezent sînt o 
chezășie că toate obiectivele ce stau 
astăzi în fața constructorilor hidro
centralei vor fi realizate cu succes.

TEATREraCINEMAaTELEVIZiUNE

lleana BRATU
.A

Isa căutarea mw produse cSwiœ
Pentru întreținerea curățeniei, în 

gospodărie se folosesc diferite produse 
cum sînt soda, sodilul, albăstreala, tix-ul 

' etc. Uneori le găsești la magazinele 
din orice cartier. Alteori, însă, sînt de 
găsit doar Ia magazinele de specialita
te din centrul Capitalei. Dar poți, de 
fiecare dată cînd ai nevoie de un ast-

fel de produs, să faci un drum special 
pînă la „Unic“ sau „Bitolia“ ?

Ar fi binevenite măsuri care să 
sigure aprovizionarea continuă a 
turor magazinelor de specialitate
produsele amintite. (De la Eliza Manea, 
muncitoare la Fabrica de confecții și 
tricotaje București.

a- 
tu- 
cu

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romine : Giselle — (orele 11), 
Nunta lui Figaro — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Sărutul Cianitei — 
(orele 10,30), Paganini — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele 10), 
Nevestele vesele din Windsor — (orele 
15,30), Ștafeta nevăzută — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Avarul — (orele 10), Su
rîsul costă un milion — (orele 15,30), 
Adam Șl Eva — (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleo. 
patra — (orele 10), Cum vă place — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Comedia erorilor — (o- 
rele 10 și orele 19,30). Teatrul de Come
die : Svcjk în al doilea război mondial
— (orele .10,30), Umbra — (orele 19,30). 
Teatrul ’ muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Măria sa... bărbatul — (orele 10), Gaițele
— (orele 19,30). Teatrul pentru copii șl 
tineret (Sala din str. C. Miile) : Chirița 
în provincie — (orele 11), O felie de lună
— (orele 20) ; (la Sala pentru copii, din 
str. Erenrta Grigorescu nr. 24) : Nu prea 
Albă ca zăpada și Motanul descălțat — 
(orele 9,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Firul de aur — (orele 20) Teatrul sati. 
ric-muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Șapte păcate — (orele 11), Revista de 
altădată — (orele 20); (la Sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Concert de muzică 
ușoară — (orele 20). Ansamblul de cin.. 
tece și dansuri al C.C.S.: O carte despre 
frumusețe — (orele 17 șl orele 20). Tea. 
trul „Țăndărică“ (Sala Academiei) : 
Punguța cu doi bani — (orele 11), Eu șl 
materia moartă — (orele 20). Circul de 
stat : Păcală și Tîndală — (orele 10 șl o- 
rele 15,30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Frații cor- 
sicani — cinemascop: Republica (8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19,15; 21,30), București 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Grivița (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Flamura (9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Germanie, sto.

luțele tale : Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Totul despre Eva : Miorița (9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30) Cum stăm, tinere ? : Ca
pitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Ciu
lești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Douăsprezece scaune : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Feroviar (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra (11,30; 16; 
18; 20). Domnișoara... Barbă Albastră : 
Central (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bu. 
zești (11; 15; 17; 19; 21). Un surîs în plină 
vară : Lumina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare; 16; 18,15; 20,30), 
Popular (10,30; 15; 17; 19; 21), Luceafărul 
(10,30; 16; 18,15; 20,30). Foto Haber: Union 
(11,30; 16; 18,15; 20,30), Viitorul (11,30; 16; 
18,15; 20,30). Program de filme pentru 
copii : Doina (orele 10). Cele trei lumi 
ale lui Gulliver : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Muguri în soare : Vitan (15; 
17; 19; 20,45). Era noapte la Roma (am
bele serii): Cosmos (16; 19). Pașii marilor 
gimnaști; Cît mal multă mișcare; Un 
mare gînditor; Copiii și pescărușii; Mi
tică : Timpuri Noi (de la orele 10 la o- 
rele 21 rulează în continuare). Tragedia 
optimistă : înfrățirea între popoare 
(11,30; 15,45; 18; 20,15), Rude de sînge : 
Excelsior (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Lira (15,30; 
18; 20,30). Totul rămîne oamenilor : Cul
tural (10,30; 12,30; 16; 18,15; 20,30). Pași
spre Lună : Dacia (10; 11,45; 13,45; 15,30; 
17,15; 19; 21). Valea vulturilor : Crîngași 
(16; 18,15; 20 30). Lovitură de pedeapsă : 
Bucegi (10; 12; 16; 10,15; 20,30), Pacea (11; 
16; 18; 20). Hoțul din San Marengo : 
Unirea (11; 16; 18,15; 20,30) Dezrădăclna- 
ții: Munca (12; 16; 18,15; 20,30). Vi-1 pre. 
zint pe Baluev — cinemascop : Arta (11; 
16; 18; 20). Omul cu ricșa — cinemascop: 
Moșilor (11; 15,30; 18; 20,30). Cavalerul
Pardaillan — cinemascop : Colentina 
(14,30; 16,30; 18,30;
mascop (ambele serii) : Volga (10,30; 
16,30; 19,30). îndrăgostitul: Progresul
(11,30; 15; 17; 19; 21), Ferentari (14,30;

20,30). Tudor — cine- între 15—25

16,30; 18,30; 20,30). O zi ca leit : Cotroceni 
(15,30; 18; 20,30). lolantha : Drumul Sării 
(11; 16: 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiune pentru copii și tineretul școlar. 
10,50 — Rețeta gospodinei. 11,20 — Emi
siune pentru sate. In jurul orei 15,45 — 
transmisiune de la Stadionul „23 Au
gust“ din Capitală repriza a Il-a a 
întîlnirii de fotbal dintre echipele Pro
gresul — U.T.A. și .întîlnirea de fotbal 
(în întregime) dintre echipele Rapid — 
Farul. 19,00 — Varietăți la... circ — 
transmisiune de la Circul de stat. 20,00 
— Jurnalul televiziunii. 20,15 — Partea a 
doua a emisiunii de varietăți. 21,45 —
Comici vestiți ai ecranului. In încheiere: 
buletin de știri, sport și buletin meteo
rologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit mai 

ales în jumătatea de est, unde, cerul a 
fost mai mult noros și au căzut ploi 
locale și temporare. In rest cerul a fost 
variabil, vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări locale mai ales în sud.estul 
țării. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 19 grade 
la Sinnlcolau Mare și 6 grade la Miercu
rea Cluc, Tg. Secuiesc și Intorsura Bu
zăului. In București: Vremea a fost in
stabilă și a plouat temporar. Vîntul a 
suflat potrivit cu intensificări pînă la 
tare din nord-est. Temperatura maximă 
a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 
și 22 IV : Vremea se încălzește ușor. 
Cerul va fi variabil mai mult noros în 
vestul țării, unde vor cădea ploi locale. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maximele 

grade. In București: Vremea
se încălzește ușor. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
In creștere ușoară.
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Noua perspectivă a cartierului Jiuîui-Scînieia

Jialai-Sciateia
© 1080 APARTAMENTE DATE ÎN FOLOSINȚĂ ® ACCELERAREA 
RITMULUI CONSTRUCȚIILOR PRIN GLISARE ® FINISAJE DE CALITATE

Decrete ale Consiliului tie Stat privind ratificarea 
unor tratate, convenții și acorduri ale R. P. Romine 

cu alte țări

In partea de nord-vest a Capitalei se 
construiește cartierul Jiului-Scînteia. Lu
crările de organizare a șantierului au în
ceput în decembrie 1962. De atunci multe 
s-au schimbat. Pe terenuri altădată goale 
se înalță acum construcții moderne cu 4 
și cu 9 etaje. Pînă în prezent, s-au predat 
„la cheie" 1 080 de apartamente și s-au 
executat în mare parte lucrările edilitare. 
Constructorii de la I.C.M.-5, întreprindere 
fruntașă pe ramură, s-au angajat ca, în 
cinstea celei d--a XX-a aniversări a eli
berării patriei, să termine lucrările la 4 
blocuri glisate cu 320 de apartamente, 
la un bloc cu 280 de garsoniere și la alte 
3 blocuri însumînd 480 de apartamente.

