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DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1965

OBIECTIVUL 1
Sapa unei instalații de foraj 3 DH 200 a explorat rădăcinile îm

pietrite ale pământului pînă la adîncimea de 5 300 metri. Pe una din 
tăbliile instalației se preciza adîncimea proiectată : 4 500 metri. Cifră 
depășită de caracteristicile tehnice funcționale, verificate „pe viu“. 
O instalație perfecționată, gata să străpungă pămîntul pînă la 6—7000 
metri adîncime — 4 DH 315, a fost înscrisă în vara acestui an pe 
lista noilor produse ale uzinelor de utilaj petrolier „1 Mai“ din 
Ploiești.

Realizările uzinei ploieștene dau un sentiment de îndreptățită 
mândrie colectivului. Aprecierile meritate primite din țară și de peste 
hotare, prestigiul de care se bucură angajează o răspundere sporită 
față de nivelul tehnic și calitativ crescînd al fiecărei instalații fabri
cate aici. Adunările de dezbatere a sarcinilor de plan pe 1965 desfășu
rate în secțiile principale ale uzinei au fost caracterizate de grija 
pentru producția anului viitor, cu deosebire pentru ridicarea în conti
nuare a nivelului ei calitativ. Măsurile propuse la dezbateri se 
referă — după specificul secțiilor — la adoptarea unor noi soluții 
constructive, îndeplinirea integrală a prevederilor planului tehnic, 
respectarea termenelor contractuale, o activitate mai susținută de 
cercetare și studii tehnice de laborator, asigurarea ritmicității pro
ducției și a asistenței tehnice pentru toate schimburile ș.a.

Dăm mai jos cuvîntul cîtorva participanți la- adunarea de dez
batere a cifrelor de plan pe 1965 de la sectorul uzinaj, sector princi
pal, „sufletul“ uzinei — cum i se mai spune aici.

Cîteva pagini. 
Un succint bilanț 
al muncii pe 1964 
și, bineînțeles, 
rînduri despre 
experiența cîști- 
gată. însemnate 
prevederi pentru 
’65. O privire în 
perspectivă. In
ginerul Vasile 
Mihăilescu, șeful 
secției uzinaj, dă

..re cifrelor de plan pe 1965. Refe
ratul pune întrebări și dă răspunsuri: 
care sînt sarcinile viitoare ale co
lectivului, concret ce trebuie între
prins pentru îndeplinirea lor exem
plară. La aceste probleme s-au re
ferit numeroși alți vorbitori.

întrebări și-au pus, găsindu-le și 
răspunsul, mai mulți participanți la 
adunare.

Nicolae Popes
cu, maistru șef 
la C.T.C. : „După 
părerea mea, da
că ne analizăm 
calitatea muncii, 
avem de arătat 
cîteva lucruri e- 
sențiale. In une
le decade și luni 
s-a făcut simți
tă influența unei 
munci neritmice.

Ea poate dăuna mașinilor, produc
ției. Stă în puterile noastre să acțio
năm pe multe căi asupra îmbunătăți
rii pe mai departe a calității produ
selor. Gîndesc că va trebui intensifi
cat controlul interfazic. Controlul tre
buie aplicat cu cea mai mare exigen
ță după fișa tehnologică. Și să res
pectăm tehnologia prescrisă la fie
care reper în parte. In ce mă pri
vește, îmi propun să concep și 
să realizez în viitorul an dispoziti
ve pentru controlul calitativ al exe
cuției unor piese la mașina de dan
turat".

Dumitru Iones-
cu, strungar : 
„Dacă vorbim de 
calitate, să nu 
uităm un lucru : 
ceea ce este bun, 
chiar ireproșabil 
asiăzi, mîine 
poate fi socotit 
rămas în urmă. 
In mare măsură, 
nivelul calitativ 
al producției de

pinde de gradul de calificare și 
specializare al oamenilor. în secția 
noastră sînt oameni cu o bogată 
experiență în producție. Poate toc-

MINEREU DE BUNÀ CALITATE
lntr-o recentă după-amiază de iar

nă maramureșeană, minerii de la Ex
ploatarea minieră Nistru au dezbătut 
noile sarcini care le revin pentru 
anul 1965. Ei au trecut în revistă 
drumul parcurs în anul acesta, rezul
tatele obținute. Întrebării : „Cum 
vom realiza planul pe anul viitor" i 
s-a răspuns cu zeci de propuneri de 
măsuri tehnice și organizatorice. Prin
tre cei care le-au prezentat îi amin
tim pe Vasile Miclăuș, Gavrilă Don- 
ca, Cordoș Vasile, Gheorghe Chircu- 
lescu ș.a.

— Chemarea celor de la flotajii 
de a li se livra minereu de cea mai 
bună calitate este cunoscută de fie
care miner din sectorul nostru — 
spunea șeful sectorului I Gheorghe 
Chirculescu. După părerea mea avem 
toate posibilitățile de a reduce la 
anul cu încă 1,5 la sută dilujia mi
nereurilor. Va trebui desigur să a- 
cordăm minerilor o mai susținută în
drumare tehnică în vederea plasării 
mai judicioase a găurilor de pușcare. 
Vom extinde metoda selecționării ste
rilului la frontul de lucru sau cum am 
numif-o noi : „recepția la gura ros
togolului“. De la caz la caz, vom 
aplica pușcarea succesivă.

Despre cîteva din măsurile preco
nizate a fi luate în anul următor pen
tru a asigura îndeplinirea integrală a

mai de aceea ne-am culcat, uneori, 
pe-o ureche neglijînd, într-o oare
care măsura, continua perfecționare 
a pregătirii noastre profesionale, li
nii au socotit cîteodată că ridicarea 
gradului de calificare se face cit ai 
bate din palme. Aluzie la cursurile 
din secție. Cit despre mine, mă voi 
strădui să fiu întotdeauna alături 
de tinerii secției cu exemplul, cu 
sfatul. Ii voi ajuta să mă ajungă 
din urmă".

