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Pe linia de cale ferată din nordul ță
rii, care face legătura între Moldova și 
Ardeal, între stațiile Cacica și Strigoaia 
se află cea mai mare declivitate (pantă) 
de pe această linie: la fiecare kilometru 
urcușul este de 28 metri, tracțiunea 
trenurilor fiind îngreunată. în prezent 
se construiește o nouă variantă a dru
mului de fier pe distanța dintre Su
ceava și Păltinoasa, pe un traseu mai 
bun. Noua linie ferată, în lungime de

Paltinoasa
42 km, va fi dată în exploatare în 
cursul semestrului II al acestui an, cu 
aproape un an mai devreme decît era 
planificat. Pe parcursul liniei au fost 

' construite 5 noi stații de cale ferată — 
la Suceava-vBst, Stroiești, Ciprian Po- 
rumbescu, Lucănești, Berchișești — un 
tunel în lungime de 400 m, 5 viaducte 
mari, peste 60 de poduri și podețe, pre
cum și instalațiile feroviare corespunză
toare unui trafic intens.

SEMĂNATUL PORUMBULUI
Creșterea debitului de apa potabila

in regiunile din nordul țării
Raid-anchetă După ploile din ultimul timp, în 

regiunile din nord vremea a început 
să se încălzească, asigurînd astfel con
diții bune însămînțării porumbului. 

Pentru a cunoaște cum se desfășoară această lucrare, ziarul nostru a în
treprins un raid-anchetă în mai multe unități agricole din regiunile Ma
ramureș, Crișana, Cluj și Suceava. Redăm cîteva din constatările făcute :

Organizarea exemplară
a muncii

Pentru a recupera rămînerea în 
urmă la semănat, consiliile agricole 
regionale și raionale din regiunile 
amintite au luat o serie de măsuri 
care să ducă la folosirea cu întreaga 
capacitate a tractoarelor, mașinilor 
și atelajelor. In acest scop, consiliile 
de conducere au fost îndrumate să 
identifice parcelele mai zvîntate pe 
care tractoriștii să poată lucra. Așa 
s-a reușit ca la G.A.C. Foieni, raio
nul Carei, și în alte locuri să se 
pregătească din timp terenuri sufi
ciente pentru semănat. Numai în 
două zile aici au și fost însămîn
țate 100 ha cu porumb.

De cîteva zile în raioanele Aiud și 
Turda s-a terminat semănatul cultu
rilor din prima epocă și s-a trecut 
•cu toate forțele la semănatul po
rumbului. Gospodăria colectivă din 
Mirăslău a semănat peste 200 ha, 
iar cea din Lunca Mureșului reali
zează zilnic cîte 25—30 hectare. în 
gospodăriile colective din raionul 
Criș, unde 
oră bună 
porumbului este într-un stadiu avan
sat. în ziua de 22 aprilie mecaniza
torii de la S.M.T. Sîntana au termi
nat semănatul porumbului pe cele 
1160 ha ale G.A.C. „Viață nouă" din 
Sîntana, lucrarea fiind pe terminate 
și în gospodăriile colective Olari, 
Comlăuș, Șim.and etc.

Porumbul se însămînțează de zor 
și în majoritatea gospodăriilor co
lective din raioanele de șes ale re
giunii Suceava. în numai trei zile, 
cu ajutorul mecanizatorilor de la 
S.M.T. Albești, colectiviștii din Rău- 
seni, raionul Botoșani, au semănat 
350 ha cu porumb. Pentru a folosi 
din plin timpul de lucru, fiecărui 
tractorist i se repartizează din vre
me ‘terenul, sămînța, iar mînuitorii 
de semănători au fost aleși 
cei mai pricepuți colectiviști, 
täte bune s-au obținut și în 
dăriile colective Dracșani și 
nești, raionul Botoșani ; Ungureni, 
Săveni, Știubieni, raionul Săveni ; 
Arborea și Zvorîștea, raionul Doro
hoi și în multe alte gospodării.

Gospodăriile colective din raioa
nele Gherla și Dej au mari su
prafețe de însămînțat 
primăvară : 32 000 ha
27 000 ha. Pînă în seara 
aprilie se însămînțaseră 
sută din plan în-caionul Gherla și 12 
la sută în raionul Dej. Este adevărat 
că în aceste raioane mai sînt tere
nuri cu exces de umiditate. Există

în această 
și respectiv 
zilei de 21 
doar 22 la

Asemenea situații au fost întîlnite și 
în alte locuri.

Vizitînd terenurile cîtorva gospo
dării colective din raionul Ineu se 
constată că există condiții optime 
pentru, grăbirea semănatului. Dar în 
timp ce la gospodăria colectivă de 
la reședința raionului, cele 15 trac
toare din brigada condusă de Ghe
orghe Bucatoș erau utilizate cu în
treaga capacitate. în alte gospodării 
colective printre care cele din Șicula, 
Bocsig și Gurba tractoarele erau 
folosite în mică măsură. La 
gospodăria colectivă din Șicula, o 
parte din tractoare, în loc să fie fo
losite la pregătirea terenului și la 
semănat, se plimbau fără rost prin

s-a folosit fiecare 
de lucru, semănatul

dintre 
Rezul- 
gospo- 
Ștefă-

Tractoarele și mașinile 
pot fi mai bine folosite

In toate gospodăriile colective 
din raionul Satu Mare s-a organi
zat lucrul la pregătirea terenurilor 
în două schimburi. La G.A.C. Mă- 
dăras, brigada a 8-a de tractoare, 
condusă de Ion Boit, lucrează de zor 
la semănatul porumbului.

Nu peste tot se acordă atenția 
cuvenită organizării muncii tracto
riștilor și de aceea mașinile nu sînt 
bine folosite. La 21 aprilie, în gos
podăriile colective aparținînd orașu
lui Baia Mare tractoarele nu au fost 
utilizate decît în proporție de 60 la 
sută.

Paralel cu ridicarea de noi blocuri 
de locuințe, în numeroase orașe și 
centre muncitorești se fac lucrări 
pentru sporirea debitului de apă po
tabilă și extinderea rețelei de distri
buire a apei și de canalizare. Re
cent, constructorii sistemului hidro
tehnic al orașului Baia Mare au 
terminat lucrările de străpungere a 
tunelului de aducțiune a apei, iar 
acum lucrează la betonarea lui. Prin 
terminarea acestei lucrări vor fi sa
tisfăcute în întregime nevoile de apă 
ale orașului, fiind posibilă și iriga
rea unei zone legumicole din jur. 
Tot pentru mărirea debitului de apă, 
la Cehul Silvaniei și Carei se forea
ză noi puțuri, iar la Baia Sprie se

mărește stația de captare a apei. La 
uzina nr. 2 din Timișoara se con
struiește o nouă stație de pompare, 
se instalează noi filtre, decantoare, 
care vor asigura o creștere a debi
tului de apă cu circa 22 000 m c 
pe zi.

La Arad și la Reșița se construiesc 
două noi rezervoare de acumulare. 
Concomitent cu sporirea debitului de 
apă în aceste orașe se extinde și re
țeaua de distribuire. Lucrări de ex
tindere a rețelei de apă potabilă se 
execută în prezent și în orașele Cluj, 
Turda, Năsăud și Sîngeorg-Băi, Su
ceava, Botoșani, Dorohoi, precum și 
în alte localități. (Agerpres)

Colectiviști din Urzicenl, raionul Cărei, verificînd calitatea însămînțării 
porumbului

însă diferențe mari în ce privește 
realizările unor gospodării față ,de 
altele. La gospodăriile colective din 
Gădălin, Borșa, Răscruci, raionul 
Gherla, se însămânțează din plin ur- 
mărindu-se și calitatea lucrărilor. în 
schimb, la gospodăria vecină, Iclod, 
cu aceleași posibilități, 5 tractoare și 
3 semănători 2 S.P.C. 2 erau la se
diul gospodăriei, deși exista teren 
pregătit și zvîntat pentru semănatul 
porumbului.

în unele unități din regiunea Su
ceava nu se folosește 
capacitate de lucru a 
lor. în cursul zilei de 22 aprilie la 
G.A.C. Teioasa, raionul

întreaga 
mașini-

Dorohoi. 
tractoristul Dragoș Moraru, datorită 
faptului că nu a fost aprovizionat 
cu sămînță suficientă, a lăsat lucrul 
și a plecat cu tractorul la sediul gos
podăriei, distanță de circa 6 km.

Pînă în seara zilei de 23 aprilie în 
gospodăriile agricole de stat au fost 
însămînțate cu porumb peste 400 000 
de hectare. în peste 300 de G.A.S. 
din regiunile Dobrogea, București, 
Galați, Ploiești, Argeș, Oltenia și 
Banat s-a terminat semănatul po-

NOI CARTIERE

Ansamblu d» locuințe din cartierul Cealr al orașului Pitești
l

Pe șantier, constructorii organizați tn 14 
brigăzi complexe și altele specializate — 
de săpători, betoniști, zidari, instalatori, 
montori de prefabricate etc. — lucrează 
după metoda în lanf. Ei au la dispoziție 
macarale de mare și mic tonaj, autobascu
lante, vibratoare, stafie mecanizată de 
pregătire a betonului și alta de prepa
rare a mortarului, cu care se asigură me
canizarea lucrărilor grele. A fost înființai 
un atelier de confecționare a instalațiilor 
interioare de apă, canalizare și încălzire, 
încălzirea blocurilor se face prin interme
diul a trei centrale termice care urmea
ză să fie racordate la marea centrală 
electrică de termoficare a orașului ce va 
fi dată în folosință la sfîrșitul acestui an.

In întrecerea desfășurată în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, constructorii grăbesc ritmul lu
crărilor. La recepție, blocurile au primii 
calificativele bine și foarte bine. în a- 
ceste zile, constructorii se întrec pentru 
a preda la cheie încă 100 de aparta
mente.

Ceair-Pitești
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în car

tierul Ceair al orașului Pitești, pe un loc 
viran, a prins contururi puternice un mare 
ansamblu de locuințe cu 1 700 de 
apartamente. în aproape jumătate din 
ele s-au și mutat locatari. Celelalte se 
află într-un stadiu avansat de construcție 
și urmează să fie date în folosință eșalo
nat pînă la sfîrșitul anului. Ansamblul cu
prinde blocuri avînd parter și patru etaje, 
cu cîfe 60, 45 și 20 de apartamente de 
2—3 camere și dependințe. Mare parte 
din blocuri încadrează Calea Bucureștiului 
— intrarea principală în oraș. In centrul 
microraionului se ridică un complex co
mercial, completat cu unități de deservire 
ale cooperației meșteșugărești. In apro
piere este în construcție o școală medie 
cu 16 săli de clasă. Proiectul ansamblu
lui prevede, în afara căilor de acces, ame
najări de spații verzi și locuri de joc pen
tru copii. i

sat. La ora 3 după-amiază, în plină 
zi de lucruK..președintele gospodăriei,, 
tov. Avram Voian, și ing. agronom 
Dumitru Stăjereanu au găsit nece
sar să țină „o ședință“. Ei au con
vocat zeci de colectiviști la această 
adunare pentru a „discuta“ .despre 
însămînțări. Nu era mai folositor 
dacă s-ar fi ieșit la semănat ?

★

Timpul este înaintat. Pentru a se 
realiza semănatul la timpul optim, 
este necesar să se ia măsuri eficiente 
pentru folosirea chibzuită a tuturor 
tractoarelor și mașinilor agricole, a 
atelajelor, repartizîndu-le pe tere
nurile zvîntate. în felul acesta 
se va reuși ca semănatul porumbu
lui să se termine la timp — condi
ție de mare însemnătate pentru ob
ținerea de recolte mari la hectar.

terminat

In gospodăriile de stat 
țării se desfășoară intens

rumbulul. 
din sudul 
prima lucrare de întreținere la po
rumb șl floarea-soarelul. Pînă în 
prezent această lucrare s-a executat 
pe mai mult de 200 000 ha.

Eclipse de lună in 1964
în noaptea de 24 spre 25 iunie 

a.c. va avea loc o eclipsă de lună, 
cu o durată lungă a fazei totale — 
o oră și 
nute. La 
popular 
pe acum 
tuarea 
științific ale acestui fenomen, cit și 
pentru demonstrațiile ce vor fi or
ganizate pentru publicul vizitator. Se 
verifică instrumentele la care vor fi 
făcute observații asupra culorii lunii 
eclipsate, se pregătesc aparatele des
tinate fotografierii în alb-negru și 
în culori etc. Cum fenomenul va a- 
vea loc noaptea tîrziu, începînd de 
la orele 23 și 58 de minute, Obser
vatorul va fi deschis pentru public 
după orele 23, pînă dimineața. La 
dispoziția vizitatorilor vor fi puse 
două lunete deservite de personal de 
specialitate. Tot în acest an, la 19 
decembrie, va avea loc a doua eclip
să de lună, cu durata fazei totale de 
o oră, care va fi vizibilă la Bucu
rești și în întreaga țară, bineînțeles 
dacă norii nu vor... eclipsa eclipsa.

Tratamente moderne

■patruzeci și unu de mi- 
Observatorul astronomic 

din Capitală se fac de 
pregătiri atît pentru efec- 

observațiilor cu caracter

Rezervat
în vigoare a nou- 
care va avea loc

O dată cu intrarea 
lui mers al trenurilor, 
la sfîrșitul acestei luni, s-a luat măsura 
să se reintroducă pe calea ferată, la 
trenurile de călători, sistemul de rezer
vare a unui compartiment în fiecare 
vagon, pentru mamă și copil. Comparti
mentele pe care se află inscripția „Re
zervat pentru mamă și copil" vor putea 
fi ocupate cu întâietate de persoanele 
care călătoresc cu copii mici.

Recent, la M.I.C.M. a sosit o scri
soare în care conducerea Uzinelor 
constructoare de mașini Reșița își 
exprimă mulțumirea pentru calitatea 
instalației de călite superficială prin 
CIF (curenți de înaltă frecvență) rea
lizată de întreprinderea „Automati- 
ca"-București. Utilajul a intrat în 
funcțiune și se exploatează cu re
zultate foarte bune. Prin introduce
rea acestui procedeu modern, eco
nomic și productiv, s-a înlocuit pro
cesul termic de cementare a coroa
nelor boghiurilor la locomotiva 
Diesel-electrică, mult mai greoi șl 
complex, care se aplica pînă acum. 
In fotografie : Instalație de călire su
perficială prin CIF.

ar- 
ar- 
au 
lo
in

Descoperiri arheologice
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

In prezent cercetătorii muzeului de 
heologie din Constanța fac săpături 
heologice pe terenul fostei gări. Ei 
descoperit aici mai multe nivele de 
cuire cu urme de viață materială,
alte sectoare, în zona necropolei, pe fa
leza de sud a portului, s-au găsit mor
minte din epoca romană. Dintre aces
tea, două prezintă un interes științific 
deosebit. Este vorba de o cameră mor
tuară avînd dimensiunile de 5x6 m, con
struită din blocuri mari de piatră, cu 
interior tencuit, iar partea superioară 
construită în boltă. In apropierea aces
teia s-a descoperit un cavou din les
pezi mari de calcar cu interiorul ten
cuit. Pe fondul crem al tencuielii sînt 
pictate în frescă ramuri de măslin de 
culoare cafenie, cu frunze verzi. In a- 
cest cavou s-au găsit 3 schelete și o- 
biecte din inventarul funerar. Cercetă
torii muzeului arheologic au stabilit că 
sarcofagul datează de la sfîrșitul seco
lului III al erei noastre. Cu concursul 
specialiștilor în pictură monumentală de 
la Institutul de arte plastice din Bucu
rești arheologii constănțeni execută lu
crări de curățire, restaurare și conserva
re a mormintelor descoperite.