Amplasarea blocurilor a fost făcută la 
distanțe de 40—60 m, pentru ca locuin
țele să primească cît mai multă lumină. In 
jurul lor vor apare zone verzi și terenuri 
de joc pentru copii. Apartamentele de 
2 și 3 camere, cu dependințele necesare, 
sînt spațioase, luminoase, au o aerisire 
bună ; băile și bucătăriile sînt placate 
cu faianță, au un finisaj îngrijii. O largă uti
lizare cunoaște aici covorul din PVC care 
are un aspect plăcut, se spală și se în
treține ușor. în execuția finisajelor exte
rioare se folosesc masele plastice, vop
sirea fațadelor făcîndu-se cu acetat de 
polivinil. La blocul P 11, cu 280 de gar

Stație
■pe?îtm observații 
asapra soarehi

La Observatorul astronomie popu
lar din București este în ours de in
stalare o stație de observație solarâ, 
dotată cu o lunetă de 65 mm diame
tru, camere fotografice, un spectro- 
' cop și un celostat polar. Camerele 
litografice sînt destinate obținerii de 
fotografii solare atunci cînd au loc 
fenomene mai interesante; cu spec- 
troscopul, se observă spectrul solar, 
pentru demonstrarea felului în care 
se definește compoziția chimică a 
atmosferei solare. Cu ajutorul celo- 
statului se obține o imagine mai sta
bilă și cu detalii a soarelui.

în afara demonstrațiilor pentru 
public, stația este destinată și per
fecționării observațiilor științifice 
care se fac în cadrul „Anului in
ternațional al soarelui calm'. 

soniere, finisajele exterioare vor fi făcute 
cu plăcuțe ceramice glazurate.

Lucrările pe șantier se desfășoară în- 
fr-un ritm susținut. Unele blocuri sînt ridi
cate la ultimul etaj, iar la altele abia s-au 
turnat fundațiile. La cele 4 blocuri glisate, 
aflate în lucru, dulgherii montează cofra- 
jele, fierarii execută armătura metalică, 
iar betoniștii toarnă betonul, se montează 
timplăria, se execută finisajele interioare. 
In cartier se mai clădește o școală mo
dernă cu 24 de clase.

Int r-un viitor apropiaf vor începe lucră
rile de amenajare a aleilor, spațiilor verzi, 
precum și construirea unui modern com
plex comercial și a unităților pentru de
servirea populației.

Desfășurarea în bune condiții a lu
crărilor pe acest șantier se datorește in
troducerii cu perseverență a micii meca
nizări. Se folosesc macarale de fereastră, 
bene basculante pentru ridicarea pe ver
ticală a betonului, pistoale de bătut di- 
bluri și altele. Betonul necesar șantieru
lui este produs de o stație centrală, cu 
o capacitate de 600 m c în 24 de ore.

In curînd, acesta va fi unul din marile 
cartiere ale Capifalei. Pînă acum s-au 
mutat aici peste 4 000 de noi locatari.

Gheorghe VÎLCEANU

Se redeschide 
grădina zoologică Băneasa

Grădina zoologică Băneasa, unde 
trăiesc peste 1 600 de animale și pă
sări din circa 160 de specii din țară 
și străinătate, constituie un punct 
de atracție pentru mulți bucureș- 
teni. Anul trecut, numărul celor 
care au vizitat grădina zoologică a 
depășit 700 000.

Locatarii grădinii zoologice, în 
mare majoritate originari din țările 
calde, au petrecut iarna în condiții 
bune. Pentru ei s-a creat o neîntre
ruptă vară artificială. Unele specii, 
ca de exemplu antilopa nilgau, ori
ginară din India, sau chiar le
băda neagră australiană, s-au a- 
daptat condițiilor climaterice de la 
noi, suportînd destul de bine ano
timpul friguros. Un fenomen intere
sant se observă și la urși, care, prin 
schimbarea condițiilor de viață, nu 
mai hibernează. În ultimul timp a 
sporit și numărul puilor născuți 
aici. Cel mai în vîrstă este puiul de 
lama, născut încă din toamnă. Pri
mii născuți în 1964 au fost cei trei 
pui de leoaică (fotografia de jos); ei 
se dezvoltă foarte bine. Intre locata
rii mai noi ai grădinii zoologice 
pot fi amintiți și struțul casoar, ori
ginar din Australia, pavianul — o 
specie de maimuță din Africa, cîțiva 
cocori cu coroană, flamingi și struți 
africani.

Acum, la Băneasa se fac ultimele 
pregătiri pentru redeschidere. A fost 
terminată construcția unor noi volle
re pentru păsări șl amplasamente 
pentru animalele mari : antilope, 
lame, elani, cămile.

Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne au fost ratifi
cate :

Tratatul de comerț și navigație 
între R. P. Romînă și R. S. Ceho
slovacă, semnat la 16 decembrie 
1963; Convenția privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile 
și organizarea Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică ; Acordul 
de colaborare culturală între Repu
blica Populară Romînă și Regatul 
Belgiei ; Tratatul între guvernul

INFORMAȚI!
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SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVIND SCHIMBUL DE MĂRFURI 
ȘI PLĂȚILE PE ANUL 1964 ÎNTRE REPUBLICA POPULARĂ 

ROMÎNĂ ȘI REPUBLICA DEMOCRATĂ VIETNAM

La 18 aprilie a.c. s-a semnat la 
Hanoi protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plăți între Republica 
Populară Romînă și Republica De
mocrată Vietnam pe anul 1964.

Protocolul a fost semnat din par

5 ani de la apariția revistei „URZICA"
Se împlinesc 15 ani de la apari

ția primului număr al revistei bilu
nare „Urzica“. De-a lungul acestor 
ani, în paginile revistei au fost pu
blicate numeroase schițe, cronici ri
mate, epigrame, instantanee, carica
turi, în care s-au materializat efor
turile redacției de a da satirei și 
umorului un sens militant, îndrep
tat împotriva rutinei, manifestări
lor înapoiate, rămășițelor vechiului 
în conștiința oamenilor. Folosind 
cu talent arma eficientă a rîsului, 
comentînd problemele actualității 
cu spirit ascuțit și cu fantezie, mul
te din materialele publicate s-au 
bucurat de aprecierea cititorilor.

Răsfoind „Urzica“, cititorul întîl- 
nește semnăturile unor scriitori 
umoriști apreciați. în strădania de 
a lărgi continuu orizontul tematic și 
de a spori eficiența materialelor pu
blicate, redacția se sprijină într-o 
măsură din ce în ce mai mare pe 
un larg activ de corespondenți vo
luntari din instituții, întreprinderi 
industriale, gospodării colective etc.

Cu prilejul acestei aniversări, 
urăm colectivului redacțional al re

ȘTIRI CULTURALE
r-tni mkumiiu war t—Maiiw wcwi m ■mim ii miww—biuhi i mws——

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația țării noastre con
dusă de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinematogra
fiei, care a participat între 1 și 10 
aprilie la Festivalul internațional al 
filmului de la Buenos Aires. Din 
delegație au mai făcut parte Vasile 
Florea, din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, regizorul' Ion Po- 
pescu-Gopo și actrița Flavia. Buref. 
După încheierea festivalului, ci
neaștii romîni au făcut o scurtă vi
zită în capitala Uruguayului, unde 
a avut loc o gală a filmului romî- 
nesc.

„Teatro stabile“ din Genova a pre
zentat sîmbătă seara, în Sala Pa
latului R. P. Romîne, primul său 
spectacol din cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în țara noastră. 
Artiștii italieni au interpretat piesa 
„Cei doi gemeni din Veneția“ de 
Carlo Goldoni, unul din spectacolele 

Republicii Populare Romîne și gu
vernul Republicii Populare Ungare, 
privind regimul frontierei de stat 
romîno-ungare și colaborarea în 
problemele de frontieră ; Acordul 
de colaborare culturală și științifică 
între R. P. Romînă și Republica 
Mali, semnat la 26 septembrie 1963; 
Acordul între guvernul Republicii 
Populare Romîne și guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, privind modul de rezolvare 
a unor probleme ale regimului 
frontierei de stat romîno-iugoslave.

tea romînă de Vasile Pogăceanu — 
ambasadorul R. P. Romîne în R. D. 
Vietnam, iar din partea vietnameză 
de Hoang Van Diem — adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

vistei „Urzica", colaboratorilor, co
respondenților și personalului teh
nic succese în promovarea satirei 
și umorului de calitate, în îmbogă
țirea conținutului de idei al mate
rialelor publicate și în ridicarea 
continuă a nivelului realizării lor 
artistice potrivit exigențelor mereu 
sporite ale cititorilor.

★

Cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a revistei bilunare de satiră 
și umor „Urzica“, la Casa scriitori
lor „Mihail Sadoveanu" din Capi
tală a avut loc sîmbătă la amiază o 
adunare festivă. Au participat cadre 
de conducere din presă și edituri, 
ziariști, corespondenți voluntari. Șe
dința a fost deschisă de George 
Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii 
ziariștilor. în cadrul adunării fes
tive a luat cuvîntul Aurel Baranga, 
redactor șef al revistei „Urzica“. 
Revista a fost salutată de acad. Vic
tor Eftimiu, Marcel Breslașu, Eu
gen Taru precum și de corespon
denți voluntari.

de succes ale teatrului. Pusă în 
scenă de regizorul Luigi Squarzina, 
cunoscut și ca autor dramatic, lucra
rea marelui clasic italian a avut în 
distribuție pe Alberto Lionello, de
ținător al mai multor premii pentru 
interpretare, Lucilla Morlaechi, 
Paola Mannoni, Camillo Milli, Eros 
Pagni, Mario Bardella, Emilio Ca-; 
puccio și alții. Primit cu căldură de 
public, spectacolul a fost viu aplau
dat. 'Artiștilor italieni le-au fost o- 
ferite flori.