„Am mai dis
cutat despre lu
crul în colectiv 
la mașină, atunci 
cînd se execută 
piese mari, cu 
timp lung de pre
lucrare, a spus 
strungarul Voicu 
Roman. Expe
riența atîtor
strungari a de
monstrat cîte fo-

loase poate aduce pentru noi, pentru 
secție, un asemenea mod de a ne or
ganiza munca ; aplicarea mai largă 
a acestei metode s-ar integra preo
cupărilor noastre privind calitatea 
producției. în referatul prezentat de 
tovarășul inginer Mihăilescu se 
spunea că în unele cazuri con
trolul calității producției se efec
tuează la sfîrșitul schimbului, cînd 
nu se mai pot lua măsuri eficiente 
pentru prevenirea unor eventuale
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(Continuare în pag. a IV-a)

sarcinilor de plan ne-a vorbit după 
adunarea de dezbateri șeful minei, 
inginerul Lascăr Ghineț.

— Pentru îmbunătățirea calității 
minereurilor vom introduce controlul 
de calitate prin marcarea vagonete- 
lor. La orice oră din zi sau noapte 
vom putea ști cărei brigăzi sau echipe 
îi aparține minereul sosit la gura ros
togolului, cine a dat minereu de 
bună sau de slabă calitate. Apoi, vom 
înființa laboratoare proprii pentru 
probarea prin sondaj a vagoneților cu 
minereu în vederea stabilirii procen
tului de calitate pe echipe, brigăzi și 
sectoare. In vederea cointeresării ma
teriale a minerilor, în 1965 se vor 
acorda recompense echipelor și bri
găzilor care, într-o anumită perioadă, 
extrag minereu de bună calitate.

★

Adunări de dezbatere a sarcinilor 
de plan pe 1965 au loc în toate uni
tățile miniere din regiune. Minerii 
maramureșeni și-au respectat de 
fiecare dată cuvîntul. O vor face 
și în noul an. Garanție stau succesele 
obținute pînă acum, participarea lor 
largă la dezbaterea cifrelor de plan, 
prețioasele propuneri pe care le-au 
făcut.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, de către salariații 
Ministerului Industriei Alimentare, 
întruniți în ședința festivă pentru 
sărbătorirea a 15 ani de la înfiin
țarea ministerului, se spune :

Salariații Ministerului Industriei 
Alimentare transmit Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn un salut din inimă și îl roagă 
să primească cele mai vii și respec
tuoase mulțumiri pentru sprijinul și 
grija părintească ce o poartă conti
nuei dezvoltări a industriei alimen
tare.

Sub îndrumarea și cu sprijinul 
direct al partidului, în anii puterii 
populare, pe baza dezvoltării cu pre
cădere a industriei grele și a pivo
tului ei, industria constructoare de 
mașini, se formează în locul vechii 
industrii alimentare, înapoiate din 
punct de vedere tehnic, economic și 
organizatoric, o industrie alimenta
ră modernă, caracterizată prin pro
cese de producție continui, mecani
zate și automatizate, ale cărei pro
duse satisfac tot mai mult cerințele 
exigente ale consumatorilor interni 
și ale exportului.

Sîntem fericiți să raportăm Comi
tetului Central, cu prilejul aniversă
rii pe care o sărbătorim, că planul 
producției industriale îl realizăm, în 
acest an, în proporție de 103 la sută, 
situație care ne permite ca, peste vo
lumul planificat de 18,1 miliarde lei, 
să dăm mărfuri alimentare în va
loare de 500 milioane lei. Răspundem 
grijii Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, guvernu
lui Republicii Populare Romîne, da
torită căreia lucrătorii din industria 
alimentară au beneficiat de la 1 au
gust a. c. de noile majorări de sa
larii, cu depășirea planului la pro
dusele alimentare pe bază de mate
rii prime agricole vegetale și ani
male, astfel :

La zahăr producem cu 20 mii tone 
mai mult, realizînd pe an recoltă o 
producție totală de 408 mii tone față 
de 388 mii tone planificate și cu 120 
mii tone mai mult față de anul 1963. 
La ulei comestibil producem cu 
5 000 tone mai mult, respectiv față 
de planul de 160 mii tone obținem 
o producție de 165 mii tone. La con
serve de legume și fructe producem 
în total 140 mii tone, ceea ce este 
cu 5 mii tone mai mult față de plan. 
La vinuri din vinificație proprie 
am depășit cu 800 vagoane planul 
de 22 500 vagoane. La bere depășim 
cu 850 vagoane planul de 22 700 va
goane. Totodată, realizăm în 1964 cu 
25 mii tone (creștere 9°/o) mai multă 
carne, cu 11 mii tone (creștere 27%) 
mai multe brînzeturi și cu 3 mii 
tone (creștere 19%) mai mult unt, 
față de realizările anului precedent.

Trei direcții generale industriale,

In timpul vacanței
vestici ai ecranului), filme de desen -ani-Cu prilejul vacanței de iarnă, cine

matografele din Capitală au pregătit 
programe speciale de filme pentru co
pii și tineret. Astfel, între 23 decembrie 
1964 și 10 ianuarie 1965, un număr 
de 16 cinematografe — Giulești, înfră
țirea între popoare, Flacăra, Munca, 
Ferentari, Volga, Progresul, Popular, 
Viitorul, Pacea, Colentina, Floreasca, 
Doina, Buzești, Union, Lira — și-au 
dedicat spectacolele lor de dimineață 
celor mai tineri cetățeni ai Bucureștiu- 
lui. Vor fi prezentate filme artistice 
(între care unele interpretate de comici

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Statelor Unite ale Americii

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit joi la a- 
miază pe William A. Crawford, care 
și-a prezentat” scrisorile de acredi
tare ca ambasador extraordinar și 

din care industria conservelor și in
dustria băuturilor în 1963 și indus
tria panificației în 1964, au realizat 
prevederile din Directive pentru 
anul 1965. în anul 1964, aportul in
dustriei alimentare la formarea acu
mulărilor statului se ridică la suma 
de 10 miliarde lei.

îndeplinim cu perseverență sarci
nile trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
și modernizarea industriei alimenta
re la nivelul tehnicii celei mai avan
sate. în acest an au fost puse în 
funcțiune un număr de 88 obiective 
industriale noi în subramurile lapte
lui, cărnii, peștelui, panificației, 
uleiului, frigului și vinului, dotate 
cu tehnica și tehnologia cea mai mo
dernă.

Principala noastră atenție este 
concentrată spre îndeplinirea la ni
velul cerințelor a acestei sarcini ma
jore economice. -Vom face totul pen
tru ca, cu ajutorul profilării pro
ducției, al introducerii tehnologiilor 
moderne, al respectării disciplinei 
tehnologice și a rețetelor de fabri
cație, al asigurării unei igiene exem
plare, să producem mărfuri alimen
tare care să dea deplină satisfacție 
consumatorilor și celor ce le-au 
produs și să contribuie la ridicarea 
prestigiului industriei alimentare 
din R. P. Romînă prin fiecare lot 
de produse ce-1 vom exporta. Ne 
angajăm să valorificăm cu maximum 
de eficiență experiența întreprinde
rilor fruntașe și a muncitorilor frun
tași în realizarea unei producții de 
înaltă calitate.