Zilele acestea, în timp ce se săpa un 
șanț de canalizare, într-un cartier măr
ginaș- al Constanței, la un metru adîn- 
cime sub pavaj, s-a descoperit un mor- 
mînt cu un bogat inventar funerar; o- 
paițe, căni de lut, vase de sticlă, o fi
gurină de plumb și 4 monezi de bronz. 
Arheologii apreciază că acesta datează 
de la începutul secolului al II-lca al e- 
rei noastre.

DE LOCUINȚE
Ploiești-Nord

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Cînd 
intri în Ploiești venind dinspre Capifală, 
fe înfîmpină un ansamblu de blocuri noi. 
Străbați marele bulevard al Independen
ței, treci prin centrul modern, 
reconstruit în ultimii ani și fe 
spre frumoasa vale a Prahovei.

La ieșirea din oraș se află în 
execuție cel mai mare și în 
timp cel mai fînăr cartier al orașului. El 
este format din două ansambluri mari 
de locuințe denumite : „Bulevardul Re
publicii’ și „Zona Ploieșfi-Nord'.

Primul ansamblu a fost început 1n 
nul 1961 și prevede executarea 
nui mare număr de apartamente, 
spații comerciale și de deservire, 
făți social-culturale etc. Pînă în prezenf 
s-au realizat 1 439 apartamente, o școa-

complet 
îndrepți

curs de 
același

a-
u- 
de

uni-

lă modernă cu 24 săli de clasă, un com
plex comercial alcătuit din unități cu au
toservire, farmacii, magazine de pîine, 
carne, legume și fructe, un bufet restau
rant, cofetărie, ș.a. — toate constituind 
prima etapă de realizare a acestui an
samblu.

Al doilea ansamblu de locuințe este 
prevăzut a fi executat în continuarea ce
lui dintîi și este conceput pentru a da 
întregii zone un aspect urbanistic unitar și 
o așezare rațională. Pe baza proiec
tului aprobat, acest ansamblu prevede 
realizarea a 5 658 apartamente, împreu
nă cu țoale dotările social-culturale și 
comerciale necesare întregii așezări. In 
afară de blocurile cu apartamente de 2 
și 3 camere, sînt prevăzute a se executa 
blocuri cu garsoniere și. cu aparta
mente de 4 camere. Din totalul lo
cuințelor aprobate au fost date în folo
sință pînă în prezent 526 apartamente, iar 
alte 1 030 vor fi gaia pînă la sfîrșitul a- 
cestui an.

Cîteva din noile blocuri situat» tn zona Ploleștl-Nord

WH B te

Un nou lot do mașini perfecționate, produse de Uzinele „Semănătoarea* 
din Capitală, vor lua în curind drumul agriculturii

Foto t Agerprei

«

Aproape 8 000 de mineri se 
află, în prezent, în grevă în dife
rite regiuni ale Spaniei. In Astu- 
rla peste 1 000 de mineri protes
tează în 
condițiilor 
Activitatea 
paralizată, 
ximativ 
declarat 
dicărilor 
riilor și
La Rio Tinto, 5 000 de mineri se 
ailă, de asemenea, în grevă ce
tind încheierea unui nou contract 
de muncă.

acest fel împotriva 
proaste de muncă, 
a trei mine este acum 
La Puertoliano, apro- 

2 000 de mineri au 
grevă în sprijinul zeven- 
privind majorarea sala- 
al drepturilor sindicale.

Guvernul Venezuelei, relatea
ză agenția Reuter, a ajuns la con
cluzia că este dificil să găseas
că sprijin în. rîndul altor țări la- 
tino-americane pentru planul său 
de „sancțiuni” împotriva Cubei 
prin intermediul Organizației 
Statelor Americane. După cum 
se știe, fostul ministru de exter
ne al Venezuelei, Falcon Brice
no, vizitează în prezent capita
lele diferitelor țări din America 
Latină într-o încercare de <a ob
ține sprijin din partea conducă
torilor acestor state.

Tn capitala Rhodesie! de sud 
au avut loc noi demonstrații ale 
populației africane. S-a cerut gu
vernului convocarea unei confe
rințe cu participarea reprezentan
ților populației africane pentru 
discutarea situației grave create 
în această țară.

Tn Laos continuă consultările 
diplomatice în problema reinstau- 
rărli guvernului de coaliție. Pa- 
Talel cu aceasta, generalii par
ticipant la recenta rebeliune în
cearcă să impună o soluție con
venabilă cercurilor de dreapta.

In orașul Le Havre- a avut loc 
un miting al oamenilor muncii la 
care s-a cerut să se pună capăt 
represiunilor împotriva poporului 
spaniol, precum și amnistierea tu
turor deținuților politici din Spa
nia. Mitingul a fost organizat în 
memoria eroului poporului spa
niol, Julian Grimau, asasinat 
de franchiști în cursul anului tre
cut. La miting au luat parte re
prezentanți ai diferitelor organi
zații sindicale și obștești din 
Franța și sute de democrați spa
nioli.

Diferite m
® o SECVENȚĂ DINTR-UN MAGAZIN • DE LA 

LA PRODUCȚIA DE SERIE © NICI UN RABAT LA
Pînă să ajungem la cele două fa

brici de încălțăminte vecine — 
„Dîmbovița“ și „Flacăra roșie“ — am 
dat o raită prin cîteva magazine. 
Vitrinele lor sînt adevărate expo
ziții vizitate zilnic de mii și mii de 
oameni. Părerea cumpărătorilor ca
re se decid să treacă pragul maga
zinului și să solicite modelul ales e 
cît se poate de semnificativă.

Iată o „secvență“ obișnuită. Ne 
afiăm în localul noului magazin de 
încălțăminte situat în locul unde 
Calea Griviței întîlnește strada Po- 
lizu. O cumpărătoare solicită o pe
reche de pantofi. Dar. pentru alege
re, încearcă mai multe perechi avînd 
modele și culori diferite. Se de
cide asupra uneia, care i-a con
venit. Ne uităm la marca fabricii 
producătoare: „Mondial“, sub care 
se recomandă întreprinderea „Dîm
bovița“ din București. Deși pantofii 
au o tăietură modernă, cu vîrf ascu
țit, sînt, după cum afirmă cumpără- 
toarea, „ușori la purtat“, contrazi- 
cînd astfel pe acei care susțin că 
„totuși, cumpărătorii caută modele 
clasice“ (cu vîrf lat). Atunci dacă e 
așa, de ce nu se caută pantofii băr
bătești de acest tip, produși anul 
trecut de „Flacăra roșie ?" „Sînt 
buni la purtat pe vreme rea, pe te
ren“ (nu se știe de ce pantofilor pen
tru „vreme rea“ sau „pentru teren“ 
trebuie să li se acorde rabat la as
pect) — și-au făcut socotelile cei 
care i-au comandat de la fabrică. 
Dar cumpărătorii se pare că au ju
decat altfel — și articolul demodat, 
contrastînd cu linia elegantă a vitri
nei de sticlă, pledează fără elocința 
pentru o asemenea cauză. în schimb, 
pantofi bărbătești, avînd o înfățișare 
elegantă, cu talpă „translucid“, tot 
pentru „vreme rea“, produși de a- 
ceeași „Flacără roșie", nu fac multe 
ore de locație în rafturile magazi
nului.

Aceste cîteva cazuri, reflectând 
reușite sau uneori eșecuri, la care 
s-ar putea adăuga constatări de a- 
celași gen, consemnate la alte uni
tăți comerciale, îndreptățesc nece
sitatea unei exigențe sporite în ac
tivitatea celor două fabrici de în
călțăminte „Dîmbovița“ și „Flacăra 
roșie“. Una dintre ele, „Flacăra ro
șie“, a fost chiar evidențiată ca în
treprindere fruntașă pe anul 1963, și 
dacă am notat totuși cîteva obser-

ETALON
CALITATE

vații critice la adresa ei, am făcut-o 
cu intenția ca nivelul calității pro
duselor sale să crească și mai 
mult. Posibilități sînt, deoarece, cu 
toate rezultatele bune obținute, nu 
au fost epuizate încă rezervele in
terne privind perfecționarea măies
triei profesionale.

De la bun început, la o cercetare 
cît de sumară, progresele înregis
trate de ambele fabrici — ca sistem 
de organizare, dotare cu utilaj, .cali
tatea încălțămintei, măiestria execu
ției — sînt evidente. Mai ales după 
intrarea în funcțiune a unor benzi 
moderne, de înaltă tehnicitate. Aici 
se realizează o încălțăminte bună, 
frumos finisată, „mai curată“, cum 
obișnuiește s-o caracterizeze contro
lul de calitate. Datorită acestui lu
cru, însă, sporesc și exigențele.

Specialiștii de la „Dîmbovița“ 
au realizat modele noi, moderne, 
prin folosirea cu măiestrie a unor 
înlocuitori ai pielii. De fapt latu
ra economică a muncii lor — prin 
continua preocupare pentru reduce
rea costurilor — e întotdeauna pre
zentă, fără ca aceasta să afecteze 
aspectul.. Ci, dimpotrivă : pantofii de 
damă, în care s-au intercalat fîșii 
de relon, au căpătat ceva din aerul 
diafan al dantelei. Pantofi clin pîn- 
ză metalizată, sandale de vară în 
împletitura cărora s-au intercalat 
șuvițe din piele de culoarea aurului 
sînt alte modele care atrag privirile 
prin noutatea și eleganța lor.

Dar, după cite ne-am dat seama, 
problemele spinoase se ivesc la tre
cerea în producție. Revine 
astă-dată întrebarea atît de des re
petată, cînd e vorba de apariția unor 
noi sortimente de articole vestimen
tare : de ce trebuie să treacă luni 
de-a rîndul (să nu zicem ani) pînă 
cînd modele noi să apară în vitri
nele magazinelor ? Concret, în cazul 
nostru : de ce pantofii de damă dan
telați, pe care i-am prezentat mai 
sus, o să ajungă la cumpărătoarele 
lor abia în anul 1965 ? Este de în
țeles că e nevoie de o anume perioa
dă de experimentare, că trebuie co
mandate țesături speciale la fabri
cile furnizoare, și că mai există alte 
o sută unu motive de acest gen. To
tuși, diferența de un an și jumătate 
nu e prea mare ?

Și mai importantă e problema re
producerii modelului nou în miile

și de

odele
de exemplare ale unei serii indus
triale. Fără îndoială că la benzile 
care produc sute de perechi într-o 
zi, există oameni bine calificați. To
tuși, se pune întrebarea : din ce ca
uză tot ceea ce realizează creatorii 
de modele nu apare și în producția 
de serie, ca varietate și precizie a 
execuției ?

Se mai întîmplă cazuri cînd cei 
din producție au obiecții la in
troducerea unor modele noi, cer 
simplificarea lor pe motiv că „așa 
ceva nu se poate executa în serie“. 
Oare căutările creatoare, străduința 
pentru extinderea posibilității de 
lucru a mașinilor, creșterea măies
triei oamenilor etc. nu trebuie să 
preocupe în mod permanent și pe 
cei de la bandă ?

Un aspect nu mai puțin important 
al problemei discutate privește cali
tatea execuției. Aceasta trebuie să 
fie cît mai aproape de prototip. Ma
gazinele moderne sînt de fapt niște 
vaste expoziții cercetate de vizita
tori. Bunul renume, cum e și fi
resc, trebuie să preocupe în primul 
rînd pe oamenii întreprinderii a că
rei marcă e înscrisă pe. fiecare pan
tof înainte de a interveni pe traiec
tul produsului toată seria de recep- 
ționeri și merceologi ai rețelei co
merciale. Și în special pe „recepțio- 
nerii interni“ ai întreprinderii — 
controlorii de calitate.

Am asistat mai zilele trecute la 
următoarea scenă în incinta fabricii 
„Dîmbovița“. Se iscase o discuție 
între reprezentantul controlului de 
calitate și recepționerul din partea 
comerțului. E adevărat că stabilirea 
în mod obiectiv a unor defecțiuni e 
îngreunată de lipsa unui standard de 
sortare, care să indice precis tole
ranțele admise, astfel ca această o- 
perație de mare răspundere să nu 
depindă de elocința și puterea vocii 
celor ce se înfruntă. (Ce spun în a- 
ceastă chestiune cei în drept ? Ve
chiul standard a fost scos din uz, iar 
altul nou, mereu promis și amînat, se 
elaborează pe undeva cu încetineala 
melcului).

Calității produselor trebuie să 1 
se acorde cea mai mare atenție. Totul 
depinde de priceperea și îndemî- 
narea celor răspunzători pentru bu
nul mers al procesului de producție. 
E în puterea lor — în cazul nostru a 
colectivelor de la fabricile „Dîmbo
vița“ și „Flacăra roșie“ — s-o reali
zeze, așa cum au dovedit-o și pînă 
acum.

Vasile NICOROVICI
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„Ce posffbîl.ități șl avantaje au întreprinderile în extinderea micii mecanizări“ 7 Aceasta a fost tema 
unei convorbiri, avute de redactorul nostru, P. Nedelcu, cu tov. Filip Baru, director tehnic în Ministerul Indus
triei Construcțw&r, și tov. Gheorghe Mușatescu, directorul sucursalei orașului București a Băncii de Stat* 
Relatăm mai jpd părerile lor.
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FÏÏ.ÏP BARU, dinelor tehnic
în Ministerul îmtostriei
Construcțiilor • :

Șantierele — un teren larg 
pentru introducerea micii mecanizări

Cu aproape două Jijlini în urmă s-a 
deschis în Capitală &. expoziție Undă 
au fost prezentate) între altele, 
anumite tipuri îmbuiiiătățite de dis
pozitive de mică mdcaniZare. P'înâ 
aici toate bune’ și ' la locul lor, 
cùrn spună o zicală. Exponate
le erau bune, utile. Cineva a spus : 
„LbcUl lor neîntîrziat -este pe... șan
tiere". S-au pus și întrebări : „Cirle 
le-a executat ?“, sâu —“ și àcéhsta e 
important: „Cînd vom avea,toate ti
purile la toate loturile de muncă?" 
Față de Un atît de mafie interes, mă 
întreb și eu : ce rărnîne de făcUt ? Să 
trecem la treabă și să facem aceasta 
cît mai curînd cü putință, deoarece 
pe șantiere se resirnte lip'sa unor, ase
menea utilaje de mică mecanizare. 
Nu-mi rărnîne, prin urmare, decît să 
spun cîteva cuvinte despre producția 
curentă a unor astfel de dispozitive 
și’ mecanisme.