în aceeași seară, artistul poporu
lui Radu Beligan, președintele Con
siliului teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și artă, a oferit 
o masă în saloanele Athenée Palace 
în cinstea colectivului teatrului ge- 
novez. Conducerea Teatrului din Ge
nova a făcut sîmbătă dimineața o 
vizită la Consiliul teatrelor din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. (Agerpres)

Din viața culturală
—■ internaționala

film despre LeninUn nou
Studioul de filme „M. Gorki“ a 

realizat filmul artistic pe ecran lat 
„Caietul albastru“ după nuvela cu 
același nume de E. Kazakevici. In 
centrul filmului se află evenimen
tele din vara anului 1917, cînd V. I. 
Lenin se afla în adîncă ilegalitate 
la Razliv, lucrînd la cartea sa 
„Statul și revoluția“. „Am vrut să

Chaplin

Chaplin nu e un simplu nume. El 
s-a identificat pentru contempora
nii săi cu optimismul, rîsul, încre
derea în viață. „Eu găsesc în viață, 
în însuși faptul de a trăi, un izvor 
continuu de bucurii", spunea re
cent Chaplin. Nimeni nu se 
recunoaște în omulețul cu mers 
de rață, nedespărțit de melon, bas
ton, pantaloni foarte largi și pantofi 
uriași și cu toate acestea Chariot 
este un personaj apropiat fiecărui 
om. Acestui om îi servește prin u- 
luitoarea sa artă Charlie Spencer 
Chaplin, care se năștea la Lon
dra, în urmă cu 75 de ani, la 16

Jarnal al hi Shw
După moartea lui Bernard Shaw 

tn 1950, s-a aflat că cunoscutul 
dramaturg englez și-a lăsat întrea
ga arhivă „Școlii de economie" din 
Londra. Această valoroasă moște
nire n-a fost încă studiată complet 
nici pînă astăzi. Nu de mult, în ar-

Cu prilejul sărbătoririi ziarului
Ziarul ,,1’Humanité“, organ central 

al Partidului Comunist Francez, 
sărbătorește împlinirea a 60 de ani 
de la apariția primului său număr. 
Cu acest prilej, colectivul redac
țional al ziarului „Scînteia“ a 
adresat redacției ziarului „l’Huma- 
nité“ o telegramă de salut și felici
tări. Telegrama^ arată că sînt bine 
cunoscute eforturile și lupta pe care 
ziarul ,,1’Humanité“ le-a desfășurat, 
de-a lungul întregii sale existențe, în 

redau pe peliculă — a declarat re
gizorul L. Kulidjanov — intensa 
viață interioară a lui Lenin, gîndu- 
rile sale despre soarta revoluției", 
în rolul lui Vladimir Ilici Lenin 
apare M. Kuznețov, în rolurile lui 
Dzerjinski și Sverdlov — V. Liva
nov și A. Palles.

aprilie 1889, într-unul din cartie
rele sărace ale capitalei engleze. 
Prima apariție pe scenă, în 1895. 
Primul film în 1914. Și de-atunci 
78 de filme. Despre aceste 78 de 
filme s-au scris mii și mii de pa
gini. Dar poate cea mai cuprinză
toare caracterizare aparține chiar 
lui Chaplin, care declara în 1952 
unui ziarist : „Eu cred în puterea 
rîsului și a plînsului ca răspuns la 
ură și teroare. Filmele reușite re
prezintă un mod de comunicare 
internațional, răspunzînd nevoii 
oamenilor de umor, mîngîiere și 
înțelegere... Au fost prea nume
roase filmele gratuite, pline de 
violențe, sexualitate morbidă, 
război, crime, intoleranță. Ele fac 
și mai grea tensiunea mondială. 
Dacă putem să schimbăm între 
națiuni, pe o scară mare, filmele 
care nu constituie o propagandă 
agresivă, vorbind limbajul simplu 
al oamenilor simpli, aceasta poate 
contribui la salvarea omenirii“.

...Departe de reflectoarele stu
diourilor, la Vevey, în Elveția, 
unde s-a stabilit de cîțiva ani, 
după ce a părăsit Statele Unite, 
Charlie Spencer Chaplin a sărbă
torit joi 75 de ani ai tinereții lui 
Chariot. El spunea cu această o- 
cazie că unii, la o asemenea vîr
stă, au dorința să se întoarcă 
înapoi, se refugiază în trecut, în 
amintiri. „Dimpotrivă, afirmă Cha
plin, eu iubesc mult munca. Am 
terminat zilele acestea scenariul 
unui nou film, un film comic, pe 
care doresc să-l regizez tot eu“. 
Chariot nu își permite odihna. Oa
menii au nevoie de arta sa.

S. B.

hiva lui Shaw au fost descoperite 
13 caiete care cuprind un jurnal al 
perioadei 1885—1897, și despre 
existența căruia nu era informat 
nici unul din biografii dramaturgu
lui. Noile materiale au o mare va
loare pentru cercetători. Jurnalul 
conține însemnări precise despre 
toate evenimentele din viața dra
maturgului din acea perioadă.

„l’Humanite“
slujba intereselor majore ale po
porului francez, a aspirațiilor sale. 
Ca purtător de cuvînt al partidului, 
călăuzindu-se după principiile mar- 
xism-leninismului, ziarul și-a cu
cerit un binemeritat prestigiu prin 
contribuția sa în luptele sociale ale 
maselor muncitoare din Franța. în 
acțiunile eroice din anii rezistenței, 
în lupta pentru triumful cauzei 
păcii, democrației și socialismului.

Pe ringul de la patinoarul artificial

Gala de box: R. P. Romînă — R. P. D. Coreeană
Amatorii de box din Capitală vor 

putea urmări astăzi, cu începere de 
la ora 10,30, prima reuniune inter
națională a sezonului, programată pe 
ringul amenajat în incinta patinoa
rului artificial din parcul „23 Au
gust“. Cu acest prilej, echipa o- 
limpică a țării noastre va evolua în 
compania selecționatei R. P. D. Co
reene. în program figurează 8 în- 
tîlniri, deoarece oaspeții n-au de
plasat boxeri la categoriile semi
grea și grea. Echipa R. P. D. Co
reene are în componență 4 campioni 
ai țării : Kim In Sen (muscă), Han 
Gion Ho (pană), Han Mu Nam (u-

Azi h baschet
Sîmbătă, în penultima zi a turneului 

final al campionatului republican femi
nin de baschet, Știința București a în
vins cu 61—49 (27—23) pe Mureșul 
Tg. Mureș, iar Rapid a întrecut cu 
55—46 (31—13) pe Voința București. 
Astăzi, de la ora 8,30, în sala Flo- 
reasca au loc ultimele partide : Voința- 
Mureșul și Știința-Rapid. De asemenea, 
se vor desfășura și două întîlniri mascu
line de baschet : Știința București- 
Dinamo București și Steaua-Rapid 
București.

ÎN CÎTEVA RÎI
Selecționata secundă de volei a R. P. 

Romîne și-a început turneul în Franța ju- 
cînd la Bagnols-sur-Céze cu formația se
cundă a Franței. Voleibaliștii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 (15—10 ; 
14—16; 15-7; 15—5).

ir
în orașul Ludwigshafen a avut loc meciul 

internațional de scrimă dintre reprezenta
tivele R. F. Germane și R. P. Polone. Me
ciul s-a terminat cu un rezultat de egali
tate (8—8). întîlnirea a cuprins probe de 
floretă și spadă. Din echipa poloneză s-a 
remarcat tînărul Andrezewski, care l-a în
locuit pe fostul campion mondial Parulski, 
accidentat.

★
La Frankfurt pe Main a avut loc meciul 

de box dintre americanul Zorra Folley și 

șoară) și Kim U Pil (mijlocie). Se
lecționata noastră cuprinde pe C. 
Ciucă, N. Puiu, C. Buzuliuc, I. Mi- 
halic, I. Dinu, C. Niculescu, H. Loew 
și I. Monea. Ca arbitru neutru va 
funcționa bulgarul Parcev.

întîlnirea 
amicală de tenis
R.P. Romînă —U.R.S.S.