Considerăm că este o datorie de 
onoare, o obligație de cea mai mare 
răspundere a lucrătorilor din in
dustria alimentară față de consu
matori, de a produce și a le pune 
la dispoziție toate produsele și sor
timentele de mărfuri alimentare pe 
care industria noastră le-a expus la 
standul ce i-a fost rezervat la Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale din acest an.

La împlinirea a 15 ani de acti
vitate, lucrătorii din Ministerul In
dustriei Alimentare . se angajează 
față de Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Consiliul 
de Stat și guvernul Republicii 
Populare Romîne să contribuie cu 
toate forțele, cu întreaga lor expe
riență și pricepere, la perfecționa
rea continuă a activității aparatu
lui ministerului și a unităților sale, 
la creșterea calitativă a activității 
tehnice, economice și financiare a 
întreprinderilor sale, la valorifica
rea superioară a materiei prime și 
la diversificarea producției alimen
tare, pentru a putea răspunde ce
rințelor puse de partid și de guvern 
industriei alimentare, pentru ca ra
mura noastră să aducă o contribu
ție tot mai mare la continua dez
voltare a economiei naționale, la în
florirea patriei noastre socialiste.

mat, povești ecranizate, filme do
cumentare, de călătorii, știință popu
larizată etc. Vizionarea acestor fil
me se va face în mod diferențiat, în 
colaborare ■ cu școlile, pe grupe de 
vîrstă. Pentru cunoașterea spectacolelor 
cinematografice programate pentru co
pii și tineret în această perioadă, între
prinderea cinematografică a orașului 
București a tipărit un program special, 
afișat la cinematografele și școlile din 
Capitală.

plenipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii în R. P. Romînă. Cu a- 
ceastă ocazie au fost rostite cuvîn- 
tări. (In pag. a V-a cuvîntările ros
tite).

In plin sezon de producție, colectivul fabricii de zahăr „Șiretul" din 
Bucecea a realizat, peste plan, în actuala campanie, 1 281 tone de zahăr

Cu planul anual Îndeplinit

INDUSTRIA DE
A ȚIȚEIULUI

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din sectorul de prelucrare a țițeiu
lui au realizat planul anual la pro
ducția globală și marfă. Pînă la fi
nele acestei luni colectivele rafină
riilor vor livra peste plan însem
nate cantități de benzine, uleiuri 
minerale, bitum, parafină și alte 
produse, a căror valoare depășește 
cu mai mult de 50 milioane lei an
gajamentul anual. Sporurile de pro
ducție înregistrate s-au obținut atît 
prin intrarea în funcțiune a unor 
noi instalații, cit și prin perfecțio-

Constituirea consiliilor F. D. P.
Joi a avut loc la Sfatul popular 

al Capitalei ședința de constituire a 
Consiliului orășenesc București al 
Frontului Democrației Populare în 
legătură cu apropiatele alegeri pen
tru Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare. La ședință au 
luat parte reprezentanți ai organi
zației orășenești București a P.M.R., 
ai sindicatelor, ai organizațiilor 
cooperatiste, de tineret, de femei, 
ai asociațiilor științifice și culturale 
și ai altor asociații obștești care au 
fost desemnați de organizațiile res
pective pentru a face parte din Con
siliul orășenesc București al F.D.P.

Cu acest prilej a luat cuvîntul to
varășul Florian Dănălache, care a 
înfățișat sarcinile Consiliului orășe
nesc București al F.D.P. în viitoa
rele alegeri.

După constituirea Consiliului oră
șenesc București al F.D.P., alcătuit 
din 90 de membri, a fost ales Bi
roul Consiliului orășenesc al F.D.P., 
din care fac parte tovarășii Flo
rian Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R., 
Ion Cosma, membru al C.C. al P.M.R.,

PRELUCRARE

narea regimului tehnologic. Anul 
acesta cifra octanică medie a ben
zinelor este cu aproape 10 unități 
mai mare decît în 1959, obținîndu-se 
cantități însemnate de benzine cu 
cifra octanică peste 90. Valoarea 
produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței a crescut în acest an cu 41,78 
la sută față de realizările din anul 
1959, îndeplinindu-se astfel cu un 
an înainte prevederile celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., privind 
valorificarea superioară a țițeiu
lui.

președintele Sfatului popular al Ca
pitalei, Gheorghe Borș, președintele 
Consiliului local al sindicatelor din 
orașul București, Gheorghe Calcan, 
vicepreședinte al Sfatului popular al 
Capitalei, Costică Chițimia, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.M., Ion Cîrcei, se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Vasile Drăgo- 
iescu, secretarul Sfatului popular al 
Capitalei, Traian Dudaș, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Georgeta Dumitru, președin
ta Comitetului orășenesc al femei
lor din Capitală.

Tot joi a avut loc constituirea 
consiliilor regionale ale Frontului 
Democrației Populare în regiunile 
București, Bacău, Galați, Iași, Hune
doara și Ploiești. Din consilii fac 
parte reprezentanți ai organizațiilor 
locale de partid, ai organizațiilor de 
masă, muncitori fruntași, colectiviști, 
oameni de știință, artă și cultură,; 
ingineri și tehnicieni, profesori și 
învățători, activiști obștești.

(Agerpres)

REGIUNILE
PATRIEI
Așezăminte 
social-culturale

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — In 
orașele și satele băcăoane funcțio
nează azi 533 de școli de 8 ani — 
cu 200 de școli mai mult decît în pri
mul an al planului șesenal — și 21 
de școli medii. Copiii colectiviști
lor din Săbăoani, Țibucani, Bij- 
ghir, Asău și din alte localități au 
posibilitatea să urmeze cursurile 
școlii medii chiar în comuna lor. O- 
rașul Bacău are și un institut de în
vățământ superior — Institutul pe
dagogic — cu 5 facultăți. Aci se pre
gătesc noi promoții de profesori.