în unitățile ministerului produ
cem un număr de 45 utilape mă
runte de mică mecanizare, ne
cesare executării lucrărilor de armă
tură, zidărie și instalații. Totuși, 
utilaje mai mari și mai com
plexe nu putem fabrică. Le ptoduc, 
sau mai bine zis, ar trebui să lé 
producă — pe baza proiectelor exe
cutate de specialiștii noștri — di
ferite . uzine alé Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Noi am proiectat, între altele, 
macarale de fereastră și lopeți me
canice. Documentațiile le-am îna
intat întreprinderilor producătoare. 
Dar ele nu au ținut seama de pro
iecte. Ne-au propus în schimb alte 
sisteme de construcție, care nici

pînă în prezent nu s;au realizat. Or 
fi aceste ütiläje mărunte, de mică 
valoare, căre n-au cine știe ce im
portanță în planul de producție. 
Asta nu înseamnă că cel care sînt 
datori să le execute, să îé trateze 
chiar ca lucruri mărunte. Ele sînt 
așteptate de constructorii de pe șan
tiere și le-ar fi de mare folos pen
tru creșterea productivității muncii.

De la o vreme, ne-am gîndit ca 
o parte din dispozitivele noi, per
fecționate, să le construim în uni
tățile ministerului. Nu e deloc ușor, 
întrucît nu sîritem profilăți pentru 
o asemenea producție și nici nu 
dispunem de capacitățile néceéare. 
De multe Ori, fiu pütém fabrică li
nele Utilaje de mică mecanizare 
pentru că nu se găsesc motoare e- 
lectrice de puteri și dimensiuni re
duse. Se mai întîmplă ca la o scu
lă mică, dar eficientă, să fim puși 
în situația de a utiliza uh motor 
mult prea mare. Nu este o soluție 
economică. Cum majoritatea aces
tor mecanisme sînt manipulate de 
către muncitori, evident că ele fré

buie să fie ușoare, suple și în ace- 
laș timp rezistente.

Aminteam mai înainte de colabo- 
râféa cu întreprinderile constructoa
re de mașini. Cred că ceea ce s-a 
făcut pînă în prezent este prea pu
țin față de nevoile și posibilitățile 
existente. După părerea mea, o pro
blema dé măre importanță o con
stituie tipizarea și universalizarea 
mecanismelor. Să vederii Cum stau 
lucrurile. Fără îndoială că organi
zațiile de construcții ale fiecărui mi
nister au specificul lor, iar fiecare 
șantier are nevoie de anumite utilaje 
de mică mecanizare.

La ora actuală se știe, în mare, 
cam ce utilaje de mică mecanizare 
sînt necesare diverselor genuri de lu
crări în construcții. De aceea, consi
der că pasul următor îl constituie o 
consfătuire în care să se analizeze 
cine să execute asemenea mecanis
me de care se simte nevoia, bineîn
țeles, în Urmă alëgérii tipurilor ce
lor mâi perfecționate, la nivelul teh
nicii moderne. Față de numărul lor 
mare și de complexitatea acestor uti
laje de mică mecanizare, sînt de pă
rere că cel mai indicat iucru ar fi 
ca Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini să së îngrijească de 
executarea lor neîntîrziâtă. Ș-ă'f 
elimina paralelismele în fabricarea 
acestor mecanisme, s-ar cunoaște 
mai bine modul lor de funcționare 
și comportare la locurile de muncă, 
s-ar întări legătura dintre fabrici și

cronică JUDICIARĂ

mare

GHEORGHE MUȘATESCU, 
directorul sucursalei orașului 
București a Băncii de Stat

Ceea ce s-a întreprins pînă acum 
în uzinele și fabricile din Capitală, 
în domeniul introducerii micii me
canizări, ne permite reliefarea unor 
concluzii. Oricît de bine utilată ar 
fi o Uzină sau o fabrică, tot mai 
este ceva de făcut pentru moderni
zarea unui utilaj sau a unei insta
lații, pentru mecanizarea' transpor
tului intern, perfecționarea proce
selor tehnologice, eliminarea locu
rilor înguste, în general pentru ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției. Dar nu întotdeauna este ne
voie de investiții. Acest lucru do
resc să-I accentuez. Majoritatea lu
crărilor pot fi executate repede cu 
ajutorul creditelor de mică mecani
zare. Noua reglementare intrată în 
vigoare anul trecut precizează sco
purile pentru care pot fi folosite 
asemenea credite. Fiecare întreprin
dere poate executa astfel noi lu
crări de mică mecanizare ; fie că 
ele sînt de o amploare mai mare — 
cum ar fi cele care pot merge pînă 
la 3 000 000 lei — și pe- care poate 
să le crediteze Banca de Stat, fie că 
esté vorba doar de mici mecanis
me care costă puțin dar au o mare 
eficiență economică în producție.

In multe întreprinderi din Capi
tală, unde se depun străduințe pen
tru elaborarea din timp a documen
tațiilor legate de introducerea micii 
mecanizări și pentru executarea în
tr-un termen cît mai scurt a lucră
rilor, s-au obținut rezultate bune. 
Aș putea cita Uzinele „Autobüzul“, 
„întreprinderile pentru industria 
bumbacului“, „C.I.L.-Pipera“. Colec
tivele acestor întreprinderi s-au 
convins de avantajele pe care le 
oferă introducerea micii mecanizări
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șantiere — și toate acestea ar con
tribui, după părerea mea, la ridi
carea
pe o

acțiunii de mică mecanizare 
treaptă mai înaltă.

In scurt timp 
avantaje economice

în producție. Sînt însă altele — Fa
brica de mase plastice, „Antrefrig“, 
întreprinderea Utilaj construcții 
transporturi, Direcția regională 
C.F.R. București etc. — care folo
sesc în mai mică măsură credite 
pentru finanțarea lucrărilor de mică 
mecanizare.

Folosesc acest prilej pentru a pune 
în lumină cîteva practici constatate 
anul trecut în activitatea unor între
prinderi bucureștene. Au fost cazuri 
cînd s-a tărăgănat întocmirea docu
mentației. Spre exemplu, întreprin
derea „Mătasea populară“ a prezen
tat la 7 noiembrie 1963 documentația 
la Bancă, dar incompletă. Trebuia să 
aducă o dovadă de la forul tutelar, 
din care să reiasă că pentru lucrarea 
respectivă nu sînt prevăzute alte 
fonduri de finanțare. Știți cît timp 
i-a trebuit ? Aproape două luni.

Mai este o problemă. Nu întot
deauna lucrările sînt realizate la 
vreme. Uzinele „Vulcan“ au obținut 
fonduri pentru o mașină de briche-

nformaț
organizaț a

însemnate
tât șpan. Conform înțelegerii, aceas
tă mașină trebuia s-o execute Uzi
nele „Progresul“ din Brăila — care 
tiU s-au ținut de cuVînt. Același lu
cru s-a întîmplat și cü ö mașină de 
descărcat suluri de urzeală, necesa
ră Fabricii „Răscoală din 1Ö07“, din 
cauză că Uzinele „Unio“-Satu Mare 
nu au găsit de cuviință s-o producă.

Și în acest an, unele întreprinderi 
nu-și respectă graficele de eșalona
re și executare a lucrărilor de mică 
mecanizare. Uzinele „Electronica“, 
deși au credite acordate pentru con
struirea Unor generatoare, nu au în
ceput încă lucrările. Uzina „Danu
biana“ întîrzie predarea documenta
ției la doUă lucrări 
proape 2 000 000 lei. 
întreprinderilor să 
timp documentația 
creditelor. Se pot începe astfel mai 
devremè lucrările ; färnbursärea cre
ditelor se face la termen iar între
prinderea obține importante econo
mii la prețul de cost.

Ün cuvînt de spus îl au în 
aceâstă direcție și forurile lor 
tutelare — care, 
pot stimula și 
prinderile în abordarea mai cu
rajoasă a lucrărilor de mică meca
nizare, iar, pe de altă parte, să a- 
vizeze operativ documentațiile pe 
baza cărora se acordă creditele. Aș 
avea și o propunere : un schimb de 
experiență sau o consfătuire între 
reprezentanți al întreprinderilor 
bucureștene, cu o producție asemă
nătoare, ar contribui la evidențierea 
de noi posibilități pentru extinderea 
micii mecanizări, la sporirea eficien
ței economice a acestei acțiuni.

în valoare de a- 
Este la îndemîna 
întocmească la 
de acordare a

pe de o parte, 
îndruma între-

lor de partid
ÎN CAMPANIA ASRICOLÀ 
MĂSURI OPERATIVE

CARACAL (coresp. „Scînteii“). 
în tot timpul campaniei agricole 
de primăvară secretarii Comitetu
lui raional de partid Caracal își 
desfășoară activitatea pe teren, în 
gospodării agricole colective și de 
stat, analizează operativ mersul 
lucrărilor și iau măsurile nécesare. 
Gospodăriile colective din Redea, 
Amărăștii de Jos și altele rămăse
seră în urmă cu semănatul porum
bului. La propunerea biroului co
mitetului raional, gospodăriile co- 

< lective din Dobrotești, Marotinu de 
Sus și BucinișU, care au terminat 
semănatul, le acordă sprijin pen
tru grăbirea ritmului lucrărilor.

Acum, 
terminate

■ treținerea 
sprijinul secretarilor comitetului 
raional, organizațiile de partid din 
gospodăriile agricole colective au 
întocmit, împreună cu consiliile de

1 conducere, .grafice de lUcrU. în 
fiecare brigadă și echipă lucrează 
membri și candidați de partid 
Dé asemenea, îfi raion au fost 
efectuate lucrări de întreținere a 
pășunilor naturale și de amena
jare a taberelor de vară pen
tru animale. Consiliile de condu
cere și organizațiile de partid au 
fost îndrumate să se ocupe încă de

acum și de executarea construcții
lor prevăzute pentru anul acestâ. 
în majoritatea gospodăriilor agri
cole colective s-au asigurat ma
terialele de construcție necesare.

BROȘURI UE RĂSPÎNDIRE 
A EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Prin grija biroului Comitetului re
gional de partid Galați se edi
tează cu regularitate broșuri, 
pliante și foi volante pentru ex
tinderea experienței înaintate. De 
curînd a fost 
„Munca politică

tipărită broșura 
în sprijinul în-

deplinirii planului de produc
ție“, care redă experiența Comi
tetului orășenesc de partid Ga
lați și a Comitetelor raionale 
Focșani și Făurei în organizarea și 
desfășurarea muncii politice de 
masă. în altă broșură, tovarășii Ion 
Iorga, propagandist la un cerc de 
economie concretă de la Uzina „La
minorul" din Galați, Alexandru 
Dumitriu, directorul cabinetului 
orășenesc dé partid Brăila, Și alții, 
împărtășesc din experiență lor 
în desfășurarea propagandei dé 
pärtid. Broșura „Din cultura legu
melor — venituri mari“ populari
zează metodele de muncă ale co
lectiviștilor din comuna Tichilești, 
raionul Brăila, care au obținut în

însămînțările fiind pe 
în raion s-a început în- 
culturilor ptășitoare. Cu

Citeva dintre noile broșuri

MimE cu TEmn mut
Așa tl știau toți pe Vasile Maftei 

de la Casa de creație populară din 
Capitală — larg la pungă. Juca la 
curse, benchetuia pe la restauran
te, cînd îl căutai numai cu taxiul 
circula. Era un om care nu se uita 
la bani. Ii plăcea să trăiască pe pi
cior mare. Fusese angajat ca orga
nizator de spectacole și gestionar de 
bilete. De unde atîția bani pe mină? 
O revizie contabilă a lămurit repede 
lucrurile. El avea sarcina de a ri
dica biletele de la serviciul de con
tabilitate — pentru spectacolele date 
de artiștii amatori — și de a le vin
de la instituții și întreprinderi, cU 
obligația de a deconta zilnic contra
valoarea lor. Cum își respecta el a- 
ceastă obligație? E de presupus că 
nu și-o respecta. Nu se poate ex
plica altfel faptul că, în numai cinci- 
șăse luni, Vasile Mafiei a sustras și 
a făcut praf apreciabila sumă de 
21 530 lei, contravaloarea biletelor 
nedecontate. Suma delapidată re
prezenta circa jumătate din valoa
rea tuturor biletelor ridicate.

In instanță, Maftei a declarat că 
a avut cheltuieli mari cu cel dè-àl 
doilea divorț; îi trebuiau, prin ur
mare, bani. Fuma mult, era' nervos
— avea nevoie de bani pentru ți
gări. Plătea consumații unor amici
— îi trebuiau bani; dădea unei prie
tene — iarăși bani. Iar sumele și le 
însușea din contravaloarea biletelor 
vîndute de Casa de creație popu
lară. Cînd a văzut că a intrat prea 
adine in bănet, s-a gîndit să joace 
la tot felul de loterii. Se legăna și 
el, ca toți delapidatorii, cu iluzia că 
va cîștiga o sumă mare, ca să pună 
la loc banii sustrași. N-a ciștigat ;

ba, dimpotrivă, a cheltuit bani mulți 
cu töt felul de drumuri. Și mai rău 
s-a înfundat. .

Cînd Vezi cîți bani a avut pe 
mină, îți pui întrebarea: cum sé 
controla obligația pe care o avea 
Mdftei de (i déconta zilnic valoarea 
biletelor încasate? Un control exi
gent, făcut la vrémé, contribuie la 
educarea mânuitorilor de bani în 
spiritul disciplinei financiare, pune 
pe delapidatori în imposibilitate de 
a opéra nestingheriți cu bănii al
tora, scutește instituțiile dé pagube 
saU, în orice caz, le limitează. Nu 
strică, așadar, să se revadă, din cînd 
în cînd, cum funcționează controlul, 
să se ia măsuri pentru a se asigura 
buna lui organizare, să se întăreas
că rolul SăU în prevenirea și reme
dierea neajunsurilor de tot felul.

De pe panta pe care se rostogo
lea, l-ar fi putut opri prietenii săi. 
Ei nu Și-au pus întrebarea: cu ce 
bdni trăiește Maftei pe picior mare? 
Dé ce nu l-au scuturat cum trebuie 
pentru a-l aduce la realitate și a-l 
face să-și dea seama de pericolele 
la care se expune? In instanță, iar 
mai tîrziu în cererea de recurs, 
Maftei a solicitat circumstanțe ate
nuante) motivînd că e la prima a- 
batere. „Abateri" de acest gen sînt 
sqcotite însă Un pericol social și pe
depsite ca atare. Vasile Maftei a fost 
condamnat la 5 ani închisoare co- 
recțională, confiscarea averii, 2 ani 
interdicție corecțională.

Recursul intentat la Tribunalul 
Capitalei a fost respins. Sentință a. 
rămas definitivă.