Pe terenurile clubului sportiv Pro
gresul au luat sfîrșit ieri întîlnirile ami
cale de tenis dintre echipele R. P. Ro
mîne și U.R.S.S. în meciul primelor 
formații, echipa romînă a învins cu 
3—2. Țiriac a cîștigat prin neprezen- 
tarea lui Al. Metreveli (accidentat), iar 
Leyus l-a învins cu 6—4 ; 6—3 ; 6—8 ; 
6—1 pe Mărmureanu. Rezultatele în 
partidele formațiilor secunde : Lihaciov- 
Rosch 6—1 ; 3—6 ; 6—2 ; 6—4 ; Ilie 
Năstase-Sivohin 4—6 ; 6—3 ; 6—4 ;
2—0 (întrerupt din cauza întunericului), 
în meci suplimentar, Ivanov l-a învins 
cu 6—1; 6—2; 2—6; 6—2 pe Po-
povici. Astăzi, de la ora 15,15, vor avea 
loc o serie de meciuri demonstrative 
între jucătorii romîni și sovietici.

ÎDURI
Karl Mildenberger (R.F.G.), contînd pentru 
„calificările“ la titlul mondial al „greilor”, 
deținut de Cassius Clay. Meciul, care s-a 
disputat timp de 10 reprize, s-a încheiat 
la egalitate.

★
întîlnirea de gimnastică dintre echipele 

olimpice ale Japoniei și R. P. Ungare, des
fășurată timp de trei zile la Budapesta, s-a 
terminat cu rezultatul de 574,35—559,40 
puncte în favoarea sportivilor japonezi. La 
individual masculin, pe primul loc s-a si
tuat japonezul Tsurumi (116,65 puncte), 
urmat de Endo (116,05 punctej. Din echipa 
maghiară primul a fost Csany, pe locul 6, 
cu 113 puncte. Concursul feminin a fost 
cîștigat de gimnasta maghiară Aniko Ducza 
(75,86 puncte), urmată de colega sa Makray 
(75,73 puncte.) (Agerpres)

NOTE DE OR U M

OLANDA
De la aeroportul Schiphol ne în

dreptăm spre Amsterdam. Pe pă
șuni, întretăiate simetric de dunga 
albă a canalelor, pasc renumitele 
vaci olandeze, iar din loc în loc ro
tirea domoală a morilor de vînt 
pare să înregistreze scurgerea mo
notonă a timpului. O primă surpriză: 
șalupele și bărcile care transportă 
mărfuri pe canalul ailat alături de 
șosea sînt cu cîțiva metri deasupra 
noastră. Acest lucru avea să ne 
convingă de un adevăr cunoscut : 
în multe locuri teritoriul Olandei se 
ailă cu cîțiva metri sub nivelul 
mării.

ORAȘUL DE PE AMSTEL
Vizitatorii străini care vor să fla

teze pe locuitorii capitalei Olandei 
numesc Amsterdamul „Veneția Nor
dului". Comparația însă nu este de 
loc apreciată de cei din Amsterdam. 
Ei socotesc că orașul de pe Amstel 
(în trecut se numea Amsteldam) își 
datorează originalitatea nu atît ca
nalelor, cît istoriei sale.

Iniiințat în secolul 13, Amsterda
mul își coniundă istoria cu cea a 
țării. La început era un simplu tîrg 
do vite, dovadă a ocupației majo
rității populației de atunci. Și astăzi, 
una din principalele artere ale 
orașului poartă denumirea de Kal- 
verstraat (strada vițeildr). Cu scur
gerea timpului, orașul devine un im
portant centru economic și cultural. 
In 1612, pe vremea burgmaisterului 
Oetgens, s-a hotărît construirea ca
nalelor în formă de cercuri concen
trice, care se păstrează și astăzi.

După ce Olanda și-a cucerit inde
pendența de sub dominația spaniolă 
începe „secolul de aur" al acestei 
țări,cînd devine o mare putere 
maritimă și comercială. De la Am
sterdam porneau bastimentele care 
străbăteau mările pentru a cuceri 
noi teritorii și pentru a face comerț. 
Se păstrează pînă în prezent „Tur
nul plîngerii", de unde soțiile își 
luau rămas bun de la soții care se 
îmbarcau pentru a porni peste mări. 
Compania Indiilor Orientale, al cărei 
sediu era la Amsterdam exploata 
întinse teritorii, iar banca din Am

sterdam era cea mai bogată din Eu
ropa. Iau naștere noi ramuri indus
triale pentru prelucrarea materiilor 
prime aduse din teritoriile cucerite.

S-au înălțat atunci la Amsterdam 
clădiri monumentale pe care le ad
mirăm și astăzi. Atrage atenția ce
lebrul Dam, operă a arhitectului Ja
cob von Campen. Pentru ridicarea 
acestei construcții a fost nevoie să 
se bată în pămînt 13 659 piloni care 
susțin clădirea. De aceeași perioadă 
sînt legate creațiile marelui Rem
brandt și ale pictorilor din școala 
flamandă.

Secolul 18 marchează începutul 
decăderii republicii, cînd începe să 
apună și imperiul colonial. Și Am
sterdamul își pierde iaima de odi
nioară. Napoleon creează regatul 
Olandei pentru a-1 acorda fratelui 
său Louis. După prăbușirea imperiu
lui lui Napoleon țara își cucerește 
din nou independența. Pentru Amster
dam începe o eră nouă. In nordul o- 
rașului, dincolo de Ijmuiden, se con
struiesc mari furnale ; șantierele na
vale primesc noi comenzi, comerțul 
înflorește. Marea criză din 1929 în
cetinește ritmul dezvoltării. Urmează 
anul 1940 cînd Olanda este invadată 
de trupele hitleriste. Amintirea ace
lor ani am retrăit-o ureînd scările 
înguste ale clădirii de pe Prinsen- 
gracht nr. 263, unde timp de peste 
doi ani — între 9 iulie 1942 și 4 au
gust 1944 — și-a scris emoționantul 
jurnal tînăra Anna Frank. Anna a 
murit în martie 1945 în lagărul de la 
Bergen-Belsen, cu două luni înainte 
ca Olanda să fie eliberată. Un mo
nument. operă a sculptorului Mari 
Andriessen, situat la Jonas Daniel 
Meijerplein, glorifică rezistența po
porului olandez în timpul ocupației.

PROBLEME ACTUALE
Rotterdamul, unul din cele mai 

mari porturi din lume, unde zilnic 
acostează zeci și zeci de vapoare 
și de unde zilnic pleacă tot pe atî- 
tea, a avut mult de suferit în 
timpul războiului. Locuitorii ora
șului, ca pretutindeni în Olanda, cu 
dîrzsnia șl hărnicia care-i caracte
rizează, au pornit la refacerea răni

lor pricinuite de război. Azi orașul 
nu seamănă cu nici unul din Olanda. 
Clădiri moderne au luat locul celor 
distruse. S-a dezvoltat portul, s-au 
înălțat noi întreprinderi, școli, spita
le. Stilul caracteristic olandez — clă
diri cu cîteva etaje, construite din 
cărămidă roșie, cu acoperișurile țu
guiate — s-a păstrat numai în par
tea unde bombardamentul n-a dis
trus totul.

In anii de după război, profitînd 
de greutățile pe care le întîmpina 
Olanda, își fac apariția capitalurile 
americane și engleze ; firmele și 
băncile străine se instalează confor
tabil. Prin proclamarea independen
ței Indoneziei, capitaliștii olandezi 
au pierdut o sursă principală 
de materii prime. în aceste îm
prejurări atenția începe să fie 
îndreptată spre propriul teritoriu. 
Ghidurile mai vechi consemnau fap
tul că subsolul Olandei nu conține 
bogății. Cercetările ulterioare, efec
tuate în special în partea de răsă
rit a țării, au dat la iveală comori 
necunoscute, mai ales gaz, petrol 
și sare. Peisajul obișnuit — cu 
mon de vînt, canale și pășuni — 
și-a adăugat noi elemente : sonde, 
întreprinderi moderne. Extracția și 
prelucrarea petrolului și a gaze
lor a dat un nou impuls dezvol
tării economiei. Pe lîngă vechile ra
muri industriale, iau naștere indus
tria chimică, electronică, construc
toare de mașini. Cu toate acestea, 
industria nu poate absorbi surplusul 
de brațe de muncă.

O preocupare actuală a monopo
lurilor olandeze sînt zăcămintele de 
petrol și gaze descoperite recent în 
Marea Nordului. Pentru acapararea 
lor se duce o luptă îndîrjită la care 
iau parte, pe lîngă Olanda, monopo
lurile americane, vest-germane, en
gleze și franceze.