Oamenii muncii din orașele și sa
tele regiunii își petrec acum timpul 
liber vizionînd spectacole teatrale, 
filmele care rulează pe ecranele ce
lor 367 de cinematografe, frecven
tând cele 1 500 de biblioteci, care pun 
’a dispoziția cititorilor peste 3,5 mi- 
.ioane de volume, sau participînd la 
manifestările programate în cele 964 
cămine culturale și case de citit. O 
atenție deosebită se acordă ocrotirii 
sănătății oamenilor. La Comănești 
și Pietrosul-Lucăcești au fost con
struite noi spitale; la Adjud, Podul 
Turcului. Zemeș și în alte localități 
au fost date în folosință policlinici, 
iar la Bacău s-a terminat construc-

In regiunea Bacău s-au construit în ultimii ani numeroase locuințe. La Bacău, Roman, Piatra Neamț și rn 
celelalte orașe au apărut cartiere noi. Numai in acest an au lost date în folosință la orașe peste 2 700 de 

apartamente. In fotografie : Vedere din Piatra Neamț Foto : Gh. Vințilă

ția unei moderne maternități. In 
orașele și satele regiunii funcțio
nează 24 de spitale cu peste 4 000 
de paturi, iar la sate au fost create 
233 de circumscripții sanitare și 115 
case de nașteri. Numărul cadrelor 
medicale din regiune se ridică la a- 
proape 4 500.

Sate electrificate
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

Importante realizări au fost obținute 
în extinderea rețelei electrice in 
satele regiunii Crișana. In acest an 
au fost electrificate 43 de localități, 
cu trei peste prevederile planului. 
Printre satele în care a pătruns re
cent lumina electrică sînt Rogoz și 
Roșia, raionul Beiuș. Minerău, raio
nul Gurahonț, Cheriu, raionul Ora
dea, și altele. Pentru racordarea celor 
43 localități la sistemul energetic a 
fost construită o rețea de înaltă 

tensiune, susținută cu stâlpi de be
ton pe o distanță de 78 km. Rețeaua de 
joasă tensiune a fost extinsă cu 120 
km. Lucrările efectuate în acest an 
au făcut posibilă introducerea cu
rentului electric în peste 10 000 case 
de colectiviști și în construcțiile a 10 
gospodării colective. Printre acestea 
se numără Biharea, Săcueni, CiUhoi 
etc. Acțiunea de extindere a ilumi
natului electric în unitățile agricole 
socialiste și în locuințele țăranilor 
colectiviști este în plină desfășurare.

Cartiere noi 
de locuințe

TG. MUREȘ (coresp. „Scânteii"). — 
îmbunătățirea condițiilor de locuit 
ale oamenilor muncii din regiune stă 
în centrul atenției organelor de stat 
și de partid. In orașul Tg. Mureș, în 

centrele raionale și muncitorești Tir- 
năveni, Gălăuțaș, Reghin, Luduș, 
Vlăhița, Remetea, Fîntînele, mina 
Bălan și altele s-au construit între 
anii 1959 și 1964 peste 5 000 de apar
tamente. Silueta elegantă a blocuri
lor noi domină tot mai mult peisa
jul cartierelor muncitorești. Cei care 
de cîțiva ani nu au mai fost la Tg. 
Mureș, abia dacă mai recunosc cen
trul orașului. Au apărut noi cartiere 
cu apartamente confortabile pe stră
zile 7 Noiembrie, Mihai Viteazu, 
Aleea Carpaților, Gh. Doja etc. In 
aceste zile se lucrează la finisarea 
unor blocuri cu un total de peste 400 
de apartamente, iar pentru a fi ter
minate în 1965 s-au început lucrările 
la alte peste 1 234 de apartamente și 
un însemnat număr de școli și loca
luri comerciale. Un puternic avînt 
cunosc construcțiile de locuințe la 
sate. In satele regiunii s-au construit 
între anii 1959—1963 peste 17 500 
case de locuit.

O GAMÀ CÎT MAI LARGĂ DE SERVICII PENTRU POPULAȚIE

Comenzi, reparafii, publicitate
După apariția articolelor „Mercur la domiciliu“, care înfățișa aspec

te ale organizării unor forme moderne de comerț, și „Popasuri în călă
torie", care analiza posibilitățile de extindere a gamei de servicii în ho
teluri, în acest număr al ziarului ne propunem să ne ocupăm de un alt 
sector important al deservirii — prestările oferite populației de unitățile 
cooperației meșteșugărești. Pe această temă redacția a solicitat părerile, 
sugestiilejunor cetățeni, cit și ale unor lucrători, din cadrul cooperației 
meșteșugărești, păreri pe care le redăm în cele ce urmează.

Din cap pînă-n
picioare

O bună parte 
din activitatea 
unităților coo
perației mește

șugărești se înscrie la capitolul îm- 
brăcăminte-încălțăminte. „Ar trebui 
să se acorde atenția cuvenită am
plasării centrelor care prestează 
servicii de acest fel — este de pă
rere tovarășa Lucia Apostol din 
Capitală. în cartierul de blocuri noi 
Giulești, bunăoară, nu există nici 
un fel de unitate a cooperației 
meșteșugărești“. Aceasta în timp ce 
în unele cartiere se îngrămădesc 
mai multe unități de același profil. 
„Pe o rază relativ mică, ne-a adus 
la cunoștință tovarășul Paraschiv 
Barbălat, funcționează 4 centre de 
curățat și călcat pălării. Iată-le 
adresele : 30 Decembrie nr. 58,
Gheorghe Coșbuc 7, Văcărești 12, 
Bărăției 29. La fel, relativ multe' 
unități de optică medicală (ale coo
perativei „Deservirea“) sînt grupate 
în centrul Capitalei. Propun să se 
revizuiască actuala amplasare a 
unităților cooperației meșteșugă
rești, ținîndu-se seama de necesită
țile cartierelor“.

Trecînd pragul unității unei coo
perative de croitorie, clienții — 
femei sau bărbați — ar dori să gă
sească pe mesele din holuri cît mai 
multe jurnale de modă și, neapărat, 
cît mai noi. „Dar de acest deziderat 
nu prea se ține seama. Pină și la o 
unitate importantă ca aceea a coo

perativei „Casa de Modă“ de pe 
bulevardul Magheru — constată 
funcționara Elena Ionescu — nu gă
sești decît un număr limitat de jur
nale de modă și nu dintre cele mai 
interesante. Ar fi de dorit să se pună 
la dispoziția atelierelor respective cît 
mai multe publicații de specialita
te“. „Este adevărat că la biblioteca 
UCECOM-ului — ne-a relatat un 
meșter al altei unități de croitorie 
din centru — te poți documenta. 
Dar nici acolo nu găsești prea mul
te dintre jurnalele care ii intere
sează pe clienți, Și, oricum, nu le 
poți aduce în atelier spre a le pre
zenta publicului“. Limitată este po
sibilitatea de alegere și în ce pri
vește modelele de încălțăminte de 
comandă.