V. SEBASTIAN

1 000 000 spectatori

atît de

Cinématografele din întreaga țară 
sînt frecventate zilnic de aproxima
tiv un milion de spectatori, față de 
numai 100 000 cîți erau înregistrați 
în anul 1948. Această însemnată 
creștere este determinată
dorința oamenilor de a cunoaște 
noutățile pe care cea de-a 
le oferă, de existența, față 
1948, a unui număr de cinemato
grafe de 18 ori mai mare, cît și de 
faptul că a fost creată și dezvoltată 
o producție națională de filme ar-

7-a artă 
de anul

anul trecut în sectorul legumicol 
un venit de 2 milioane lei. Apre
ciată de colectiviști este și expo
ziția volantă „G.A.C. Grivița Ro
șie din însurăței, Unitate milio
nară“.

De la începutul anului și pînă 
acum au fost editate 17 titluri de 
broșuri și pliante într-un tiraj de 
47 000 de exemplare. Alte broșuri 
ca „Organizația de partid și pro
gresul tehnic“, „Comuniștii — în 
sectoarele hotărîtoare ale produc
ției agricole“, „Din experiența sfa
turilor populare în buna gospodă
rire a comunelor“, se află în pre
gătire.

EDUCAREA NOILOR MEMBRI 
Șl CANDIDAȚI DE PARTID

în primele patru luni ale aces
tui an numărul membrilor și can- 
didățiloi- de partid din gospodăria 
colectivă din comuna Flămînzi, ra
ionul Hîrlău, a crescut cu aproape 
50. Majoritatea sînt colectiviști 
fruntași, gospodari pricepuți. A- 
cum, în cele 10 brigăzi 
ganizații de bază.

Ridicarea continuă a 
politic și ideologic 
membri și candidați de 
ducarëa lor preocupă îndeaproape 
comitetul dé partid și birourile or
ganizațiilor de bază din gospodărie, 
în cursul anului de învățămînt 
1963—1964. toți au urmat cercurile 
de studiere à Statutului P.M.R. 
Totodată, pentru ei sé țin expuneri 
despre politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, des
pre calitatea de membru al parti-

există or-

nivelului 
al noilor 
partid, e-

pe zi
tistice și documentare care răspund 
într-o măsură din ce în ce mai mare 
cerințelor și preocupărilor multiple 
ale spectatorilor. Numai la sate, de 
exemplu, în anul trecut au fost con
struite 706 cinematografe noi. Astăzi, 
întreprinderi cinematografice regio
nale cum sint Bacău, Cluj, Argeș, 
Bănat au fiecdre în parte mai multe 
unități cinematografice decît existau 
cu 15 ani în urmă în întreaga țară.

(Agerpres)

lui Plaut, generos izvor de comedie 
ilariantă, piesa „Cei doi gemeni din 
Veneția" este scrisă în anul 1747, an 
cu o profundă semnificație în carie
ra teatrală a lui Goldoni. Acest an 
înseamnă părăsirea studiilor sale 
de avocat, atașarea de trupa 
de comedie a lui Medebac și înce
putul marii serii a pieselor sale co
mice în care va satiriza cu subtili
tate gesturile ridicole ale unei aris-

ra" paritatea și noile năravuri ale bur
gheziei italiene în plină formare is
torică. . .

Dincolo de toate personajele tra
diționale ale „commediei dell'arte", 
dincolo de toate procedeele ei cla
sice asimilate de Goldoni în drama
turgia sa și exprimate de actorii 
italieni și de Squarzina cu o vigu
roasă profesionalitate, există cred în 
spectacol și o inspirată critică a fal
selor sentimente și a dulcegei pa- 
sionalități burgheze. Această critică 
e exercitată cu consecvență pînă în 
finalul, cam bizar, al lui Goldoni, în 
care doi dintre eroii principali mor 
otrăviți, în chinuri, masacru pe care 
Goldoni îl săvîrșește în plină come
die de gaguri cu atîta grație com4» 
că încît face, așa cum S-a spus, „să 
surîdă moartea". Acest final consti
tuie punctul maxim al parodiei lui 
Squarzina (totuși nu lipsită de un 
foarte ușor fior liric — cîntecul final 
al Arlechinului). Eroii se svîrcolesc 
în ultimele lor spasme cu grija de a 
nu-și deranja perucile, Béatrice 
poartă în carîmbUl cizmei un cuțit 
ucigător pe care-1 scoate însoții de 
o tristă arie ; duelurile protagoniști
lor se execută paralel cu exercițiile 
de bel-canto, pasiunile cele mai con
tradictorii se uită pentru a putea or
ganiza uh cuartet omogen, bine su
dat. Acest procedeu colnic mi se 
pare Că relevă o interesantă con
știință critică, cu atît mai mult cu cît 
e atît de organic legat de una din 
formele cele mai tradiționale de ma
nifestare ale artei italiene.

Spectacolul lui „Teatro Stabile 
della Cită di Genova" a arătat ast
fel, prin ceea ce a cuprins mai va
loros, cît de generos se poate îm
bina condiția unei largi 
tăți populare cu aceea 
meinice culturi teatrale.

O nouă îtifllnire cu Goldoni, și nu 
numai cu el ci cu teatrul italian 
cöntemporah — după aceea tulbură
toare, și cred de iieegalat, oferită 
cîțiva ani în Urmă de Picollo Tea
tro din Milano — né-a îrilesnit-o 
„Teatro Stabile di Genova", trupă 
solid îiichegdtă de-a lungul a 13 
aiii de activitate coiiiUnă, răsplătită 
prin decernarea Unor nUinëroase 
premii naționale, salutată cu căldu
ră în nUnieroase tüniée în străinăta- tocrații agonice, parvenitismul, 
té; valörös Colectiv övölüind sub s—u-i-- -. -a------ ,
îndrùrndtéa limpede a cunoscutului 
scriitor, critic și regizor italian Luigi 
Squarzina.

Ne exprimăm în primul rînd stima 
pentru capacitatea membrilor aces
tui colectiv de a stăpirii cu o ase
menea puternică și plăcută autorita
te — ca aceea demonstrată în serile 
trecute — mijloace profesionale din
tre cele măi diiic'iléi Ari simțit în 
desfășurarea spectacolului, în țesă
tura rdfifiăiă a detaliilor, o țintită ar
tistică de ciiitilră și bün gust.

în mod évident, poate prea stă
ruitor evident (ri&integnndii-se ca 
Morëtti ci țîșhitid), sé detașează pe 
fondul armonios dar ușor umbrit de 
prezența sa acaparatoare Alberto 
Lionello, prezență deosebită, care 
trece cu multă mobilitate de la sin
ceritatea deplină la comicul cel mai 
fantezist și mal paradoxal (amintin- 
du-ne un alt mare actor italian, 
Alberto Sordi).

în acest spirit de altfel — al unei 
sincerități depline și arzătoare care 
se convertea fulgerător în imaginea 
ei răsturnată, în parodia sincerității 
și pâsionalității — a fost conceput 
acest întreg spectacol ; e drept însă 
că nu întotdeauna la nivelul evolu
ției lui Lionello. Piesa declanșează, 
în viziunea regizorală a lui Squar
zina, pasiuni incendiare, a căror 
pustiitoare dinamică el o încreme
nește în atitudini de operă tradițio
nale, într-o ilariantă tehnică de 
„duetti" și „terzetti" din opera seco
lului XVIII, secolul în care a trăit 
Goldoni. Ni se pare foarte organic 
acest procedeu comic, care pune 
sub semnul unei mari stupidități și 
al unei foarte fine detașări critice 
avalanșa de pasiuni și de drame 
care bîntuie în această piesă.

Utilizînd tema „menecrnilor* a

accesibili- 
a unei ie

Lucian PINTILIE

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE

dului, despre trăsăturile moral-po- 
litice ale Comuniștilor etc. Membrii 
de partid cu stagiu mai îndelungat 
în partid și cu experiență în pro
ducție se ocupă de cei mai tineri. Se 
obișnuiește ca în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază atît 
cei care au primit sarcina să ajute, 
cît și cei care Sînt sprijiniți să pre
zinte informări despre îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. Această me
todă a contribuit la creșterea sim
țului de răspundere în muncă, la 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriei colective. (De la Gh. 
Ovas, activist de partid).

ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘULUI
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

La Oradea se fac și în acest an lu
crări de gospodărire, dé înfrumuse
țare a orașului : se moderhizează 
străzi, în parcuri Se plantează flori 
și arbori ornamentali, se amehajea- 
ză malurile Crișului Repede, se 
lărgește parcul central etc. Zilele 
trecute, biroul comitetului orășe
nesc de partid a analizat activi
tatea depusă de comitetul execu
tiv al sfatului popular orășenesc 
pentru efectuarea lucrărilor gospo- 
dărești-edilitare. Antrenați de de- 
putațl și de grupele de partid pe 
blocuri și străzi, numeroși cetă
țeni participă la muncă patrioti
că, sprijinind sfatul popular la e- 
fectuarea unor lucrări de interes 
obștesc. în ultimele zile locuito
rii cartierelor Episcopia, Valența și 
Ioșia au plantat aproape 1 000 ar
bori șl au făcut diferite alte lu- 
cțări.

TEATRE. — Teatrul de Operă și Balet 
al R P. Romine: CAVALERIA RUSTI
CANA și PAIAȚE — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă: SĂRUTUL CIA. 
NITÉI — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (Sala Comedia): ȘTA
FETA NEVĂZUTA — (orele 19,30); (Sala 
Studio): MOARTEA UNUI ARTIST — 
(orele 15,30), o femeie cu bani - 
(orele 20). Téâtrul „C. I. Nottara“ (Sala 
diri bd. Magherii): ZIZI ȘI FORMULA 
EI DE VIAȚA — (orele 19,30); (Sala Stu
dio): BĂIEȚII VESELI — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu ht. 1): CUM VĂ 
PLACE — (orele 19,30); (Sala Studio, dlii 
str. Alex. Sahlä nr. 76 A); COMEDIA
ERORILOR — (orele 19,30). Téâtrül de 
Comedie: NOAPTEA E UN SFETNIC 
BUN & (oreie 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-GiUlești: N-AVEM CÈNTRU 
ÎNAINTAȘ - (orele 19,30) TeatrUl pen
tru Copil șl tineret (Sala din str. C. 
Miile): HIMERA _ (orele 20); (la Sala 
pentru copil, din str. Ererriiâ GrigoreScU 
nr. 24); NOTA 2 LA ARITMETICĂ - 
(orele 16). Teatrul Rëgiohâl BucU. 
rești: 1A MAI ZI! — (orélé 20), TeatrUl 
evreiesc de stat: POFTA VINE... 
RlZIND — (orele 20). TeatrUl sătirlc-mu- 
zical „C. Tănâse“ (Sälä Savoy): REVIS
TA DE ALTADATÄ - (orele 20), (Sala 
din Calëâ Victdriël fit. 174)! O SEARĂ 
DE MUZICA .UȘOARA - (oreie 20). An
samblul de eintecé și dârièUri al C.C.S.: 
ZBOARĂ CINTEC DRAG - (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Academleij: 
NÄZBITIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — (orele 
9), EU ȘI MATERIA MOARTÀ — (orele
20.30) ; (la Casa de cultură a raionului 
„16 Februarie": MICUL MUK — (orele 
15). CircUi de stat: PĂCALĂ și TIN- 
DALA — (oreie 19,30).

CINEMATOGRAFE, 
gă de-o seară : 
Rotnîne (rulează 
seriă de bilete _ _
blica (9,45; 12; 14.15; 16,45; 19; 21,15). Li. 
muzina neagră; Patria (10, 12,10. 14,20; 
16.30; 18,45; 21). Miracolul rus (ambele 
serii): Carpați (10; 14,15; 18,30). Frații cor. 
sicani — cinemascop: București (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Tomis (8.30; 11: 13,30, 
16; 18.30; 21), Melodia (9.30, 11,45: 14.15:
16,30; 19; 21,15), Modern (9,30; 11,45; 14, 
16.15; 18,45, 21). Zile de fior și rîs: Ca. 
pitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20.45)
ExcéRior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (10; 12: 14, 16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (10; 16; 18,15; 20,30). Lingă tine 
trăiesc oameni: Festival (10; 13,15: 16,30; 
20), Grlvlța (10; 13; 16: 19,15). Cum stăm, 
tinere?: Victoria (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) . Cascada diavolului: Central (10,15;

15,45; 18; 20,15), Buzești (15,30; 17,45; 20), Bu‘ 
cegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Arta (10;.lfc) 
16; 18,15; 20,30). împărăția oglinzilor
strîmbe — Pirinul cîntă: Timpuri Noi 
(rulează în continuare de ia orele 10 ia 
orele 21). Dezrădăcinațli: Cultural (10,30; 
15; 17; 19; 21). îndrăgostitul: Dacia (9,30; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Muguri în soarea 
Crîrigași (16; 18,15; 20,30). Cele trei ltittil 
ale liii Gulliver: Unirea (11; 16; 18; 20), 
Popular (i0,30; 16, 18,15; 20,30). Tottll
despre Eva: Flacăra (10; 15,30; 18,30;
21,15), Volga (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Luceafărul (15,30; 18; 20,30), Lira (15; 
17,45; 20,30). O zi Ca leii: Vltan (16; 18,15;
20.30) . Rude de singe: Miorița (10; 12;
14.; 10; 18,15; 20,30). Totul rämtne oame
nilor: Munca (15; 18,15; 20,30), Drumul
Sării (16; 18,15, 20,30). Lovitura de pe
deapsă: Moșilor (15: 17; 19; 21), Cotro- 
ceni (15; 17; 19; 21). Douăsprezece scau
ne; Flamtirâ (1Ö; 12; 16; 18,15; 20.30).
Pași spre Lună: Cosmos (16; 18; 20). Ru. 
salka - cinemascop: Viitorul (16; 18,15;
20.30) .. Podul: Colehtina (15,30; 18; 20,30). 
Tuflor — cinemascop (ambele.serii): Pro. 
gresüi (15; 19). Välea vultüriiör! Adesgo 
(15,30: 18; 20,15).

TELEVIZIUNE.' — Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la télévîziuiieï Ante
ne, de irig. Ștefan Năstase. 19,00 — JUr- 
năluj televiziunii 19,10 - Pentru tine
retul școlar: Vă plâcë triuzicäfi. 2Ö,Ö0 — 
EnlisiUhea ,,Säptäminä“. 21,00 - Filffiül 
documentar „Bächtls în Rominiä“. 21,20 
— Plaiuri maramureșene — monta- fol
cloric. In încheiére _ BUlétin de știri și 
buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Dragoste Iun.