în Olanda se practică o agricul
tură intensivă. în această primăvară 
i-am văzut pe fermieri la lucru. Pe 
ogoare, ca și pe pășuni, se împrăș
tiau cantități însemnate de îngrășă
minte naturale și minerale. Timpul nu 
era destul de favorabil, dar mulți ie
șiseră la arat. Ici duduia un tractor, 
dincolo altul ; se ară și cu cai — fie

care după posibilități. Suprafața a- 
rabilă a țării este însă destul de 
mică, astfel îneît Olanda trebuie să 
importe cereale panificabile și nu
trețuri. In scopul extinderii suprafe
ței arabile, în prezent se execută lu
crări de mare amploare pentru se
carea lacului Ysselmeer. Alte lu
crări se desfășoară în Zeelanda, în 
partea de sud-vest a țării. Mulți o- 
îandezi își au locuințele pe apă. Sînt 
locuințe cu încăperi mici, dar bine 
amenajate. Este și aceasta o dova
dă a lipsei de spațiu — în Olanda 
densitatea populației este de 345 lo
cuitori pe km p. Alta este situația în 
„satul milionarilor", cum este denu
mită localitatea Wassenaar. Aici, 
pe zeci de hectare sînt doar cîteva 
vile, ascunse în desișul parcurilor 
din apropierea plajelor de pe coas
ta Mării Nordului.

Olandezii sînt renumiți horticul
tori. La Keukenhof, în apropiere de 
Lisse este o adevărată împărăție a 
florilor : lalele, zambile, narcise, 
trandafiri, gladiole, garoafe etc. Ex
portul florilor constituie o însemnată 
sursă de venituri.

Principala ramură a agriculturii 
este creșterea animalelor. în nume
roase orașe și sate am întîlnit așa- 
numite Zuiwelfabriek (fabrici de 
brînză). 40 la sută din lapte se 
exportă sub formă de lapte pral 
sau derivate. Se exportă de aseme
nea, carne și pește. Deși a a- 
derat la Piața comună. Olanda 
își desface în mare parte pro
dusele în țările grupării concu
rente — Asociația liberului schimb. 
Piața comună n-a adus Olandei 
rezultatele scontate. In ultimul timp 
au crescut prețurile la unele ar
ticole de consum și la transport ; 
s-au majorat, de asemenea, chi
riile, ceea ce a provocat nemul
țumiri în rîndul celor cu veni
turi mici. în vederea echilibrării 
balanței de plăți, Olanda caută să-și 
lărgească relațiile economice cu cît 
mai multe state. In zilele cînd mă 
aflam acolo a sosit într-o vizită ofi
cială. ministrul de externe al Indo
neziei. în vederea normalizării rela
țiilor dintre cele două țări.

In aceste zile, printre știrile refe
ritoare la cotele de la bursă sau la 
sesiunea Consiliului Pieței comune 
care a discutat problema inflației, 
un loc important îl ocupă „pro
blema" logodnei secrete a prin
țesei Irène, fiica reginei Olan
dei, cu prințul Hugues de Bourbon- 
Parma, unul din pretendenții la tro

nul Spaniei. Irène și-a schimbat în 
secret religia, trecînd la catolicism 
(religia curții regale în Olanda este 
cea protestantă). Purtarea prințesei 
a stîrnit o mare vîlvă, dominînd cîtva 
timp viața politică și parlamen
tară a țării. In Olanda poporul păs
trează încă în amintire lupta dusă 
timp de secole împotriva jugului 
spaniol și Inchiziției, cînd au lost 
masacrați mii de olandezi. Spiritele 
au fost potolite întrucîtva numai 
după ce primul ministru al Olandei, 
Victor Marijnen, a declarat că de 
acum înainte actele și cuvintele 
prințesei nu vor angaja în nici un 
iei guvernul.

PORNIND DE LA UN AFIȘ
într-una din zile am citit pe o clă

dire din Amsterdam un afiș prin 
care se anunța că va avea loc un 
marș împotriva armelor atomice. Se 
fixa locul de întîlnire — clădirea 
Havengebouw — în port, la ora 
13,30. In ziua respectivă m-am 
îndreptat spre port. încă din fața 
gării centrale și pe străzile ce duc 
spre port zeci de tineri împărțsau 
trecătorilor manifeste, chemîndu-i să 
se alăture participanților la marș. 
La început s-au adunat cam 100 de 
persoane Din minut în minut numă
rul lor crește ajungînd la cîteva mii. 
Sînt oameni de toate vîrslele, foarte 
mulți tineri. Se încolonează și por
nesc în ordine să străbată străzile 
orașului. Cer interzicerea armelor 
nucleare și respingerea planului de 
creare a forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O. Poporul olandez 
știe că multe din dificultățile pe care 
le întîmpină se datoresc cheltuieli
lor militare, ca urmare a participării 
țării la pactul atlantic. Un grup de 
tineri scandează : „Nu vrem arme a- 
tomice 1" „Să aruncăm rachetele în 
canal 1" Cu cît înaintează pe străzile 
orașului, coloana crește văzînd cu 
ochii, atingînd o lungime de peste 
1 ltm. De pe trotuare, de la balcoane 
șl ferestre, mii și mii de oameni îi 
salută pe participanțil la marș. 
După aproape două ore de mers, 
coloana se adună într-una din cele 
mai mari săli de sport din Amster
dam, la un mare miting.

...Acestea sînt cîteva din preocu
pările poporului olandez, harnic și 
talentat, prin a cărui muncă de se
cole s-a clădit tot ce e frumos și 
minunat în țara sa.

Nicolae PLOPEANU
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Noi demonstrații studențești la Seul

La Bruxelles s-au Încheiat lucrări
le Consiliului miniștrilor de externe 
al Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.) din care iac parte cele șase 
țări ale Pieței comune și Marea Bri- 
tanie. Ziarul „Le Monde" consemnea
ză următoarele rezultate ale reu
niunii :

„A treia reuniune trimestrială a 
U.E.O.-ului care permite celor „șase” 
și Marii Britanii să rămînă în contact 
după eșecul negocierilor pentru in
trarea Angliei în Comunitatea Eco
nomică Europeană, s-a terminat fără 
vreun eveniment marcant. Cum nu 
este vorba să se iasă din caracterul 
pur consultativ care a fost cerut de 
către Franța pentru aceste întîlniri, 
lucrările s-au mărginit să facă un 
tur de orizont foarte general : rapor
turile Est-Vest, situația în Africa și 
America Latină, Cipru, „runda Ken
nedy" etc. Toate aceste subiecte au 
fost evocate pe larg într-o atmo
sferă molatecă și puțin solemnă care 
estompează divergențele.

Centrată asupra relațiilor econo
mice între Comunitatea Economică 
Europeană, Anglia și Asociația eu
ropeană a liberului schimb, a doua 
zi a întîlnirii a permis să se coordo
neze pregătirile în vederea rundei 
Kennedy. La 28 aprilie, d. Jean Rey, 
membru al comisiei Comunității 
Economice Europene se va duce la 
Londra pentru a studia cu ex- 
perții britanici dosarul disparităților. 
Aceasta, este, de altfel, singura hotă- 
rîre concretă a sesiunii. Cei șapte 
au terminat sesiunea lor vorbind de 
lucrările Conferinței mondiale a co
merțului care se desfășoară actual

Libertate patrioțHor 
din Ecuador

Recent, presa latino-americană a 
Informat despre o nouă fărădelege 
a autorităților ecuadoriene. Șeful 
siguranței politice din Guayaquil și 
cîțiva din subalternii săi, în timpul 
unui „interogatoriu“ l-au aruncat 
de la etajul patru al clădirii poli
ției pe Luiz Valdiviezo, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Ecuador și cunoscut 
fruntaș sindical. In prezent Valdi
viezo se află într-o stare gravă. în
tr-o declarație a C.C. al P.C. din 
Ecuador se spune : „Exprimăm un 
protest energic împotriva noii crime 
săvîrșite de dictatură. Chemăm po
porul ecuadorian să condamne dic
tatura, să-i pedepsească pe cei vi- 
novați de crimă, să ceară eliberarea 
tuturor celor arestați, să lupte pen
tru restabilirea libertăților democra
tice“.

Opinia publică din țara noastră 
își alătură glasul celor ce cer cu 
hotărîre încetarea represiunilor 
antidemocratice din Ecuador și eli
berarea tuturor patrioților întem
nițați.

ONFRUNTAREA DE LA MANILA
Sesiunea Consiliului ministerial al 

S E.A.T.O., încheiată zilele trecute, 
continuă să rețină atenția presei in
ternaționale fiind considerată, după 
cum apreciază agenția France 
Presse, ca o conferință „de cotitură'. 
Această caracterizare nu se referă 
la caracterul de bază al hotărîrilor 
luate. Ca și Ia precedentele sesiuni, 
membrii acestui pact militar s-au 
situat pe linia elaborării de planuri 
îndreptate împotriva luptei de eli
berare sau de consolidare a inde
pendenței țărilor din această regiu
ne. Astfel, în comunicatul publicat 
la încheierea dezbaterilor se spune 
că s-a hotărît ca membrii S.E.A.T.O. 
„să rămînă pregătiți de a adopta 
hotărîri concrete" (se înțelege că 
militare) în legătură cu situația din 

,Vietnamul de sud unde, după cum 
se știe, regimul de la Saigon se cla
tină în fața creșterii mișcării de eli
berare. Politica agresivă a pactului 
S.E.A.T.O., încercările sale de ames
tec în treburile țărilor independente 
au întîmpinat totdeauna opoziția po
poarelor din această regiune.