Pînă cresc „---------------  cu
copiii... de

pentru copii, 
gospodina Eugenia Ștefanic, din car
tierul bucureștean „Pajura“, ne-a 
trimis o scrisoare, pe care o publi
căm mai jos, considerînd că ar fi 
necesar să se studieze posibilitatea 
stabilirii unui număr mai mare de 
unități care să presteze asemenea 
servicii.

Pentru vîrstnici e simplu să-și 
comande îmbrăcăminte. Pentru copii 
însă, nu prea este lesne să comanzi 
o haină,, un pantalon ori un costum 
la o unitate a unei cooperative de 

legătură 
confecțiile 

comandă

croitorie. Ești refuzat chiar în peri
oadele cînd centrele nu sînt supra
solicitate. „Nu facem asemenea lu
crări, nu avem tarif pentru asta" — 
ți se răspunde. Atunci unde să te a- 
dresezi ? Comenzile de îmbrăcăminte 
pentru copii sînt o problemă care 
nu poate fi rezolvată decît cu aju
torul UCECOM, al conducerilor 
de cooperative, din partea cărora se 
așteaptă o mai bună cunoaștere a 
cerințelor populației, mai mult in
teres pentru deservirea ei în toate' 
sectoarele.

N.R. într-adevăr, lucrurile stau 
așa cum ne scrie tovarășa Ștefanic. 
Ne-am interesat la centrul de 
informații al U.C.M.B. (tel. 25 19 30 
sau 25 19 32). De la celălalt ca-' 
păt al firului . ni s-a răspuns 
— trebuie să subliniem : cu mul
tă amabilitate — că, în Capitală,' 
pentru copii se pot comanda confec
ții la trei unități : Casa de Modă, 
calea Victoriei nr. 20 (tel. 16 72 15) ; 
„Avîntul îmbrăcămintei“, str. Gării- 
de Nord blocul C (tel. 17 18 77) ;■ 
„Sîrguința“, str. Episcopiei nr. 6 
(tel. 16 37 29). Dar activitatea acestor 
ateliere este atît de puțin cunoscută, 
îneît nici măcai’ la centrul de infor
mații nu se știe că la cea de-a treia 
unitate indicată nu se mai pot co
manda confecții pentru copii de 
vreun an încoace, de cînd croitorea-. 
sa care îi deservea pe micii clienți 
lucrează în altă parte... La Casa de. 
Modă de pe calea Victoriei nr. 20 
o altă surpriză : comenzile de îm
brăcăminte pentru copii se fac o 
săptămînă dimineața, alta după- 
amiaza. Dar de unde să știe clien
tela ?

Iată cum stau lucrurile în această 
privință și în alte orașe : la Onești

(Continuare în pag. a IV-a)
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Scenă din spectacolul cu poemul feeric „Înșir'te mărgărite" de Victor Eftimiu, prezentat în premieră la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale". Regia este semnată de Miron Niculescu, decorurile și costumele au fost 

create de Jules Peraliim, iar muzica de Ion Dumitrescu

Păreri despre

Continuăm publicarea părerilor unor oameni de teatru cu privire la 
problemele dezvoltării dramaturgiei originale, ale îmbogățirii reperto
riului.

Repertoriu larg’, dar și exigență 
sporită in reprezentarea lui

însemnări despre culegerea „Reflector peste timp“

începuturile
Intr-un volum de patru sute de pagini, 

George Ivașcu ne dă o foarte interesantă 
culegere de reportaje din publicațiile 
romîneșfi apărute în perioada 1829'— 
1866, însojindu-le de un substanțial stu
diu introductiv, de un bogat aparat de 
note referitoare la împrejurările epocii 
și de un glosar bine întocmit. în 1829 
a apărut cea dintîi publicație periodică 
de la noi, Curierul romînesc, sub con
ducerea lui Ion Eliade Rădulescu. Au 
urmat, după aceea, la București, la lași 
și în Transilvania, foile conduse de Gh. 
Asachi, Florian Aaron, Timofei Cipariu, 
G. Barit, C. A. Rosetti, D. Bolinfineanu, 
Cezar Bolliac, M. Kogălniceanu, care sinf 
ctitorii presei noastre.

George Ivașcu își oprește culegerea 
de articole șl reportaje la anul 1866 nu 
numai ca să mențină acest prim volum 
„la dimensiuni acceptabile, ci și pentru 
că de pe la 1860—1870 presa romîneas- 
că intră, din motive social-economice, 
politice și culturale evidente, înfr-o fază 
nouă". Apar publicații tot mai multe și 
cu un caracter politic tot mai accentuat.

In primele decenii ale secolului trecut, 
periodicele romînești, lovindu-se de ne
numărate opreliști și abuzuri din partea 
autorității de Stat, sîrit silite să se limite
ze la o activitate mai mult culturală, su
pravegheată și aceasta cu toată strășni
cie. Cu atît mai mare e meritul publi
ciștilor de atunci care, înfruntînd toate 
riscurile, izbutesc să-și afirme convinge
rile progresiste. A fost o perioadă eroică 
a presei romînești.

O serbare de sfîrșit de an la Acade
mia Mihăileană în 1829, examenul ele
vilor de la școala din Golești în 1830

sau al celor de la gimnaziul din lași în 
1831, înființarea primului conservator 
dramatic în Moldova în 1837, spectaco
lele teatrale date în limba romînă la Si
biu în 1847 etc sînt consemnșje de pu
blicațiile de atunci cu îndreptățită mîn- 
drie.

Alte reportaje ne vorbesc de „Insti
tutul de naștere și moșire" sau de spi
talul Pantelimon, care în 1840 împlinea 
„peste 90 de ani de cînd s-a întemeiat”, 
evenimente în adevăr însemnate într-o 
vreme în care asistența medicală și în- 
vățămînlul medicinii erau abia la înce
puturile lor. La 4 februarie 1834 se des
chide „cabinetul de istorie naturală" din 
lași, avînd o secție de „mineralogie”, 
una de „zoologie" și o bibliotecă „pu
țină la număr“, dar pentru care „Socie
tatea va întrebuința toate mijloacele spre 
a o înmulți cu toate vrednice cărți în lim
ba franceză și ghermană".