Sala Palatului R. P. 
lâ orele 19.30, cu 
nț. _ 1 056), RepU-

14,20;

12,15; 14,15; 16,15: 18.30; 20,30). O fi asta 
dragostea?: Lumina (rulează în conți, 
nuare de la orele 9,30 la orele 14; 16. 
18,15; 20,30) ün surîs în plină vară: 
Union (15; 17; 19; 21), Ferentari (14; 16. 
18,15; 20.30). Pacea (16, 18; 20). Program 
special pentru copii: Doina (orele 10) 
Domnișoara... Barbă.Albastră: Doina 
(11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30) Germanie, 
steluțele taleț; Giuleștl (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20,15), înfrățirea între popoare (10,

11,13, 1U,1U, 1O.ÛU, ZU,O(JJ' yj

dragostea?: Lumina (rulează în
UUU1V Viu ICI U1V1Ç 1
18,15; 20,30) Un surîs în

Ieri în țară: Vremea a fost frumoasă 
șl călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senih în sudul tării. Cu tötül izo
lat, în Transilvania, regiunea de mimte 
și pé litoral, s-aù semnalat averse slabe 
de ploaie. Vîntul a suflat în general 
slâb, CU intensificări locale. prédomiBÎnd 
din sectorul vestic. Temperatura àétutïli 
la ora 14 oscila între 15 grade la Tg. Se
cuiesc, Intorsura Buzăului și Câmpulung 
Moldovenesc și 25 grade la Giurgiu, Fe
tești și Hîrșova. In BticUfSști: Vremea â 
fost frumoasă și călduroasă, cu Cerul 
măi mult senin. Vîntul a suflat în ge
neral Slab. Temperatura maximă 25 
gradé.

Timpul probabil pentru zilele dé 25, 
26 și 27 äprilie. In țară: Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul Văriabil. mai mult 
senin. InnoUrări trecătoare se Vor pro
duce în jumătatea nordică a tării, unde 
pe alocuri vor cădea ploi sub formă de 
averse, însoțite dé descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit din Vest. Tem
peratura stâționără. Minimele vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar maximele 
între 15 și 25 grade. In București: Vre
me frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slab. Temperatura în getlerăl 
staționară.
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Noi măsuri pentru stimularea creșterii 
producției de sfeclă de zahăr
O hotărsre a Consiliului de Miniștri

In ultimii ani, cultura sfeclei de zahăr a fost extinsă în zonele cu 
condiții pedoclimatice favorabile, unde multe gospodării colective, prin 
aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare, au realizat recolte de 25 000— 
30 000 kg sfeclă la hectar și chiar mai mari. Gospodăria colectivă din 
Balda, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară a obținut, în ultimii patru 
ani, o recoltă medie la hectar de 28 000 de kg; gospodăriile colective din 
Iecea Mare, regiunea Banat, Bosanci, regiunea Suceava, Gh. Doja, regiu
nea Bucureștii și multe alte unități au obținut peste 26 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar. Aceste rezultate dovedesc că agricultura noastră are 
încă mari rezerve de sporire a producției de sfeclă.

în acest an sfecla de zahăr se cul-Pentril a stirnula în mai mare mă
sură foiosiréà acestor rezerve și ob
ținerea unor producții mari de sfec
lă de zahăr pe întreaga suprafață 
cultivată, printr-o recentă hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, au fost acor
date noi avantaje unităților culti
vatoare.

Hotărîrea menține avantajele de 
care beneficiau anterior gospodăriile 
colective și anume: prețul de bază 
de 300 lei pe tona dé sfeclă, acorda
rea gratuită ä semințelor, insecto- 
fungicidelor necesare și cite 4 kg 
de zahăr pentru fiecare tonă de 
sfeclă livrată. De asemenea, gospo
dăriile au posibilitatea de a cum
păra la preț redus cîte 400 kg bor
hot pentru fiecare tonă de sfeclă 
predată și primesc plata transpor
tului producției contractate pentru 
distanțele mai mari de 5 km de ba
zele de recepție. în plus, prin noua 
hotărîre sè acordă gospodăriilor co
lective, care depășesc cu pină la 10 
la sută producția de sfeclă contrac
tată, un spor de preț de 35 lei la 
tonă pentru întreaga cantitate pre
dată. Acest spor crește la 45 lei pe 
tonă în cazül depășirii producției 
contractate cu pésté 10 la sută. Pen
tru Sfecla de zahăr livrată fabrici
lor, la cererea acestora, conform gra
ficelor stabilite cu acordul Ufiită- 
ților contractante, pînă la 1 septem
brie, de către gospodăriile colective 
din regiunile București, Banat, Plo
iești, Galați și Dobrogea și pînă la 
20 septembrie de Către gospodăriile 
colective din celelalte regiuni ale 
țării, se va plăti în plus cite 50 lei 
pentru fiecare tonă predată in peri
oada respectivă. Gospodăriile agri
cole colective care livrează întrea
ga cantitate de sfeclă contractată pot 
cumpăra la preț avantajos cîte 3 
kg melasă pentru fiecare tonă de 
sfeclă iivrată.

Manifestări cu prilejul 
lui Shakespeare

între 23 aprilie și 23 mai se desfă
șoară în întreaga țară „Luna 
Shakespeare“, organizată cu prilejul 
celei de a 400-a aniversări a nașterii 
marelui dramaturg englez. în a- 
ceasta perioadă, teatrele prezintă 
premiere și spectacole festive, pro
grame speciale cüprinzînd selecțiuni 
din cele mai îndrăgite piese ale lui 
Shakespeare, recitaluri poetice. Spec
tacolele sînt însoțite de prezentări 
ale vieții și operei marelui Will. 
„Luna Shakespeare“ a fost inaugu
rată, joi seara, de mai multe teatre 
din Capitală și din țară. Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ din Bucu
rești a oferit spectatorilor „Regele 
Lear“, rolul titular fiind interpretat 
de artistul poporului Gheorghe Sto- 
rin, Teatrul „C. I. Nottara“ — „An- 
toniu și Cleopatra“, iar teatrul Na
țional din Craiova „A 12-a noapte“. 
Un spectacol întitulat sugestiv „în- 
tîlnire cu personajele lui Shakes
peare" a fost susținut de Teatrul de 
stat din Timișoara. Programe oma
giale, reunind fragmente din opera 
dramatică a lui Shakespeare, au fost 
organizate, de asemenea, de Teatrul 

tiva ntlmai în zone cu condiții fa
vorabile de cultură, pe terenuri ara
te din toamnă. Unitățile agricole so
cialiste au acumulat o experiență 
valoroasă în organizarea procesului 
de producție și aplicarea diferen
țiată a metodelor agrotehnice îna
intate, iar mecanizatorii și colecti
viștii și-au ridicat nivelul cunoștin
țelor profesionale. Sînt create ast
fel condiții mai bune pentru obți
nerea Unor producții mari. Consi
liul Superior al Agriculturii și Mi
nisterul Industriei Alimentare re
comandă gospodăriilor colective din 
centrul și nordul țării să termine 
în cel mai scurt timp semănatul 
sfeclei de zahăr pe întreaga supra
față prevăzută — de 190 000 ha — 
folosind din plin condițiile prielnice 
existente. Se recomandă să se veri
fice permanent starea de vegetație 
a culturilor pentru depistarea dău
nătorilor, în vederea aplicării ime
diate a măsurilor necesare comba
terii acestora. O atenție deosebită 
trebuie să se dea efectuării la vreme 
și în perioade cit mai scurte a lu
crărilor de îngrijire și în special a 
răritului, în scopul asigurării den
sității optime la hectar.

Este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid, a consiliilor a- 
gricole să organizeze popularizarea 
cit mai temeinică a avantajelor de 
Care se bucură unitățile cultivatoare, 
aplicarea întocmai a prevederilor din 
recenta hotărîre în scopul realizării 
Unei producții Superioare cantitativ 
și calitativ.

Luîrid măsurile necesare pentru 
depășirea producției contractate, 
gospodăriile agricole colective vor 
beneficia de toate prevederile noii 
hotărîri a Consiliului de Miniștri.

Național „Vasile Alecsandri" din Iași 
și Teatrul de stat din Petroșeni.

Posturile de radio și televiziune 
vor transmite în continuare, în ca
drul „Lunii Shakespeare“, emisiuni 
omaginale. în București și în alte 
orașe din țară sînt deschise expozi
ții consacrate dramaturgului englez.

★

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul național 
pentru ăpărarea păcii din R. P. Ro- 
mînă, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Comisia națională a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. 
au organizat joi după-amiază un 
simpozion cu tema „Opera drama
tică a marelui William Shakespeare“. 
Au luat parte actori, regizori și alți 
oameni de teatru, cadre didactice, 
studenți, numeroși cetățeni. A fost 
de față însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Marii Britanii la Bucu
rești, J. I. McGhie.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de artistul poporului Costache An- 
toniu, au vorbit despre viața și ope
ra marelui dramaturg : prof. univ.

Termocentrala Borzești, una din marile unități energetice construite 
în ultimii ani

1
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La cea de-a IV-a sesiune tehnico- 
științifică a Institutului de studii și 
proiectări energetice (ISPE) care a 
început joi în Capitală, numeroși 
proiectanți prezintă referate oglin
dind realizările și experiența acu
mulată în rezolvarea unor probleme 
importante din acest domeniu. Este 
vorba de documentații tehnice și 
economice pentru centrale termo
electrice, rețele de térmoficàre, 
stații și. linii de transport, de stu
diile privind dezvoltarea sistemului 
energetic.

în cei 15 ani cîți au trecut de la 
înființarea institutului, proiectanții 
de aici au elaborat soluții tehnice și 
economice dintre cele mai eficiente, 
situînd realizarea lucrărilor energe
tice la nivelul performanțelor inter
naționale. S-au obținut realizări în
semnate privind ridicarea parame
trilor dé funcționare a centralelor

Octav Gheorghiu, artiștii emeriți 
Tanți Cocea și Fory Etterle. în in
terpretarea unor actori de la Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ a 
fost prezentată apoi o scenă din pie
sa „Macbeth“ de W. Shakespeare, 
după care a rulat filmul artistic „A 
12-a noapte“.

★

La librăria nr. 17 din Capi
tală a fost amenajată o vitrină 
specială în care sînt expuse ediții 
ale operelor dramaturgului englez 
apărute în țară noastră. Printre lu
crările prezéntate se află piesele 
„Macbeth“, tipărită în 1864, „Anto- 
niu șî Cleopatra“ datînd din 1893, 
seria de Opere complete, în 11 vo
lume, editată în ultimii ani, precum 
și „Antologia bilingvă“, „Scene din 
viața lui Shakespeare“ de Mihnea 
Gheorghiu, un volum de sonete etc.

Sînt expuse, de asemenea, desene 
în tuș de Val MunteanU, ilustrații 
la operele lui Shakespeare. Date și 
cifre semnificative ilustrează tradu
cerea operei lui Shakespeare în țara 
noastră. /Agerpres) 

termoelectrice, creșterea puterii gru
purilor producătoare de energie 
electrică, dezvoltarea și închegarea 
sistemului energetic național. ISPE 
a trecut la proiectarea de centrale 
din ce în ce mai puternice, cu uni
tăți mari care se realizează în între
gime cu forțe de proiectare proprii, 
în sistemul energetic al țării noastre 
este în curs de montaj la termo
centrală Păroșeni un agregat de 150 
MW, după care va urma instalarea 
altor agregate de puteri mai mari. 
Au fost proiectate, la un nivel tehnic 
ridicat, centrale care asigură ali
mentarea concomitentă cu energie 
electrică și termică a obiectivelor 
industriale și a cartierelor de locuin
țe. Parametrii aburului la ca?an au 
crescut, ajungînd în prezent la apro
ximativ 570 grade C și 140 atm. Au 
fost create sisteme de termoficare 
a unor orașe cum sînt București, 
Hunedoara, Galați, s-a introdus 
parțial termoficarea în orașele Timi
șoara, Iași, Oradea etc. Pentru gră
birea ritmurilor de lucru la centra
lele de la Craiova, București-Sud, 
Oradea etc. proiectanții au găsit noi 
soluții. De exemplu, s-a extins folo
sirea prefabricatelor grele, a meto
delor moderne de montaj-pre- 
asamblare în blocuri mari a părților 
componente ale agregatelor energe
tice, folosirea cofrajelor și altele.

Pentru economisirea în continuare 
a metalului, s-au întocmit studiile și 
proiectele necesare trecerii la pro
ducția pe scară industrială a stîlpi- 
lor din beton centrifugat precom- 
primat. Fabrica Titan-București 
execută astfel de stîlpi, utilizînd cele 
mai moderne utilaje și procedee. în 
vederea creșterii siguranței în ex
ploatare a instalațiilor și reducerii 
consumului de combustibil s-a in
trodus pe scară largă automatizarea, 
unor procese tehnologice.

în fază de studiu se află ampla
sarea unor mari termocentrale pre
văzute cu agregate de 200 și 300 MW, 
precum și problema acoperirii în 
modul cel mai economic a vîrfuluî 
consumului de energie prin folosirea 
turboagregatelor cu pornire rapidă. 
ISPE a trecut la folosirea calcula
toarelor electronice cifrice și se pre
conizează introducerea proiectării 
pe machetă, ceea ce va permite re
zolvarea unor probleme din ce în ce 
mai complexe și reducerea duratei 
de proiectare. (Agerpres) 

. SOFIA 23 (Agerpres). B.T.A. 
transmite : La cea de-a șasea sesiu
ne a Adunării Populare a Republi
cii Populare Bulgaria, care a avut 
loc în după-amiaza zilei de 23 apri

Funeraliile Iui Dimităr Ganev
SOFIA 23 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite : în 
cursul dimineții de joi, cetățeni ai o- 
rașului Sofia au continuat să treacă 
prin fața sicriului cu corpul neînsu
flețit al lui Dimităr Ganev, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare a R. P. Bulgaria, 
depus în sala Adunării Populare din 
Sofia.

Ultima gardă de onoare a fost 
formată din membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B. în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri.

La ora 9,30, sicriul cu corpul ne
însuflețit a fost scos din sală, fiind 
purtat pe umeri de membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B. Cor
tegiul funerar s-a îndreptat spre 
piața din centrul Sofiei unde, în fa
ța Mausoleului „Gh. Dimitrov“ a a- 
vut loc mitingul de doliu.

La tribuna Mausoleului s-au urcat 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., ai Prezidiului Adunării 
Populare și ai. Consiliului de Miniș
tri, conducătorii delegațiilor străine 
sosite la funeralii, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Sofia. La 
tribună au luat loc membrii dele
gației țării noastre condusă de to
varășul Alexandru Drăghici.