Caracterizarea citată a agenției 
France Presse se referă la fap
tul că, în pofida eforturilor de 
a atenua contradicțiile manifes
tate încă din prima zi a se
siunii, miniștrii de externe șl repre
zentanții lor întruniți la Manila au 
trebuit să consemneze în comunicatul 
comun dat publicității poziția diferi
tă a Franței în problemele discuta
te. „Pentru prima dată în istoria 
S.E.A.T.O., scrie ziarul parizian „Le 
Figaro", Franța se desolidarizează 
în mod public det aliații săi". Acest 
fapt și divergențele stîrnite în jurul 
lui au făcut pe unii observatori să se 
gîndească la însuși viitorul pactului 
S.E.A.T.O. „In cel de-al zecelea an 
al existenței sale — scrie ziarul vest- 
german „Frankfurter Allgemeine' — 
alianța... apare și mai șubredă ca 
pînă acum". Evoluția evenimentelor 
din Asia de sud-est și, în special, a- 
gravarea situației din Vietnamul de 
sud, divergențele de interese ale 
puterilor occidentale membre ale 
pactului și-au pus amprenta asupra 
atmosferei generale a sesiunii. Zia
rul filipinez „Saturday Chronicle* 
scria în ajunul sesiunii că „diver

mente la Geneva. Nimeni n-a insistat 
asupra divergențelor de concepție 
între Marea Britanie și cei șase la 
această conferință, dar cei șapte în 
schimb au evocat opoziția dintre 
concepțiile europene și cele ale Sta
telor Unite. Ei au considerat că este 
regretabil că Occidentul nu prezintă 
o atitudine mai unită și au cerut o 
coordonare urgentă".

în legătură cu formarea unui nou 
guvern în Rhodesia de sud, din re
prezentanți ai aripei de dreapta a 
partidului Frontul rhodesian, grupînd 
elemenfei.e privilegiate ale caloriilor 
europeni, ziarul „Guardian" scrie :

„Demiterea lui Winston Field din 
postul de premier al Rhodesiei de 
sud și alunecarea puternică spre 
dreapta a conducerii guvernului 
Frontului rhodesian par să pună 
problema rasială ca prim punct pe 
ordinea de zi a conferinței primilor 
miniștri ai Commonwealthului care 
va avea loc la Londra. Ea poate să 
devină obiectul unor disensiuni la 
fel de grave ca cele cu privire la 
Africa de Sud de la conferința din 
1961. Noul prim ministru Ian Smith 
aparține aripei de dreapta care pro
iectează înscenarea unei lovituri de 
stat înainte de sfîrșitul lui 1964. 
(După cum menționează presa occi
dentală/ se plănuiește o așa-zisă 
rebeliune împotriva autorităților co
loniale, menită să împiedice obține
rea de către populația africană a 
dreptului la libertate și independen
ță pe care îl revendică. Smith s-a 
făcut cunoscut ca adept înverșunat 

La Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, poliția operează 
arestări în rîndurile participanților la o demonstrație antiguvernamentală

gențele politice dintre țările membre 
au ajuns într-un stadiu cînd este ne
cesară o explicație hotărîtoare. Ne
mulțumirea și amenințarea de a ieși 
din alianță sînt evidente'.

Dezbaterile de anul acesta au fost 
dominate îndeosebi de problemele 
războiului din Vietnamul de sud și 
de planul francez pentru neutraliza
rea Asiei de sud-est. In ședința de 
deschidere a sesiunii, ministrul de 
externe francez, Couve de Murville, 
a chemat țările S.E.A.T.O. să se eli
bereze de „mituri’ și să privească 
realitatea în față. In același timp el 
și-a avertizat colegii că în cele trei 
zile ale sesiunii nu vor reuși „să 
pună la punct o politică stabilită de 
comun acord" Iar la sfîrșitul sesiu
nii, „Le Monde" anunța chiar din ti
tlu că „Franța refuză să se asocieze 
la declarația asupra Vietnamului". 
Se știe că Franța, urmărind să-și 
restabilească influența în Indochina, 
a formulat încă cu cîteva luni în 
urmă o serie de propuneri pentru 
neutralizarea acestei regiuni. Pe a- 
ceastă linie ministrul de externe 
francez a propus la sesiune stabili
rea unui guvern central la Saigon, 
care ar putea să obțină sprijinul 
popular.

Poziția Franței nu a fost sprijinită, 
însă, de ceilalți participanți la dez
bateri și în primul rînd de S.U.A. 
Prezența la sesiune a unei dele
gații de observatori sud-vietnamezi, 
condusă de ministrul de externe, 
Fan Huy Quat, a fost socotită chiar 
de observatori ca un răspuns forte la 
propunerile franceze. In memoran
dumul prezentat conferinței încă în 
prima zi a lucrărilor, delegația sud- 
vietnameză „înfierează planul spriji
nit de francezi' (Associated Press).

Interesul manifestat la Saigon pen
tru sesiunea S.E.A.T.O. a fost apre
ciat ca o încercare de a obține spri
jinul direct al acestui pact în răz
boiul împotriva forțelor patriotice.

Evitînd să intre în controversă 
directă cu colegul său francez, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, „a atacat planurile pre
ședintelui de Gaulle', după cum a- 
firmă ziarul „Die Presse’, prin inter
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al politicii celei mal severe față de 
mișcarea de eliberare a populației 
de culoare din Rhodesia de sud). 
Smith a declarat că situația actuală 
a africanilor — cu 14 locuri din 65 
cîte are Parlamentul Rhodesiei de 
sud — este maximum ce pot ei ob
ține în cadrul actualei legislaturi". 
„Guardian" citează părerea diplo
matului Hugh Foot, care a îndemnat 
autoritățile engleze „să organizeze o 
conferință pentru acordarea unei 
constituții Rhodesiei do sud, o con
ferință la care să participe nu nu
mai albi, ci și reprezentanți ai miș
cării naționale africane".

Referindu-se la răscoala armată 
izbucnită în orașul sirian Hamah, 
ziarul libanez „Al Hayat" dă urmă
toarele amănunte : „Unități de in
fanterie au fost trimise pentru întă
rire la Hamah. Răsculații s-au re
fugiat în moschee și mai ales în 
marea moschee a sultanului. Cîteva 
focuri au fost trase împotriva solda- 
ților. Armata a ripostat prin bom
bardarea moscheei, care a fost dis
trusă în mare parte, omorînd a- 
proximativ patruzeci de persoane. 
Celelalte moschei în care s-au refu
giat grupuri de răsculați sînt încă 
încercuite de armată. Cei 19 con
ducători ai mișcării, care fuseseră 
arestați și deferiți Curții Marțiale, 
n-au fost încă judecați. Tentative de 
mediere sînt în curs. Intre timp, o 
gravă tensiune persistă la Hamah, 
Blindatele armatei ocupă străzile 
principale ale orașului, pe cînd 
cartierele foarte populate se află 
încă în mîinile insurgenților".

mediul altor reprezentanți la sesiu
ne. Președintele filipinez, Macapa
gal, a criticat propunerile franceze 
afirmînd că „atunci cînd o țară re
nunță la sarcinile pe care și le-a a- 
sumat în cadrul unui pact... se cre
ează un mare gol de putere'. In cu- 
vîntarea sa ministrul de externe al 
Tailandei, relevă agenția Associated 
Press, a declarat că „neutralizarea 
Vietnamului de sud va fi contrară 
pactului de la Manila" și a calificat 
neutralizarea Asiei de sud-est ca „o 
acțiune care ar provoca o sciziune 
în rîndurile S.E.A.T.O." El a cerut 
„să se stabilească dacă există țări 
care își pierd interesul față de con
cepția inițială care stă Ia baza or
ganizației".

Acest discurs „energic" al minis
trului tailandez nu a- fost însă în ton 
cu poziția tuturor participanților. 
Lordul Carrington, reprezentantul en
glez, „s-a abținut de a lua poziție' 
(France Presse), după ce mai înain
te a precizat că „Marea Britanie este 
pentru o neutralizare în practică a 
întregii regiuni, care a fost Indochi
na franceză". Deși el nu a sprijinit 
pe față planul francez, punctul său 
de vedere este apreciat ca o modifi
care a poziției pe care a adoptat-o 
inițial Anglia. Se știe că, în urmă cu 
cîteva luni, guvernul englez a res
pins ideea unei neutralizări a regi
unii Asiei de sud-est, declarîndu-se 
de acord cu politica americană în 
Vietnamul de sud. Noua orientare a 
diplomației engleze este privită ca o 
consecință a adîncirii disensiunilor 
anglo-americane în sud-estul Asiei.