Nu sînt trecute cu vederea nici faptele 
de senzație — un lup turbat care mușcă 
„peste 25 de oameni", un sătean care 
„ucide cinci urși la o vînăloare”, nici ser
barea Moșilor etc. Lîngă acestea stau 
însă pagini zguduitoare ca scrisoarea lui 
I. G. Valentineanu despre sălbaticul re
gim penitenciar de atunci sau ca 
scrisoarea plină de amărăciune a lui 
llie Morarul : „Videm cu mulțumire că 
pentru boalele de vite se iau de îndată 
măsuri sanitare", dar cînd o epidemie 
face ravagii într-un sat nu se vede decît 
„neglijență și nepăsare”, încît „oamenii 
mor și nimeni nu cercetează cauza pen
tru care mor“.

O preocupare constantă a publiciștilor 
din această perioadă era să informeze

publicul despre diferitele manifestări ale 
mișcării revoluționare, de exemplu, în 
Franța la 1830, la Hanovra și în Italia la 
1831. E clar că ei urmăresc faptele cu vă
dită simpatie, dar trebuie să-și stăpîneas- 
că sentimentele pentru ca guvernul să nu 
le suprime ziarele.

Deosebit de elocvent e capitolul 1848. 
Paginile reproduse de George Ivașcu re
dau cu adevărat atmosfera și momentele 
cele mai de seamă ale revoluției. Unirea 
principatelor, reformele lui Cuza Vodă și 
Kogălniceanu și complotul care a dus la 
detronarea domnitorului sînt oglindite de 
asemenea în extrasele cele mai pregnante 
din presa vremii.

Notele de călătorie fiind una din for
mele cele mai pitorești ale reportajului, 
autorul culegerii le acordă un spațiu larg, 
reproducînd din Gh. Asachi, Grigore Ale- 
xandrescu, Cezar Bolliac, D. Ralet, N. Fi- 
limon, D. Bolintineanu (călătoria domni
torului Cuza la Constantinopol) și V. A- 
lecsandri, care rămîne adevăratul maestru 
al genului.

Prin bogăția și varietatea materialului, 
„Reflector peste timp" are meritul de a 
răsfrînge toate aspectele reportajului ro
mînesc din perioada 1829—1866. De a- 
ceea cartea se citește cu un interes care 
nu slăbește nici o clipă, dezmințindu-se 
astfel încă o dată vechea părere că un 
articol de ziar trăiește o singură zi — 
ziua cînd apare. Sînt desigur multe arti
cole osîndite la o atît de scurtă existență. 
Dar sînt și altele care trăiesc îndelung, 
pentru că închid în ele un crîmpei de 
viață adevărată.

Tudor TEODORESCU-BRAN1ȘTE

EXPOZIȚII
Grafica și sculptura 
mică maghiară

Echipa de graficieni maghiari pre
zență în expoziția de la Simu vădește 
o concepție tradițională a genului — 
popular și prompt, implicînd o atitu
dine socială activă și comunicarea exac
tă a ideii. Motiv dominant e omul, evo
cat direct ori prin mijlocirea literatu
rii : prezență morală, cum e în portre
tele de Szasz Endre, care proiectează 
figurile în clar-obscur ; erou social cum 
e în ilustrațiile la Ioszef Attila și Aragon, 
lucrate de Hincz Gyula într-o tehnică 
de efecte patetice ; personaj familiar 
observat în plasticitatea mișcării, ca la 
Barezi Păi. întovărășirea cu texte vechi 
și noi ale unei literaturi de lucidă res
ponsabilitate umanistă — de la Cervan
tes la Aragon, mărturisește, la acești 
graficieni, o atitudine militantă. In lu
crările expuse, imaginea e îndeobște 
veridică, atentă la amănuntul psiho
logic, limbajul citeț, adecvat unei re
prezentări obiective. Se respectă legile 
tehnice ale genului, cu o disciplină u- 
neori minuțioasă („Natura statică“ de 
Gross Arnold), alteori mai suplă („Bărci“ 
de Martyn Ferenc). Chiar si prin di
mensiunile mici ale planșelor se subli
niază funcția stampei, sensul ei de „filă 
de carte“ scrisă în imagini, aluzie la 
destinația primară ilustrativă, tipogra-

ARNOLD Proiect de afiș

Rezultatul artistic oferit spectato
rului de către un teatru, spectacolul 
sau mai bine spus — fiind vorba de 
repertoriu — suma spectacolelor, 
constituie un întreg format din doi 
factori greu de dezlipit și greșit ar 
fi să-i privim pe flecare în parte, li
nul din ei este opera literară, mate
rialul de bază artistic și care are o 
entitate proprie în domeniul litera
turii. Cel de-al doilea factor, și anu
me cel care integrează acest mate
rial în sfera TEATRU, este interpre
tarea. Nu mă refer bineînțeles strict 
la interpretarea actoricească, ci la 
întreaga interpretare scenică (cea 
regizorală, scenografică, actoriceas
că etc.) ce presupune alegerea tu
turor elementelor de reprezentare, 
atît materiale cît și ideologice, și 
care determină atitudinea teatrului 
respectiv față de opera dramatică 
și mai mult, față de suita operelor 
dramatice interpretate, deci a reper
toriului.

Dacă în ultima vreme repertoriul 
teatrelor noastre s-a lărgit în sensul 
în care cuprinderea lui de piese din 
literatura contemporană și clasică 
este mai mare, apoi cred că impli
cit trebuie să se dezvolte și poziția 
interpretativă, dar pe altă direcție și 
anume pe cea a adîncimii, ce pre
supune responsabilitatea relevării 
mai pregnante a atitudinii noastre 
ideologice. Altfel, fenomenul de lăr
gire ar putea corespunde și cu o 
diluare — pe această suprafață mai 
mare a gamei literare dramatice — a 
intențiilor artistico-educative ale 
teatrului nostru.

De aceea alegerea unui reperto
riu cred că trebuie făcută ținind 
seama de posibilitatea realizării lui 
artistice scenice. Nu prezentăm pu
blicului o suită de piese, ci o suită 
de spectacole și lista pieselor cu
prinse în repertoriul unui an nu tre
buie gîndită ca un șir de cărți în 
raftul unei biblioteci, ci ca suma ba
zei literare pe care teatrul respec
tiv o poate sau nu valorifica scenic 
de pe cea mai înaltă poziție ideo
logică și artistică.