Mitingul de doliu a fost deschis 
de Dimităr Dimov, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. Despre viața și activitatea lui 
Dimităr Ganev a vorbit Encîo Stai- 
kov, președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Patriei.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, ăl Pre
zidiului Adunării Populare, al gu
vernului și al Consiliului național al 
Frontului patriei, el a exprimat cea 
mai profundă durere cu prilejul 
pierderii grele a unuia din veteranii 
mișcării muncitorești revoluționare 
bulgare, a cunoscutului conducător 
de partid și de stat Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Prezidiului A- 
dunării Populare. Encio Sțaikov a 
evocat apoi figura dispărutului su
bliniind bogata și multilaterala sa 
activitate revoluționară în decursul 
unei jumătăți de veac. El a arătat că 
la succesele remarcabile obținute de 
poporùl bulgar, la eforturile pentru 
înfăptuirea politicii partidului, a 
contribuit Dimităr Ganev. Pînă la 
ultimele clipe ale vieții sale, pînă 
la ultima suflare, el a trăit prin 
lupta dusă de partid pentru trium
ful liniei partidului, pentru marea 
cauză a socialismului și comunismu
lui. Dimităr Ganev a'fost un înflăcă
rat patriot socialist și luptător pen
tru internaționalismul proletar.

lie, tovarășul Gheorghi Traikov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, secretar al Uniunii popu
lare agrare bulgare, a fost ales în 
unanimitate președintele Prezidiului

Encio Staikov a subliniat că D. 
Ganev a luptat pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă denucle- 
arizată, pentru stabilirea unor re
lații de bună vecinătate între po
poarele balcanice, independent de 
orînduirea lor socială.

Partidul nostru, a spus el, coboară 
în bernă steagurile sale în fața acti
vității luminoase a fiului său demn, 
Dimităr Ganev.

A luat apoi cuvîntul L. I. Brejnev, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.,, președintele. Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., con
ducătorul delegației guvernamentale 
sovietice. C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., a spus el, ne-au 
însărcinat să exprimăm Partidului 
Comunist Bulgar, Adunării Populare 
și Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria și întregului popor frate 
bulgar cea mai sinceră compasiune 
cu prilejul încetării din viață a mi
nunatului fiu al poporului bulgar și 
prietenul credincios al Uniunii So
vietice, D. Ganev.

L. I. Brejnev a evocat personalita
tea lui Dimităr Ganev ca eminent 
organizator al maselor, un om de stat 
ale cărui forțe izvorăsc din legătura 
continuă și strînsă cu poporul, care 
cunoștea nevoile și cerințele sale. Po
porul bulgar se poate mîndri pe 
drept cuvînt că a crescut un aseme
nea comunist — leninist minunat, un 
militant de partid și de stat cum a 
fost Dimităr Ganev.

în numele delegației R. P. Romîne 
și al delegațiilor celorlalte țări socia
liste a luat cuvîntul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, conducă
torul delegației romîne, care a spus :

Dragi tovarăși. îmi revine sarcina 
ca din «partea delegațiilor țărilor so
cialiste să exprim profunda noastră 
mîhnire în legătură cu pierderea 
grea pe care a suferit-o poporul fra
te bulgar prin încetarea din viață a 
tovarășului Dimităr Ganev, membru 
.al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare, și să transmit con- 
doleanțele cele mai sincere poporu
lui bulgar, familiei îndurerate.

Fiu devotat al poporului frate bul
gar, tovarășul Dimităr Ganev și-a 
dedicat viața luptei pline de abnega
ție pentru apărarea intereselor vita
le ale clasei muncitoare, pentru vic
toria cauzei socialismului în R. P. 
Bulgaria.

încă de tînăr, el a luat parte acti
vă la pregătirea insurecției din 
septembrie 1923. în anii grei ai ile
galității, ai luptei poporului bulgar 
pentru eliberarea de sub jugul fas

Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria.

★
C.C. al Partidului Comunist Bul

gar, Prezidiul Adunării Populare și 
Consiliul de Miniștri al R.P. Bulga
ria au oferit joi seara o cină în cins
tea delegațiilor străine care au par
ticipat la funeraliile iui Dimităr Ga- 
nev. Din partea R. P. Romîne a par
ticipat delegația condusă de tovară
șul Alexandru Drăghici.

în timpul cinei au rostit scurte 
cuvîntări tovarășii Todor Jivkov, 
Leonid Brejnev și Gheorghi Traikov.

cist, ca și în perioada construcției 
socialismului în R. P. Bulgaria, to
varășul Dimităr Ganev s-a aflat în 
primele rînduri ale comuniștilor 
bulgari ca unul dintre conducătorii 
eminenți ai clasei muncitoare din 
țara sa, îndeplinind cu cinste și de
votament sarcinile de înaltă răspun
dere care i-au fost încredințate de 
către partid.

Datorită activității sale revoluțio
nare, pătruns de spiritul internațio
nalismului proletar, tovarășul Dimi
tăr Ganev este cunoscut popoarelor 
tuturor țărilor socialiste ca un mili
tant neobosit pentru întărirea prie
teniei frățești dintre statele socia
liste, ca un luptător activ pentru 
triumful cauzei socialismului și păcii 
în întreaga lume.

Nouă, comuniștilor romînî, figura 
luminoasă a tovarășului D. Ganev 
ne este în mod deosebit scumpă și 
apropiată. în anii dinaintea celui 
de-al doilea război mondial a parti
cipat activ la lupta revoluționară a 
oamenilor muncii din țara noastră, 
a cunoscut închisorile regimului bur- 
ghezo-moșieresc din Romînia. După 
eliberarea țărilor noastre, tovarășul 
Dimităr Ganev a activat cu însufle
țire pentru întărirea continuă a prie
teniei frățești dintre popoarele ro
mîn și bulgar.

Permiteți-mi ca pentru toate aces
tea să aduc un ultim omagiu tova
rășului Dimităr Ganev din partea 
C.C. al P.M.R., a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri al R- P. 
Romîne, din partea tovarășilor cu 
care a luptat împreună și a întregu
lui popor romîn.

întreaga sa activitate reprezintă 
un exemplu înalt de slujire fără 
precupețire a intereselor poporului, 
ale clasei muncitoare internaționale. 
Chipul luminos al tovarășului Dimi
tăr Ganev, de la care în aceste clipe 
triste de doliu ne luăm un ultim 
rămas bun, va rămîne veșnic viu în 
amintirea noastră, a popoarelor fră
țești ale marii comunități a țărilor 
socialiste.

Adio, scump tovarăș și prieten î
După încheierea mitingului de do

liu, cortegiul funerar s-a îndreptat 
spre cimitirul central din Sofia. La 
mormîntul lui Dimităr Ganev au 
luat cuvîntul M. Andreev, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular regional din Tolbuhin 
și secretarul organizației de partid 
din satul natal al lui D. Ganev, S. 
Ivanov.

în timp ce erau trase 21 de salve 
de tun, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Dimităr Ganev a fost coborît 
în mormînt.

„Cupa țârilor latine“ 
la tir

Duminică va începe la Veneția cea 
de-a 8-a ediție a competiției inter
naționale de tir „Cupa țărilor latine“. 
Ultimele 5 ediții ale competiției au 
fost cîștigate de trăgătorii romîni. 
La această ediție țara noastră va fi 
reprezentată, printre alții, de I. Sîr- 
bu, N. Rotaru, I. OlărescU, T. Ciu- 
lu, M. Dumitriu, Șt. Petrescu, I. 
Tripșa, G. Maghyar. Țintașii romîni 
vor participa la armă liberă calibru 
redus 3 >(40 focuri, 60 focuri poziția 
culcat, pistol viteză și pistol liber.

Ira eîteva râtai
® Echipa bulgară de fotbal Beroe Stara 

Zagora și-a început turneul în tara noastră, 
jucînd ieri după-amiază pe terenul din str. 
Dr. Staicovici cu formația bucureșteană 
Progresul. Victoria a revenit fotbaliștilor 
romîni cu scorul de 2—0 (2—0). Echipa 
din Stara Zagora va iuca duminică la Iași.

. © Selecționatele olimpice de fotbal ale 
Ù.R.S.S. și R. P. Bulgaria s-au întîlnit joi 
la Kiev într-un meci amical. Au cîștigat 
fotbaliștii sovietici cu scorul de 1—0 (0—0).

® Peste 15 000 de spectatori au urmărit 
miercuri seara în Palatul Sporturilor din 
Moscova meciul revanșă dintre echipele 
masculine de baschet ale U.R.S.S. și S.U.A. 
Din nou victoria a revenit baschetbaliștilor 
sovietici cü 79—60 (39—33).

© In semifinalele . ..Cupei Campionilor 
Europeni’, la Zürich, echipa de fotbal Real 
Madrid a învins cU 2-1 (2-0) pe F.C. Zü
rich Pentru gazde a înscris Brizzi în mi
nutul 70 Returul vii avea loc la 7 mai la 
Madrid.

9 Iii localitatea iugoslavă Vrșeț a început 
turneul internațional de șah ..Memorialul 
Bora Kostici” la care participă șahiști din 
-nai multe țări fn prima rundă, maestrul 
romîn Victor Ciocîltea, jucînd cu piesele 
negre, a remizat în 23 de mutări cu iugo
slavul Revici.

■A n n

câmpiohatuEui feminin de baschet
Timp de o săptămînă amatorii de 

baschet din întreaga țară au urmă
rit cu atenție ultimul act al cam
pionatului republican feminin de 
baschet — turneul final — la care 
au participat primele patru clasate 
după întîlnirile tur-retur. Spre deo
sebire de anul trecut, cele patru fi
naliste — Știința, Rapid, Voința (din 
București) și Mureșul-Tg. Mureș — 
au început de data aceasta între
cerea cu numărul de puncte acumu
late în campionat. Dirijînd drumul 
spre cucerirea primelor locuri prin
tr-o filieră mai exigentă, măsura fe
derației de specialitate a urmărit sti
mularea echipelor divizionare la o 
pregătire mai temeinică pe tot par
cursul sezonului.

E drept că față de ediția trecută 
echipele s-au prezentat în general 
mai bine, însă nu pe măsura aștep
tărilor și a posibilităților de care 
dispun. Pe lista finalistelor și-au în
scris numele aceleași echipe ca și 
anul trecut, iar între Știința și Ra
pid, fruntașele clasamentului, și par
tenerele lor de finală s-a menținut 
un decalaj destul de mare.

Diferența de puncte între primele 
clasate și echipele de pe locurile 
3—4 oglindește de fapt diferența de 
valoare care a existat între acestea 
pe terenul de joc.

Evoluția Voinței București și a 
Mureșului-Tg. Mureș a fost inegală 
De obicei. în întîlnirile cu primei» 
două clasate, ele au jucat aproap» 
dé valoarea partenerelor aproxima
tiv o repriză, după care s-au resem
nat cedind pasul, fie sub aspectul 
pregătirii fizice, fie al celui tehnic

Lupta pentru primul loc s-a dat 
din nou între formațiile bucurește- 
ne Știința și Rapid. în componența 
cărora intră majoritatea jucătoareloi 
din reprezentativa țării. De-a lungui 
întregului campionat, atît studente
le, cît. și rapidistele au avut o com
portare constant bună. Insă cu tot

Ca o parte pozitivă, în sezonul 
care abia s-a încheiat am remarcat 
apariția mai multor jucătoare tinere, 
de perspectivă (Diaconescu, Vartep- 
niuk, Țancu, Rizescu etc.). Bine în
drumate și cu mai multă muncă din 
partea lor, ele vor putea în curînd 
să ia locul titularelor. In acest sëns 
ar fi foarte utilă introducerea lor 
mai frecventă în primele formații, 
mai ales că, spre deosebire de alte 

re- sporturi, baschetul oferă posibilita
tea unui număr nelimitat de înlo
cuiri pe parcursul partidelor.

Rîndurile de față nu au pretenția 
de a epuiza toate concluziile ce se 
impun la acest sfîrșit de campionat. 
O analiză amănunțită se va face, de
sigur, în cadrul fiecărei echipe și 
al forurilor de specialitate. Baschet
balistele noastre pot oferi mai mult 
decît au arătat pînă acum, iar acest 
lucru este posibil printr-o muncă mai 
susținută, prin mai multă pasiune 
pentru sportul ales. Acest lucru se 
cere mai ales în lunile imediat ur
mătoare, întrucît în septembrie la 
Budapesta baschetbalistele noastre 
fruntașe vor participa la campiona
tele europene.

Prof, S. FERENCZ 
antrenor

echilibrul valoric dintre vechile ri
vale, de astă dată Știința a cîștigat, 
la mici diferențe, toate cele patru 
partide (două în campionat și două 
în turneul final) jucate în compania 
principalei sale adversaire. De i 
marcat totuși că Rapid a obținut 
un coeficient mai ridicat de efica
citate : 1529 puncte înscrise și 1097 
primite, față de 1481 și respectiv 
1100 cît are Știința. Care este atunci 
secretul performanței realizate de 
studente ? După părerea mea el con
stă în omogenitatea superioară a lo
tului de care dispun la ora actuală 
campioanele, ceea ce a permis ca 
în timpul partidelor înlocuirea ju
cătoarelor să nu ducă la scăderea 
potențialului echipei, ci dimpotrivă. 
Referitor la maniera de joc a Știin
ței, s-a putut observa o mai frecven
tă folosire a contraatacurilor cu par
ticiparea, de regulă, a două-trei ju
cătoare, precum și buna sincroniza
re în atac a încercărilor de là dis
tanță cu acțiunea de urmărire 
mingii pentru a fi recuperată.

de turism sportiv este în plină desfășurare.Campionatul republican »' _ " ’ " _.................
In fotografie : la un concurs de orientare turistică in pădurea Brănești

PROIECT DE CLĂDIRI 
DESTINATE CONFERINȚELOR 
INTERNAȚIONALE

Agenția Reuter anunță că Ia Lon
dra va fi construit un grup de clă
diri destinate conferințelor internațio
nale. Costul acestor construcții este 
evaluat la 65 milioane lire sterline. 
Grupul de clădiri va fi alcătuit din- 
tr-o sală destinată conferințelor și 
congreselor internaționale, cu 6 000 
locuri, trei hoteluri, un cinematograf, 
un teatru, un studio de televiziune, o 
sală pentru expoziții etc.

NAZISTUL FRANZ MURER
YA Fl REJUDECAT

Fostul polițist nazist Franz Murer, 
care a fost achitat anul trecut de că
tre un tribunal din Graz, va compă
rea din nou în fața unei instanțe de 
judecată, sub acuzația de a fi parti
cipat la asasinatele în masă comise pe 
teritoriul Poloniei, vremelnic ocupat 
de trupele naziste. Noua acțiune îm
potrivă lui Murer este consecința 
unui apel introdus de către procuro
rul general al Austriei la Curtea Su
premă din Viena împotriva verdictu
lui de achitare pronunțat de tribuna
lul din Graz.

POPULAȚIA SENEGALULUI

într-un comunicat al serviciului de 
statistică din Senegal se arată că în 
prezent populația acestei republici 
este de 3 110 000 de oameni. Referin- 
du-se la moștenirea grea pe care au 
lăsat-o țării anii de dominație colo
nială, în comunicat se arată că 79 la 
sută din numărul copiilor de sex fe
minin și 58 la sută din cei de Sex 
masculin nu frecventează școlile.. Tot
odată, în comunicat se subliniază că 
guvernul Senegalului va depune efor
turi în vederea înlăturării analfabetis
mului.