Refuzul Franței de a se alătura 
aprobării războiului din Vietnamul 
de sud reprezintă un fapt apreciat 
de comentatorii occidentali ca fără 
precedent. Participanți! la sesiu
nea de la Manila se grăbesc să-și 
asigure interlocutorii că aceasta nu 
echivalează cu o destrămare a 
S.E.A.T.O. Ei sînt însă de acord că 
fisurile care s-au adîncit continuu 
în ultimii ani, și au culminat la se
siunea de la Manila, au adus pac
tul S.E.A.T.O. într-o situație mai in
certă ca oricînd în cursul unui dece
niu de existență.

Dumitru ȚINU

SEUL 18 (Agerpres). — Sute de 
studenți sud-coreeni au demonstrat 
sîmbătă din nou pe străzile capita
lei, pentru a protesta împotriva tra
tativelor japono-sud-coreene. De
monstranții, care ari încercat să se 
apropie de palatul prezidențial pen
tru a face cunoscută poziția Tor pre
ședintelui Pak Cijan Hi, au fost ata
cați de forțe de poliție. Ei s-au așe
zat atunci pe pavajul străzii scan- 
dînd lozinci antiguvernamentale. 
După cîtva timp, în ciuda ploii, de
monstranții, s-au îndreptat spre 'clă

Sala e aproape goală. Numai cîteva 
din cele 100 de scaune sînt ocupate. 
Undeva se aude vocea monotonă a unui 
om. Oricît ar părea de bizar în acest ca
dru, în aparență pașnic, se desfășoară „a- 
devărate ostilități" — potrivit expresiei 
senatorului Russell. Căci sala afît de pu
țin populată nu e alta decît cea a Sena
tului american unde de cîteva săptămîni 
se poartă discuții asupra proiectului de 
lege privitor la drepturile civile. Dezba
terile au declanșat tradiționalul „război al 
discursurilor", a cărui durată, după apre
cieri oficiale, va fi de „cel puțin trei

După cum s-a anunțat în presă, proiec
tul de lege, elaborat de autoritățile fede
rale și adoptat de Camera reprezentanți
lor, conține o serie de prevederi în ceea 
ce privește interzicerea discriminării ra
siale în localurile publice, la acordarea 
dreptului de vot, angajarea în servicii. 
Mai puternic în Senat, blocul sudist, con
dus de Richard B. Russell, senator din sfa
tul Georgia, a încercat să trimită proiectul 
de lege în fața comitetului juridic al Se
natului unde partizanii discriminării rasiale 
dețin majoritatea. Manevra a eșuat și se
natorii rasiști au fost nevoiți să recunoas
că : „Din nefericire, noi am pierdut o 
mică bătălie". Dar lupta n-a fost abando
nată.

întîlnirea din Valea Ulcioarelor
VIENTIANE 18 (Agerpres). — 

Vineri a început în localitatea 
Muong Phanhi din Valea Ulcioare
lor întîlnirea conducătorilor celor 
trei părți din Laos. La întîlnire 
participă prințul Suvanna Fumma, 
primul ministru și conducător al 
fracțiunii neutraliste, prințul Su- 
fanuvong, vicepremier și președinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat, și Fumi Nosa-

O delegație 
de ziariști romini 
in Austria

VIENA 18 (Agerpres). — La invi
tația Serviciului de presă al Cance
lariei Federale a Austriei, o dele
gație de ziariști romîni, condusă de 
Gheorghe Badrus, redactor șef ad
junct al ziarului „Scînteia“, a sosit 
sîmbătă la Viena într-o vizită ofi
cială de o săptămînă. Din delegație 
fac parte Gh. Dolgu, redactor șef ad
junct al revistei „Viața Economică", 
C. Amariței, redactor șef al revistei 
„Constructorul“ și Erich Mesch, șef 
de secție la ziarul „Neuer Weg“. 
Vizita are loc ca răspuns la vizita 
oficială a delegației de ziariști aus
trieci în R. P. Romînă în toamna 
anului trecut.

LEOPOLDVILLE. Sîmbătă în 
provincia congoleză Kivu au reîn
ceput operațiunile partizanilor împo
triva guvernului central.

WASHINGTON. Casa Albă a a- 
nunțat că la 17 aprilie președintele 
Statelor Unite, Lyndon Johnson, a 
primit pe ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., A. F. Dobrînin. Convorbirea 
s-a referit la relațiile sovieto-ameri- 
cane.

BELGRAD. La Belgrad au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii Comitetului 

Acest soare care răsare parcă deasupra unui peisaj lunar este în 
realitate cupola radarului din Plumeur-Bodou (Franța) care ocrotește 
antena ce leagă Japonia de Europa prin intermediul satelitului ar

tificial Telstar II

direa Parlamentului. Demonstrațiile 
studențești continuă să se desfășoa
re de cîteva zile. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, poliția a 
fost pusă în stare de alarmă pentru 
a fi gata să facă față intensificării 
acțiunilor studenților prilejuite de 
cea de-a 4-a aniversare a marilor 
demonstrații studențești care au dus 
la înlăturarea regimului Iui Li Sîn 
Man. Numeroase adunări și demons
trații sînt prevăzute pentru dumi
nică.

filibusterismului
S-a trecut la aplicarea tacticii „filibus

terismului" — oprirea mecanismului le
gislativ prin discursuri interminabile. 
Presa americană dă amănunte despre fe
lul cum s-au organizat senatorii rasiști în 
desfășurarea „bătăliei discursurilor" : 19 
senatori din sud sînt împărțiți în grupuri 
de cîte patru. Fiecare grup are un „co
lonel" al lui și trebuie să reziste pe po
ziții timp de 12 ore pe zi pînă îi so
sește „schimbul". Blocul sudist dispune de 
bibliotecar, autori de discursuri și juriști. 
40 de reguli scrise guvernează „filibuste- 
rismul“ și dacă toate ar fi respectate Se
natul ar fi pus în imposibilitate să func
ționeze. „Filibusterismul" prezintă deza
vantaje chiar și pentru cei ce-l practică : 
regulile cer ca vorbitorii să rămînă la 
locurile lor în picioare. Dar senatorul 
Mike Mansfield, care deține funcția de 
lider al majorității, nu dorește, potrivit 
relatărilor presei, să poarte răspunderea 
„morții vreunui coleg” și se arată mai 
îngăduitor cu oratorii care stau pe scaun 
sau se plimbă cînd își rostesc discursul.

Zelul „filibusterișfilor" e în plină des
fășurare. Și dacă nu toți sînt siguri că vor 
ajunge la respingerea proiectului de lege 
pus în dezbatere, cu toții se străduiesc 
să amine adoptarea lui.

S. P.

van, vicepremier și șeful grupului 
de la Savannaket.

Sîmbătă, prințul Suvanna Fumma 
a anunțat că întrucît la întîlnirea 
din Valea Ulcioarelor șefii celor trei 
grupări politice nu au ajuns la un 
acord cu privire la soluționarea cri
zei laoțiene, el intenționează să-i 
prezinte regelui Savang Vathana 
demisia sa din funcția de prim-mi- 
nistru.

Dansatorii romini pe scena teatrului „Alhambra" din Paris

iugoslavo-polon pentru colaborare e- 
conomică. în comunicatul dat publi
cității se arată că reprezentanții celor 
două țări au semnat un protocol cu 
privire la suplimentarea furnizării re
ciproce de mărfuri pe anul 1964 în 
valoare de 14 milioane de dolari. P. 
Jaroszewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, și 
M. Minici, vicepreședinte al Vecei E- 
xecutive Federative a R.S.F. Iugosla
via, șefii delegațiilor polonă și iugo
slavă, care au participat la sesiunea 
comitetului, au comunicat, într-o con

incidente între militari
din forța 0. N. U. și ciprioți greci

NICOSIA 18 (Agerpres). Cores
pondentul din Nicosia al agenției 
France Presse relatează că în cursul 
zilei de vineri a avut loc în capitala 
Ciprului o ciocnire între forțele de 
poliție ale ciprioților greci și sol
dați britanici membri ai forței O.N.U. 
Incidentul a început în momentul 
cînd un grup de soldați englezi au 
început să îndepărteze barajul de 
saci de nisip ridicat de ciprioții 
greci în apropierea hotelului „Ledra 
Palace“, situat în apropierea liniei 
de demarcație dintre cele două 
comunități.