Cu cît mai mult această dezvol
tare în adîncime a interpretării va 
îngădui înțelegerea clară a cauze
lor social-economice, istorice și u- 
mane ale conflictelor, cu atît rezulta
tul se va defini ca o realizare de 
artă și anume de artă realist-socia- 
listă.

Dacă cele de mai sus subliniază 
importanța legăturii dintre text și in
terpretare, cu atît mai mult se im
pune pentru teatrul romînesc — 
deci pentru o interpretare romîneas-

că—legătura între aceasta și un text 
original. Și a devenit aproape un 
loc comun afirmația că nu se poate 
dezvolta un teatru mare fără o lite
ratură dramatică originală, fără ca 
aceasta să-1 definească și interde
pendent, să fie definită de el.

Momentul de față este unic în is
toria teatrului romînesc, ca încura
jare a literaturii noastre dramatice, 
ca disponibilitate din partea scene
lor și a publicului de a se reprezen
ta piese romînești în dorința de a fi 
mărturie artistică a vieții noastre, 
a contemporaneității. Aceasta a 
dus cîte o dată și la greșeala de a 
se neglija calitatea artistică a unor 
opere dramatice reprezentate și a 
încurajat scrierea unora dintre ele 
în grabă, cu rezultate superficiale și 
schematice, dăunătoare înseși inten
ției de promovare a literaturii de 
teatru originale.

Numeroasele succese obținute de 
teatrele noastre în țară și în turnee 
dovedesc maturitatea artei noastre 
scenice. Literatura dramatică mi se 
pare încă datoare — mai puțin 
nouă, teatrelor, cît bogăției eveni
mentelor, temelor care-i sînt oferite 
de realitățile dezvoltării vieții noas
tre. Acestea și-au găsit mat ușor 
cronicari în proza nouă decît în li
teratura dramatică. Cred că o solu
ție care ar îngădui dramaturgilor 
moderni să cuprindă în lucrările lor 
pluralitatea aspectelor actuale este 
și aceea, neîncercată încă (decît în 
parte de Camil Petrescu), a unei for
mule de teatru epic. Adică o înșirui
re a faptelor' nu neapărat legate 
între ele prin implicații psihologice 
sau prin conflict,.....ci printr-un■ fir
roșu conducător cum'.ăr fi un eveni
ment sau chiar reflexul acestuia 
într-un personaj.

E o metodă prin care tectonica 
dramatică e mai ușoară și în ace
lași timp îngăduie o mai mare des
chidere de compas al cuprinderi
lor sociale și faptice. O sumă din 
temele atît de valoros expuse în 
romanele noastre ar putea să ca
pete în acest fel întruchiparea 
scenică. De altfel, pentru un început, 
Țeatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
își propune ca studiu o serie de în
scenări de romane cum ar fi aceea 
a „Baltagului" de M. Sadoveanu și 
a romanului mai vechi „Ciocoii 
vechi și noi" de N. Filimon. în orice 
caz. cred că toate formulele trebuie 
încercate pentru a îmbogăți peisa
jul literaturii dramatice contempo
rane.

Liviu CIULEI 
artist emerit

al Naționalului clujean plecăm în
totdeauna de la ideea unui reperto
riu contemporan și de actualitate. în 
strînsă legătură cu aceasta stă grija 
de a nu oieri nimic pentru simplă 
„distracție", pentru rîsul în sine sau 
emoționarea în sine. Fără îndoială, 
receptarea operei de artă este în
totdeauna însoțită de o nobilă și în
dreptățită desfătare estetică. Noi 
tocmai spre aceasta trebuie să tin
dem și nu spre orice fel de desfăta
re. Cu alte cuvinte vrem să-l facem 
pe spectator părtaș al însușirii este
tice a realității prin spectacol și nu 
părtașul unei seri de simplu și facil 
divertisment.

Cataloagele dramaturgiei cuprind 
multe titluri ademenitoare, dar tea
trul trebuie să-și chibzuiască bine 
forțele regizorale și actoricești pen
tru că de la autori mari și titluri de 
prestigiu publicul așteaptă multe și 
nu poți risca să-l dezamăgești. Noi 
n-am fi în măsură să acoperim acum 
toate rolurile din „Othello" sau 
„Moartea unui artist" de 'Horia 
Lovinescu. Am dat numai un 
exemplu : problema, în general, și 
nu numai la noi, este că reper
toriul trebuie profilat și pe acto
rii de care dispui. Dar nu este vor
ba numai de actori, ci și de 
regie. Tocmai de aceea, în ac
tuala stagiune Teatrul Național 
din Cluj, întărindu-și colectivul 
regizoral prin prezența lui Vlad 
Mugur și prin colaborări exter
ne. și-a alcătuit un repertoriu ceva 
mai pretențios, avînd în același 
timp asigurată și realizarea lui. O 
nouă și valoroasă piesă a lui Horia 
Lovinescu, la perfecționarea căreia 
autorul mai lucrează, „Constructo
rul Solness” de H. Ibsen, „Romeo și 
Julieta" de Shakespeare, „Ondine" 
de J. Giraudoux, „Ifigenia in Aulis" 
de Euripide, „Fizicienii" lui Dürren
matt, iată titluri care vor vedea lu
mina rampei la teatrul nostru, în ac
tuala stagiune, la un nivel care spe
răm să satisfacă cerințele publicu
lui competent.

Printre aceste titluri sînt și unele 
relativ noi, iar pentru repertoriul 
nostru în întregime noi. Am înțeles 
că este deplin justificată dorința pu
blicului de a vedea ceva nou, 
proaspăt, care să-i aducă surpriza 
ineditului și să nu se oprească la un 
material aperceptiv, cu senzația de 
„știut" sau „văzut". Cu atît mai mult 
vom căuta să prezentăm și din dra
maturgia noastră de actualitate pro

ducțiile cele mai recente care răs
pund cerințelor scenei.