PAGUBE PRICINUITE ÎN IRAN 
DE SCĂDEREA TEMPERATURII

în provincia Huzistan (sud-vestul 
Iranului), datorită temperaturilor scă-

Cele cinci cercuri, simbolizînd Jocurile Olimpice care se vor deschide 
în luna octombrie la Tokio, au fost înscrise de un aviator japonez 

deasupra vulcanului Fujiyama

zute și lipsei do hrană au pierit a- 
proximativ 1 milion de cornute mari 
și mici, ceea ce reprezintă 25 la sută 
din șeptelul acestei provincii. în re
giunile situate în sud-estul Iranului, 
peste 60 la sută din recolta de citrice 
a fost compromisă.

CREȘTE ÎNĂLȚIMEA 
VULCANULUI ETNA

înălțimea vulcanului Etna a crescut 
în ultimele zile cu 10 metri. în urma 
măsurătorilor efectuate de Institutul 
de vulcanologie al Universității din 
Catania s-a constatat că craterul cen
tral, care măsura la 1 februarie 3 295 
de metri, iar la 14 aprilie 3 320 metri, 
măsoară în . prezent 3 330 de metri. 
Fenomenul se datorește suprapunerii 
treptate a magmei vulcanice la gura 
craterului.

PERIPEȚIILE UNEI VIORI

în marea sală de concerte din New 
York „Carnegie Hall"; a avut loc al 23- 
lea Concurs internațional al Fundației 
Edgar Laventritt. Cîștigător al acestui 
concurs a fost declarat tînărul Itzhak 
Perlman (Izräel), în vîrstă de 18 arii. 
Întorcîndu-se în cabina unde își lă
sase instrumentele și bagajele, Perl
man a constatât că vioara, una din 
puținele construite de Giuseppe 
Guarnieri (1687—-1745), evaluată la 
suma de 25 000—50 000 de dolari, îi 
fusese furată.

A doua zi, vioara ä fost găsită în
tr-o casă de amanet din New York. 
Vioara a fost adusă aici de un om 
care a amanetat-o pentru 15 dolari 
Personalul casei de âmanet ăfirmă că 
n-a reținut figura omului care a ama
netat-o.
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A 400-a aniversare a nașterii
lui William Shakespeare
FEST1VITĂJILE INTERNATIONALE DE LA STRATFORD UPON AVON

VENEZUELA

Comitet de 
eliberarea ti

pentru
5 politici

Conferința pentru comerț
și dezvoltare

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU
• Propunerile președintelui Makarios • Răspunsul 
unui reprezentant al ciprioților turci

STRATFORD UPON AVON 23 (A- 
gerpres). — In orașul Stratford Upon 
Avon s-au deschis oficial ieri dimi
neață manifestările internaționale 
cu prilejul aniversării a 400 de ani 
de la nașterea lui William Shakes
peare. Delegația R. P. Romîne, con
dusă de Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, cuprinde pe ar
tistul poporului Radu Beligan, regi
zorul Lucian Giurchescu, artista 
emerită Marcela Rusu și regizorul 
Călin Florian.

Festivitățile au început cu ridica
rea drapelelor celor 115 țări repre
zentate, după care primarul orașului, 
C. G. Kamp, a primit la Royal Sha
kespeare Theatre pe oaspeții sosiți la 
această manifestare. După aceea, cor
tegiul participanților, precedat de 
heralzi îmbrăcați în costume elisa-

betiene, și alcătuit din delegați, di- 
plomați, artiști, oameni de artă și 
cultură, a defilat pe străzile 'princi
pale ale orășelului, îndreptîndu-se 
spre casa unde s-a născut Shakes
peare, iar apoi spre mormîntul poe
tului. O mulțime imensă a salutat 
trecerea cortegiului.

După ce lordul Avon (fostul prim- 
ministru englez Anthony Eden) a 
rostit un omagiu. închinat marelui 
poet și dramaturg, cortegiul s-a , în
dreptat spre Centrul de studii al ope
rei lui Shakespeare, care a fost inau
gurat oficial de prințul consort, du
cele de Edinburg. In clădirea lui 
Royal Shakespeare Theatre a fost, 
de asemenea, deschisă . o expozi
ție care prezintă documente din 
timpul vieții marelui dramaturg și 
răspîndirea operei sale în întreaga 
lume.

CARACAS 23 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat la Caracas, parti- 
cipanții la lupta pentru eliberarea 
deținuților politici și pentru decre
tarea amnistiei generale în Vene
zuela au creat un comitet de luptă 
pentru amnistie în fruntea căruia se 
află senatorul Miguel Acosta Saig
nez. în legătură cu creșterea cam
paniei în sprijinul eliberării deținu- 
ților politici din Venezuela, ziarul 
„Extra“ subliniază că puternica miș
care a maselor și solidaritatea altor 
țări vor contribui la obținerea am
nistiei generale. „Eliberarea deținu- 
ților politici, relevă ziarul, este o 
măsură necesară pe care guvernul 
actual trebuie s-o adopte“. Ziarele 
din Caracas au publicat scrisoarea 
cunoscutului activist pe tărîm 
obștesc din Anglia, Bertrand Russjell, 
care cere, de asemenea, eliberarea 
deținuților politici din Venezuela.

Proiect de recomandări pentru 
prezentat de delegația romînă

Comisia a ll»a

Demonstrații 
în Rhodesia de sud

SALISBURY 23 
capitala Rhodesiei 
loc noi demonstrații antirasiste. Po
liția, relatează corespondentul agen
ției U.P.I., a luat măsuri pentru a 
zădărnici organizarea altor demon
strații. Au fost operate arestări.

Președintele Congresului african al 
sindicatelor din Rhodesia de sud, 
Francis Newati, a fost aruncat în în
chisoare de către autoritățile rasis
te sub acuzația de a fi făcut decla
rații cu caracter „subversiv“.

Vicepreședintele Partidului Uniunea 
poporului african „Zimbabwe“ din 
Rhodesia de sud, Robert Cikerema, 
a propus într-o declarație făcută la 
Dar-Es-Salam convocarea sesiunii 
extraordinare a miniștrilor afaceri
lor externe ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane pen
tru examinarea situației din Rhode
sia de sud.

Cikerema, care conduce în prezent 
organizația politică a populației a- 
fricane din Rhodesia de sud — Con
siliul popular provizoriu, a subliniat 
că politica de înăbușire a mișcării 
de eliberare dusă în prezent de gu
vernul rasist a lui Ian Smith poate 
avea consecințe serioase, 
resul tuturor statelor 
din Africa, a declarat 
șar să se pună capăt 
siștilor și să se facă 
pentru crearea în Rhodesia de sud 
a unui guvern al majorității afri
cane.

(Agerpres). — In 
de sud au avut

In inte
rdependente 
el, este nece- 
acțiunilor râ- 
tot posibilul

Scopul vizitei 
cancelarului Erhard în Belgia

BRUXELLES 23- (Agerpres). — 
Cancelarul vest-german, Erhard, a 
sosit joi într-o vizită oficială de 
două zile la Bruxelles unde va avea 
convorbiri cu Theo Lefevre, primul 
ministru al Belgiei, și cu alte oficia
lități. Agenția Reuter relatează că 
Erhard și Lefevre vor examina, prin
tre altele, o serie de probleme refe
ritoare la relațiile Est-Vest, pregăti
rile în vederea tratativelor dintre 
S.U.A. și țările Pieței comune pri
vind reducerea tarifelor vamale, 
probleme ale integrării politice a 
Europei occidentale, ale N.A.T.O., 
precum și problema asocierii Spa
niei la Piața comună.

Cu prilejul vizitei sale la Bruxel
les cancelarul Erhard va avea, de 
asemenea, o serie de întrevederi cu 
reprezentanți ai principalelor orga
nisme vest-europene (C.E.E., U.E.O. 
și EURATOM), cu care va exa
mina problema fuzionării acestora. 
Pe de altă parte, agenția Reuter re
latează că în convorbirile cu condu
cători ai diferitelor organisme ale 
Pieței comune, cancelarul vest-ger- 
man va examina în special proble
ma „nivelării“ prețurilor la produ
sele agricole în 
Pieței comune. 
R. F. Germană 
acestui plan pe
tura vest-germană nu

față concurenței agriculturii din ce
lelalte țări ale Pieței comune, în 
care prețurile la produsele agricole 
sînt mai scăzute decît în Germania 
occidentală. Joi, cancelarul Erhard 
a avut o întrevedere cu primul mi
nistru belgian, Theo Lefevre, în 
cursul căreia au fost abordate o serie 
de probleme referitoare la N.A.T.O. 
și relațiile dintre cele două țări.

■Ar

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Departamentul de Stat a anunțat
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, va face o vizită la Bruxelles 
la începutul lunii mai. El va avea 
întrevederi . cu membri ai guvernu
lui belgian și cu reprezentanți ai 
Comunității economice europene. 
După vizita ' la Bruxelles, Dean 
Rusk va pleca la Haga pentru a 
participa la sesiunea Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. care se deschi
de la 12 mai.

că

țările membre ale 
După cum se știe, 

se opune înfăptuirii 
motivul că agricul- 

poate face

LAOS Consultări diplomatice in problema
reinstaurării guvernului de coaliție

VIENTIANE 23 (Agerpres). — 
Postul de radio Vientiane a anun
țat că toate restricțiile instituite în 
capitala Laosului în urma loviturii 
de stat au fost suspendate și că „si
tuația a redevenit aproape norma
lă“. Legăturile prin poștă și tele
graf cu străinătatea au fost relua
te. Corespondentul agenției U.P.I. a 
anunțat că ambasadorii U.R.S.S., 
Angliei, Franței, Australiei, Indiei 
și S.U.A. au plecat miercuri la 
Luang Prabang, pentru a discuta 
cu regele Savang Vathana problema 
reinstaurării guvernului de coaliție 
națională. Ei vor avea o întrevedere 
și cu prințul Suvanna Fumma. Co
respondentul agenției U.P.I. anunță 
că prințul Suvanna Fumma a cerut 
ambasadorilor menționați să-i con
vingă pe liderii militari laoțieni să 
accepte formarea unui guvern de 
coaliție națională, în conformitate 
cu prevederile acordului de la Ge
neva cu privire la Laos.

Joi seara, în cadrul unei confe
rințe de presă, generalul Koupra- 
sith Abhay, unul. din șefii unită
ților militare de dreapta care a or
ganizat lovitura de stat din Laos, a

dat citire unui comunicat în care 
se spune că junta militară care a 
preluat controlul capitalei, ar fi dis
pusă să predea puterea unui guvern 
condus de prințul Suvanna Fumma, 
dacă acesta ar accepta condițiile 
puse de ea. Aceste condiții prevăd 
în esență modificarea componenței 
guvernului și exercitarea de către 
juntă a unui control strict asupra 
activității acestuia.

Primul ministru al Indiei, J. Ne
hru, a adresat prințului Suvanna 
Fumma un mesaj în care își expri
mă speranța că acesta va continua 
să rămînă la conducerea guvernu
lui laoțian, asigurîndu-1 de spriji
nul total al Indiei în efortul de a 
îndeplini obiectivele prevăzute de 
acordul de la Geneva.

Agenția vietnameză de informații 
anunță că la 22 aprilie Ministerul. 
Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
care se subliniază că singurul mij
loc de normalizare a situației din 
Laos este restabilire® guvernului de 
coaliție națională și îndeplinirea a- 
cordurilor încheiate anterior cu 
privire la Laos.

Ofițeri din grupul robei care a Încercat să răstoarne guvernul de coaliție 
din Laos

GENEVA. — Trimisul special A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite: 
Joi delegația romînă a depus la Se
cretariatul general al Conferinței 
Națiunilor. Unite pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva un proiect 
de recomandări pentru Comisia a 
Il-a, în legătură cu problemele co
merțului cu produse finite și semi
finite, ce se află. în prezent în dis
cuția comisiei. Proiectul este intitu
lat: „Măsuri și acțiuni în. vederea 
diversificării și extinderii exportu
rilor de produse finite și semifini
te ale țărilor în curs de dezvoltare, 
în vederea lărgirii participării aces
tora. la comerțul mondial“.

în proiect se arată că, în vederea 
accelerării dezvoltării economicei a 
țărilor în curs de dezvoltare și pen
tru creșterea greutății specifice a 
produselor finite și semifinite ale a- 
cestora în exporturile mondiale, se 
recomandă statelor să pună în. prac
tică și să lărgească forma de coope
rare economică prin livrări de echi
pament industrial pe credit, ram
bursabil prin cote-părți din produc
ția obținută cu ajutorul acestora sau

0 HOTĂRfRE A C.C. AL P.C.U.S, 
ÎN PROBLEMELE AGRICULTURII

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 aprilie, zia
rele „Izvestia“ și „Pravda“ au pu
blicat în ediție specială de seară re
feratul lui N. S. Hrușciov „Despre 
unele probleme legate de înfăptui
rea liniei partidului spre intensifi
carea agriculturii“, prezentat la 13 
aprilie Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
și Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. în le
gătură cu acest referat. C. C. al 
P.C.U.S. a hotărît să aprobe refera
tul lui N. S. Hrușciov în care „sînt ri
dicate problemele radicale pentru 
îmbunătățirea sistemului de instrui
re a cadrelor, de organizare a pro
ducției animaliere pe bază indus
trială, de perfecționare a activității 
direcțiilor de producție colhoznice 
și sovhoznice".

Probe prezentate Comisiei Warren
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Comisia Warren, care anchetează 
împrejurările asasinării președin
telui Kennedy, l-a audiat pe Jess 
Curry, șeful poliției din Dallas, care 
a relatat despre măsurile de sigu
ranță luate în vederea vizitei lui 
Kennedy, precum și despre împre
jurările în care Lee Oswald Har- 
wey a fost împușcat de Jack Ruby 
în localul poliției din Dallas. John 
Mccloy, membru al Comisiei War
ren, a declarat că Curry a furni
zat unele amănunte pe care comi
sia nu le cunoștea.

Buletinul de știri al Casei Albe a 
anunțat că F.B.I.-ul a predat Comi
siei Warren peste 250 de rapoarte 
cuprinzînd 10 800 pagini privitoare 
la rezultatele investigațiilor făcute 
în legătură cu asasinarea lui Ken
nedy. Laboratoarele F.B.I.-ului din 
Washington au primit spre cerce
tare peste 796 de „probe fizice“ în 
legătură cu asasinatul. Potrivit Bu
letinului de știri al Casei Albe, toa
te probele existente converg în a-1

prezenta pe Lee Oswald Harvey ca 
asasin al lui Kennedy. Raportul 
F.B.I.-ului nu menționează că ar fi 
vorba de un complot sau de exis
tența unor complici ai asasinului.

La Dallas, Winston Smith, nöul 
avocat principal al lui Jack Ruby, 
a cerut judecătorului Joe Brown ea 
Ruby să fie supus unui nou exa
men psihiatric, incluzînd injecții 

adevărului“ — sodium 
și plasarea sa în stare

cu „serul 
pentothol — 
de hipnoză.

prin alte produse exportate de ță
rile beneficiare.