în urma acestui incident, preșe
dintele Makarios a vizitat sîmbătă 
dimineața baricadele ridicate de ci
prioții greci în fața hotelului „Ledra 
Palace“, unde sînt cantonați ofițerii 
britanici din trupele forței O.N.U. 
Agenția Reuter anunță că în timp ce 
Makarios inspecta barajele o puter
nică explozie a avut loc în interiorul 
unui imobil aparținînd ciprioților 
greci. După vizitarea barajelor, Ma
karios s-a întîlnit cu generalul 
Gyani, comandantul forței O.N.U., cu 
care a avut unele discuții asupra 
restabilirii ordinii și a bunei înțe
legeri între ciprioții greci și mem
brii forței O.N.U.

ANKARA 18 (Agerpres). — La 
Ankara au fost anunțate noi măsuri 
luate împotriva cetățenilor greci 
care locuiesc în Turcia. Potrivit u- 
nei hotărîri a Ministerului de Inter
ne al Turciei, 75 de greci din An

Presa franceză despre ansamblul „Rapsodia romînă"
PARIS 18 — Corespondentul A- 

gerpres,. T. Vornicu, transmite : Du
pă succesul repurtat la premieră de 
ansamblul „Rapsodia romînă“, zia
rele pariziene de sîmbătă publică 
cronici elogioase la adresa spectaco
lului și interpreților lui. Ziarele „Fi
garo“, „Combat“, „l’Humanité“ și. 
„Liberation“ publică cronici care 
reprezintă adevărate invitații la 
spectacol. „Combat“ subliniază en
tuziasmul stîrnit în rîndul spectato
rilor parizieni de interesantul fol
clor al țării noastre. După ce adau
gă că spectacolul de la „Alhambra“ 
reprezintă „semnele unei culturi 
populare, ale unei tradiții naționale 
precise“, ziarul scrie : „Relevînd a- 
cest succes adăugăm că trebuie să 
ne grăbim să vedem „Rapsodia ro
mînă“. Viorile susură și se dezlăn
țuie, dansatorii formează un mare 
lanț care se rupe apoi ici și colo 
pentru a se transforma în cercuri 

vorbire cu ziariștii, că I. B. Tito va 
vizita în acest an R. P. Polonă.

BUDAPESTA. După cum transmi
te agenția M.T.I., între 13 și 17 apri
lie la Budapesta au avut loc tratative 
între delegațiile comitetelor de stat ale 
planificării din R. P. Ungară și R. D. 
Germană asupra principalelor proble
me ale relațiilor economice în peri
oada 1966—1970. în cursul tratative
lor au fost rezolvate o serie de im
portante probleme, ceea ce va per
mite extinderea colaborării economice 
și tehnico-științifice între cele două 
țări, precum și sporirea schimbului de 
mărfuri.

MONTREAL. Duncan Sandys, mi
nistrul britanic pentru relațiile cu 
Commonwealthul și pentru colonii, a 
declarat, în cadrul unei conferințe de 
presă la Montreal, că comerțul bri
tanic cu țările socialiste nu va fi afec
tat de criticile din partea „diferite
lor cercuri limitate și restrînse“. Con
siderăm că cu cît avem mai multe 
contacte cu popoarele din toate păr
țile lumii, cu atît vom ajunge să le 
cunoaștem mai bine. Comerțul, a de
clarat Sandys, este unul dintre cele 
mai bune mijloace de stabilire a unor 
asemenea contacte.

NEW YORK. Grupul țărilor afro- 
asiatice la O.N.U. a hotărît în urma 
unei ședințe să ceară convocarea 
Consiliului de Securitate pentru a 
examina situația din Republica Sud- 
Africană.

RIO DE JANEIRO. Autoritățile 
militare braziliene au degradat și ex
clus din cadrele forțelor armate 26 
marinari care au participat la reu

kara vor fi expulzați în Grecia. In 
același timp, autoritățile turcești au 
făcut cunoscut unor membri ai Pa
triarhiei din Istanbul că pînă la 21 
aprilie vor trebui să părăsească te
ritoriul turc. La Atena s-a dat pu
blicității un rezumat al notei diplo
matice adresate de Grecia guver
nului turc, în care se atrage atenția 
asupra măsurilor luate împotriva 
cetățenilor greci.

Plenara C. C. al P. C. 
din Grecia

ATENA 18 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ a anunțat că recent a avut 
loc cea de-a 7-a Plenară a C.C. al 
P.C. din Grecia. Plenata a discutat 
situația și lupta poporului pentru 
democratizarea vieții din țară (ra
portor Kostas Kolliannis, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Grecia), și 
situația în mediul rural și sarcinile 
comuniștilor (raportor L. Stringos, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Grecia).

Plenara a aprobat rapoartele pre
zentate în legătură cu problemele 
puse în discuție și a adoptat în 
unanimitate hotărîri cu privire la 
situația politică, la activitatea în 
cadrul sindicatelor, la unitatea în 
cadrul mișcării comuniste interna
ționale, precum și la activitatea co
muniștilor la sate.

învăluite de culoare. Ansamblul 
este admirabil de bine reglat. Totul 
încîntă ochiul, costumele sînt fru
moase, dansatorii grațioși, interpre- 
ții muzicali virtuoși“.

La rîndul său, ziarul „Figaro“ 
scrie : „Cizme negre scurte, cămăși 
albe brodate cu culori vii, pălării 
înalte împodobite cu pene ca niște 
flori, costumele ansamblului folclo
ric romîn sînt un omagiu adus lu
minii și primăverii, coregrafia dan
surilor este bună. Programul este 
astfel conceput pentru a pune în va
loare toate aceste amănunte“. 
Apoi, ziarul se referă la par
tea muzicală a spectacolului scriind: 
„Diferite instrumente tipice se suc
ced, executînd bucăți destinate să 
pună în valoare originalitatea tim
brului lor și suplețea melodiei“.

Articolul ziarului „l’Humanité“, 
intitulat „Farmec și prospețiC °. 
„Rapsodia romînă“ la Alhambr •, 
scoate în evidentă orchestra condu
să de Ionel Budișteanu, care dove
dește impetuozitate, fapt ce nu ex
clude precizia remarcabililor violo
niști, sau virtuozitatea naiului ce se 
leagă de cea a țambalului sau a 
clarinetului. Fideli tradiției lui Bar
bu Lăutaru, care l-a uimit pe Liszt, 
interpreții romîni ne transportă 
prin hore și sîrbe pe țărmurile Du
nării sau în munții Transilvaniei. 
„Liberation“, sub titlul „Rap
sodia romînă" încîntă și uluiește“, 
scrie printre altele că tinerele dan
satoare țes cu agilitate uluitoare 
cercuri, pătrate sau paralelograme, 
în timp ce tinerii realizează incom
parabile exerciții ritmice și acro
batice. Dansatorii, cîntăreții, violo
niștii dau dovadă de tinerețe, bucu
rie de viață și de o mare dragoste 
pentru arta lor ; 80 de artiști a că
ror inimă bate la unison compun 
acest ansamblu al „Rapsodiei ro- 
mîne".

niunea cu caracter politic organizată 
recent la sediul sindicatului metalur- 
giștilor din Rio de Janeiro.

BRUXELLES. Greva medicilor bel
gieni declarată la 1 aprilie s-a înche
iat ieri, în urma unui acord interve
nit între guvern și corpul medical. In 
timpul grevei, medicii au refuzat să 
îngrijească pe bolnavi la domiciliu. 
Negocierile asupra problemelor de 
fond vor fi reluate miercuri.

ANKARA. Senatul Turciei a adop
tat vineri proiectul de lege cu privire 
la introducerea sistemului proporțio
nal în cadrul alegerilor senatoriale. 
Acest sistem va fi aplicat pentru pri
ma dată la 7 iunie, cînd vor avea loc 
alegeri pentru reînnoirea unei treimi 
din numărul senatorilor.

LA PAZ. Guvernul bolivian a in
terzis partidului național revoluționar 
participarea la alegerile generale care 
vor avea loc la 31 mai. Partidul na
țional revoluționar este condus de 
vicepreședintele Boliviei, Jüan Le- 
chin.

LIBREVILLE. Rezultatele oficia
le definitive ale recentelor alegeri le
gislative din Gabon arată că 54 la 
sută din alegători au votat pentru 
partidul de guvernămînt. Sprijinitorii 
președintelui Mba au obținut 31 din 
cele 47 de locuri ale Adunării Na
ționale.

WASHINGTON. La 18 aprilie a 
încetat din viață inginerul John 
Fasset, care a fost grav rănit în ac
cidentul de la 14 aprilie la Cape 
Kennedy cînd motorul unei rachete a 
explodat. A încetat din viață, de a- 
semenea, mecanicul Sydney Dagle, 
rănit în aceleași împrejurări.