în discuțiile pe care le-am avut 
cu reprezentanți ai unor țări parti
cipante la conferință s-a relevat 
caracterul pozitiv al documentului 
romînésc. Un membru al delegației 
indiene a spus că această propunere 
preconizează o nouă formă de cre
dit, care poate aduce o contribuție 
importantă la promovarea acordu
rilor internaționale. „Este, o propu-, 
nere foarte apreciată de țările afri
cane, pentru caracterul ei concret 
și constructiv“, a declarat un membru 
al delegației Senegalului. Păreri, si
milare. au exprimat și o serie de 
reprezentanți ai unor țări latino- 
americane.

Importanța propunerilor cuprinse, 
în acest proiect a făcut ca Guineea, 
Indonezia, R.A.U. și Zanzibar să 
se declare coautoare.

Proiectul va fi supus discuției co
misiei a Il-a în următoarele zile.

NICOSIA 23 (Agerpres). — „Gu
vernul cipriot este dispus să ia mă
suri concrete pentru a demonstra do
rința sa sinceră de reinstaurare a 
păcii“, a declarat președintele Ma
karios într-o cuvîntare radiodifu
zată. El a propus distrugerea, sub 
controlul forței O.N.U., a tuturor 
fortificațiilor existente pe insulă 
atît ale ciprioților greci, cît și ale 
ciprioților turci, garantarea unei 
amnistii generale pentru toți ci- 
prioții turci, sprijinirea reîntoarce
rii în localitățile lor a tuturor. celor 
care au fost nevoiți să-și părăsească 
căminele, precum și garantarea pro
tejării vieții și avutului tuturor ce
tățenilor. Makarios și-a exprimat re
gretul pentru faptul că ciprioții turci 
au denunțat acordul încheiat cu 
participarea comandantului forței 
O.N.U., gèneralul Gyani, privitor la 
înlăturarea barierelor care împiedi
că libera circulație. Președintele Ci
prului a afirmat că guvernul său „nu 
intenționează să reglementeze prin 
forță diferendul care opune cele 
două comunități .din insulă“.

Osman Orek, ministrul apărării, 
a declarat în numele ciprioților turci

că respinge propunerile președinte
lui Makarios, deoarece „consideră că 
nu constituie o soluție potrivită de 
rezolvare a problemei“.

Un purtător de cüvînt al forței 
O.N.U. a declarat joi dimineața că 
în cursul nopții s-au înregistrat in
cidente' în apropiere de localitatea 
Paphos, situată în partea apuseană 
a insulei, iar unități suedeze s-au 
îndreptat în grabă pentru a contri
bui la restabilirea ordinei.

LONDRA 23 (Agerpres). — Minis
trul englez al apărării, Peter Thor- 
neycroft, a declarat în Camera Co
munelor că unitățile engleze din Ci
pru, care numără 7 000 de militari, 
vor fi reduse la 3 000 și chiar 2 000 
de militari. Această măsură, a apre
ciat ministrul, a devenit posibilă da
torită sosirii unităților aparținînd 
altor țări pentru completarea for
ței O.N.U. Mediatorul O.N.U. pen
tru Cipru, S. Tuomioja, urmează să 
întreprindă o călătorie la Londra la 
30 aprilie, unde va avea timp de 
patru zile consultări cu reprezen
tanții guvernului englez.

în fața hotelului LEDRA, unde se află cartierul general al forței O.N.U. pentru Cipru, militarii înlătură 
fortificațiile ridicate în centrul capitalei cipriote

CHiLE Programul 
al Frontului de

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager
pres). — Naționalizarea întreprinde
rilor străine, efectuarea reformei a- 
grare, stabilirea de relații diplomati
ce și comerciale cu țările socialiste 
— acestea sînt principalele puncte 
incluse în programul electoral al 
Frontului de acțiune populară din 
Chile, dat publicității la 
de Chile.

Lege votată de parlamentul danez 
pentru împiedicarea livrărilor către R.

COPENHAGA 23 (Agerpres). — 
Parlamentul danez a adoptaț joi o 
lege prin care acordă guvernului 
împuterniciri de a împiedica orice 
livrări de mașini și utilaje pentru 
producția de armament în Republi-

Santiago

S. A.
justițieica Sud-Africană. Ministrul 

al Danemarcei a fost autorizat să 
studieze orice contract încheiat între 
firmele daneze și cele din R.S.A. și 
să decidă dacă exportul poate fi 
permis.

CARNET ATENIAN
TRATATIVELE GRECO-CIPfciOTE

Evenimentul săptâmînil trecute In 
capitala Greciei l-a constituit iărâ 
îndoială convorbirile de mai multe 
zile dintre președintele Ciprului, Ma
karios, și primul ministru Papandreu 
în legătură cu problema cipriotă. 
Rezultatele convorbirilor au lost con
cretizate în declarații separate făcute 
de premierul Papandreu și președin
tele Makarios.

Grecia șl Ciprul, sublinia ziarul 
guvernamental „Elephteria", au de
clarat împreună că întrevăd numai 
o soluție în problema cipriotă: drep
tul la autodeterminare al poporului 
cipriot. Această hotărîre pune capăt 
unei perioade care a început după 
semnarea acordurilor de la Londra și 
Zürich asupra Ciprului. Ziarul atra
ge atenția în continuare că Grecia 
așteaptă eforturile mediatorului pen
tru soluționarea justă a problemei 
cipriote, adăugînd însă că dacă a- 
ceste eforturi eșuează, problema va fl 
adusă în fața' O.N.U. Aceasta — 
conchide ziarul — este singurul pro
cedeu eficace de urmat. Ziarul scrie 
apoi că Grecia exclude „arbitrajul' 
N.A.T.O. și că va aduce problema 
în fața justiției internaționale.

în timp ce oficialitatea greacă 
este încă serios preocupată de pro
blema complexă a Ciprului, în ca
pitala Greciei viața, sub multiplele 
ei aspecte, își urmează firul ei coti
dian.

Deși problema Ciprului a estom
pat oarecum celelalte evenimente, în 
palatul masiv din centrul orașului, 
parlamentul își continuă dezbaterile 
în fiecare seară. în prezent se dis
cută proiectul de lege cu privire la 
alegerile municipale, propus de gu

vern. Proiectul este criticat însă de 
unii deputați din opoziție, care îl 
consideră ca un mijloc de înlesnire 
a unei coaliții între centru și dreap
ta în vederea acestor alegeri.

Suflul ■ primăverii a făcut — deși 
vremea se menține încă răcoroasă 
pentru latitudinea sudică a Atenei — 
ca mesele să apară din nou pe 
străzi în fața cafenelelor și cofetă
riilor, cu obișnuiții lor clienți.

In restaurante și în renumitele ta
verne cu muzică populară greceas
că a început să se simtă „invazia' 
turiștilor străini care aduc un venit 
serios în valută statului grec și ne
gustorilor de „antichități" de fabri
cație modernă. Soarele vesel de a- 
prilie atrage un număr sporit de vi
zitatori mai ales duminica în marele 
parc național „Ethnikos Kipos", unul 
din cele mai frumoase locuri ale ca
pitalei. In parc se ailă marele palat 
de expoziții „Zapion", în care este 
deschisă acum expoziția internațio
nală „Arta bizantină — artă euro
peană", unde expune și R. P. Romînă.

LA UNIVERSITATE
Pe porțile universității, întemeiată 

în 1837 de primul șef al statului 
grec liber Capo D'Istria, după re
voluția greacă, studenții par mai 

. grăbiți în aceste zile. Unul dintre 
ei îmi relatează că au și început pri
mele examene. Rectorul universită
ții, prof. Kurmulis, pe care l-am vi
zitat, îmi vorbește despre perspecti- 

< vele care se deschid acum în- 
’ vățămîntului din Grecia în urma 
noilor măsuri anunțate de primul 
ministru Papandreu și care urmea
ză să fie legiferate de parlament, 
în scopul modernizării învățămîntu-

lui superior. Rectorul relevă că în 
Grecia există un interes legitim pen
tru acest sector al învățămîntului 
și că se constată o afluență sporită 
în special către facultățile de mate
matică și fizică. Ailu, cu acest pri
lej, că universitatea din Atena are 
cinci facultăți, cu 13 000 studenți în 
afară de cei de la Politehnică. Cea 
de a doua universitate din țară se 
află la Salonic, dar în curînd se va 
construi și o a treia universitate în 
orașul Patras. In acest mod se a- 
preciază că studenții greci nu vor 
mai fi nevoiți să plece din țară din 
lipsă de locuri.

Universitatea face schimburi de 
publicații cu alte țări. Aci sosesc 
și publicații științifice din R. P. Ro
mînă ca reviste de lingvistică, fol
clor etc. Rectorul îmi amintește a- 
poi de. vizitele . unor profesori uni
versitari romîni în Grecia și ale u- 
nor profesori greci în Romînia. 
De fiecare dată ne fac plăcere în- 
tîlnirile cu profesori de la universi
tățile dv. Există posibilități de co
laborare culturală cu Romînia, dez
voltarea relațiilor culturale este în 
folosul celor două popoare ale 
noastre, îmi spune gazda. Dl. 
Kurmulis își amintește, de aseme
nea, cu plăcere de vizita sa în Romî
nia, despre care păstrează cele mai 
frumoase impresii. Am fost entuzias
mat de ospitalitatea poporului dv., 
mi-a declarat d-sa.

Alături de universitate, o scară 
de marmură albă, impunătoare ca 
dimensiune și construcție, mă duce 
în Biblioteca Națională, în care se 
află aproape un milion de volume. 
Aici se păstrează cele mai vechi și

electoral
acțiune populară

Frontul de acțiune populară, rela
tează agenția Prensa Latina, sé pro
nunță pentru promovarea unei poli
tici externe independente, bazată pe 
principiile neamestecului în treburile 
interne și respectării suveranității și 
dreptului popoarelor la autodeter
minare.

în cazul victoriei în alegerile pre
zidențiale a candidatului Frontului 
de acțiune populară, se subliniază în 
program, va fi creat un guvern care 
va naționaliza întreprinderile străine, 
va înfăptui reforma agrară pe baza 
exproprierii proprietăților moșierești, 
va înfăptui reforme în domeniul 
învățămîntului, asigurărilor sociale 
și ocrotirii sănătății.

Totodată, Frontul de acțiune popu
lară intenționează. să instituie uri 
monopol de stat, asupra comerțului 
exterior, să creeze organe ale plani
ficării naționale, să naționalizeze sis
temul de credite bancare și să pună 
capăt șomajului.

SCURTE ȘTIRI

mai valoroase cărți și manuscrise din 
Grecia. Directorul bibliotecii, dl. Fo- 
tiadis, îmi relatează că cele mai 
vechi manuscrise pe care le deține 
biblioteca datează din secolul IX, 
iar cea mai veche carte existentă 
aci este o gramatică a limbii gre
cești din 1470. Pot fi văzute în sala 
de colecții de ziare și unele exem
plare din ziarele grecești care cir
culau în Principatele Romîne în 
timpul revoluției grecești din 1821. 
Directorul bibliotecii evocă cu plă
cere legăturile tradiționale dintre 
cele două țări.

ÎNTÎLNIRE CU AUTORI ROMÎNI
In această impunătoare bibliote

că am întîlnit și opere ale unor au
tori romîni. Sînt prezenți marii noș
tri scriitori Caragiale, Alecsandri, 
Grigore Alexandrescu, Negruzzi, 
Bolintineanu, Slavici, Vlahuță. Am 
găsit chiar și lucrări ale lui Dimi
tris Cantemir și Nicolae Milescu, ale 
unor cronicari ca Neculce și Ure
che, precum și numeroase cărți ale 
lui Nicolae Iorga, legate de istoria 
popoarelor din Balcani. Nu lipsesc 
nici opere ale lui Rebreanu, Sado- 
veanu, romanul „Străinul" de Titus 
Popovici. Mi s-a spus că există in
teres pentru Romînia. mai ales pen
tru istoria și literatura ei.

Vizitarea acestor două edificii 
culturale, dintre cele mai importante 
din capitala Greciei, cît și convor
birile avute aci mi-au întărit con
vingerea că există posibilități va
riate de colaborare culturală între 
cele două țări, care pot fi dezvolta
te atît în sectorul cultural cît și pe 
alte planuri.

AI. GHEORGHIU

GENEVA. Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare s-a întrunit la 23 
aprilie în cea de-a 186-a ședință, pre
zidată de Paul Mason (Marea ' Brita- 
nie). în cursul ședinței, consacrată stu
dierii măsurilor colaterale menite să 
contribuie la destinderea încordării 
internaționale, au luat cuvîntul repre
zentanții U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovace, Mexicului, Statelor Uni
te ale Americii și Marii Britanii. Ur
mătoarea ședință va avea loc marți 
28 aprilie.

LONDRA. Ieri la Londra a fost 
semnat un protocol cu privire la pre
lungirea cu cinci ani a Acordului co
mercial dintre U.R.S.S. și Anglia. Din 
partea sovietică protocolul a fost sem
nat de N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., iar din 
partea Angliei de R. Butler, ministrul 
afacerilor externe al Marii Britanii, și 
E. Heath, ministrul comerțului.

PARIS. Membrii ansamblului fol
cloric „Rapsodia romînă" au fost 
miercuri oaspeții orașului Nanterre 
unde li s-a făcut o primire călduroa
să. Primarul orașului Nanterre a în- 
mînat conducătorului ansamblului, 
Petre Nastovici, medalia orașului 
Nanterre. La manifestare a fost de 
față ambasadorul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu.

HAGA. Organizațiile de femei din 
țările membre ale N.A.T.O. au hotă- 
rît să inițieze la 15 mai, în capitala 
Olandei, o demonstrație de protest 
împotriva creării forțelor nucleare 
multilaterale. Demonstrația va coinci
de cu sesiunea Consiliului N.A.T.O., 
care va avea loc la Haga.

PRAGA. După cum transmite agen
ția C.T.K., la Praga s-a deschis la. 23 
aprilie cel de-al 6-lea congres pe țară 
al cooperativelor agricole unice la 
care vor fi discutate probleme actuale 
ale producției agricole din Cehoslova
cia. La congres participă delegații din 
R. P. Bulgaria, Cuba, R.D.G., R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

SANAA. Președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, însoțit de per
sonalități egiptene, a sosit joi într-o 
vizită în Republica Arabă Yemen;. El 
a fost întîmpinat de președintele 
Sallal și de alte oficialități yemenite.

DAR-ES-SALAM. A fost dat pu
blicității comunicatul cu privire la tra
tativele ce au avut loc între președin
tele Tanganicăi, Julius Nyerere, și pre
ședintele Zanzibarului, Karume. Prin
cipalul rezultat al tratativelor, subli
niază comunicatul, este încheierea a- 
cordului privind formarea unei uniuni 
intre Tanganica și Zanzibar. El urmea
ză să fie ratificat de guvernele și par
lamentele celor două țări.

SAIGON. Un tribunal special din 
Saigon l-a condamnat la moarte pe 
Ngo Dinh Can, fratele fostului dicta
tor al Vietnamului de sud, Ngo Dinh 
Diem.
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