Se va înțelege astfel și mai bine 
dorința noastră de a colabora in
tens cu dramaturgii în vederea 'rea
lizării unor spectacole, în premieră 
pe țară, de felul celui cu „Judecata” 
lui T. Boșca în stagiunea trecută. 
Păcat însă că munca aceasta a tea
trului nu este susținută cum se cu
vine de critica dramatică și nu-și 
găsește întotdeauna publicitatea cu
venită. „Judecata" a avut un ecou 
pozitiv în mijlocul publicului clujean; 
ea se joacă la Timișoara, este în lu
cru la Tg. Mureș și este prevăzută și 
de alte teatre. Ar fi fost, prin urmare, 
destul de indicat să-și găsească 
loc în paginile revistei „Teatrul" 
care are. printre altele, buna iniția
tivă de a publica texte de actuali
tate, originale. Dar, să spunem că 
revista „Teatrul" este prea solicitată. 
In acest caz ar fi foarte indicată o 
secție specială de dramaturgie ori
ginală în cadrul unei edituri.

Printr-o activitate editorială com
petentă. operativă și temeinică, s-ar 
asigura un control mai riguros al 
valorii lucrărilor, o difuzare largă și 
mai promptă. Dar, mai ales, .publica
rea lor ar ofert criticii dramljlce un 
cîmp larg și foarie folositor de exer
citare a funcției sale. Cu atît mai 
valoroasă ar fi ea cu cît ar fi pre
mergătoare includerii pieselor în re
pertoriu și ar atrage atenția asupra 
unor eventuale lipsuri care mai pot 
fi remediate. In momentul de față 
critica dramatică se exercită numai 
după premieiă și apare în preș" 
neori mult mai tîrziu, cînd specta 
iul este aproape epuizat, adică 
tunci cînd nu mai este nimic de făc

De aici ar rezulta, fără îndoială, o 
substanțială creștere calitativă a 
creației. Și tocmai acest lucru ne 
interesează în primul rînd : nu cîte 
piese originale oferim publicului, ci 
cît de bune sînl ele Factorul hotă- 
rîtor rămîne însă autorul, dramatur
gul De propria sa exigență față de 
sine și de munca lui, de capacitatea 
de a-și aprecia lucid lipsurile crea
ției sale, de curajul d.ë a și le re
cunoaște și de voința de a trece la 
lichidarea lor, ține valoarea lucrării. 
Presupunînd bineînțeles că muzele 
nu au lost Ingrate cu el cînd au dis
tribuit talentul...

Dumitru ISAC
directorul Teatrului Național 
din Cluj

Pledoarie pentru o tematică majoră

Efort comun

fică, a desenului și 
gravurii. E vorba, 
așadar, de o locali
zare culturală a alb- 
negrului, între con
templarea vizuală și 
lectură ; meșteșu
gul desenatorilor 
tinde să sugereze a-
cest lucru, dezvol- Gross 
tînd calități de pre
cizie și nuanță, în caligrafia fină a lui 
Würtz Adam, în trecerile ușoare de la 
alb la negru, la Hincz Gyula, în dina
mica liniilor lui Kadar György. Sînt 
trăsături pe care, desigur, un ansamblu 
mai larg și mai divers de lucrări le-ar 
releva mai puternic.

Sculptura mică expusă constă, spune 
catalogul, din machetele monumentelor 
realizate ori proiectate. Dar prin te
matica ei, care e a unei arte „de gen“ 
(„La spălat“, „La' plajă", „Pășind" — 
personaje în atitudinile vieții zilnice) se 
înscrie firesc în specia acelei „sculpturi 
de vitrină", cu vechi tradiții naționale 
în plastica maghiară. De altfel, în con
cepția sculpturală, volumele și liniile 
unduioase, trasate în spațiu de miș
carea trupurilor în gest de dans ori 
joacă, au acea trăsătură de grație si

pitoresc a miniaturii, iar amplificarea 
lor la scara unui monument mi-ar a- 
părea uneori ca un bibelou văzut sub 
lupă.

Medalioanele de bronz prezentate fac 
o demonstrație de ceea ce s-ar putea 
numi bassorelief de vitrină. Ferindu-se 
dinadins de acuratețea unei medalii 
ștanțate mecanic, medalioanele se în
scriu într-o producție decorativă, mer- 
gînd de la ornamentul în relief („Co- 
costîrci“) pînă la efigia pioasă, cum e 
cea închinată marilor figuri din isto
ria artelor.

Ansamblul de grafică, sculptură și 
medalii e așadar legat prin trăsătura 
de „interior“ a lucrărilor, sugerînd a- 
numite moduri practice de înscriere a 
plasticii în cotidian.

Anca ARGHIR

In t îl ni re 
cu aria daneză

Adevărurile spuse în alb și negru au 
uneori noblețea austeră și claritatea 
convingătoare a simplității. Este un lu
cru pe care-1 constați în expozițiile de 
grafică, atunci cînd discerni pe micile 
ecrane albe o seriozitate de gîndire și 
de meserie.

în orice caz, o astfel de reprezentare 
îți rămîne după ce ai vizitat Expoziția 
de artă grafică contemporană daneză. 
Grafica nu are o tradiție prea îndelun
gată în această țară. Fenomenul pare 
întrucîtva curios și e remarcat de or
ganizatorii danezi în prefața catalogu
lui — chiar dacă am lua în seamă nu
mai faptul că însuși peisajul Danemar
cei, cu nuanțele cenușii ale atmosferei • 
nordice, are ceva care invită la o artă 
de alb și negru. Abia în ultimele trei 
decenii — în special după cel de-al 
doilea război mondial — grafica se 
dezvoltă și capătă o largă răspîndire. 
Un rol însemnat în această privință a 
avut Școala de gravură a Academiei 
regale din Gopenhaga, condusă de prof. 
Aksel Jorgensen.

Expoziția de față reunește lucrări 
aparținînd cîtorva graficieni de seamă, 
care se bucură de prețuire în patria 
lor și uneori chiar în viața artistică in-

Ilen-
Palle
Cris-

ternațională ; Svend 
Wiig Hansen, 
ry Heerup, 
Nielsen, Poul 
tensen Petrea, 
Sterup-Hansen 
Mogens Zieler.

Firește că o
menea manifestare 
nu constituie un ta
blou complet al artei 
dar conturează destul 
de idei și tendințele 
pale.

Impresia pe care o 
rînd expoziția este aceea de concen
trare a interesului artiștilor asupra re
prezentării omului. Svend Wiig Hansen 
de pildă, grafician bine cunoscut în 
Țările Scandinave, expune gravuri și 
cîteva linoleumuri, care exprimă ati
tudinea unei conștiințe confruntate cu 
grave probleme ale lumii de azi în în
tuneric, Nori negri, Singur, Animal — 
sînt imagini fantastice adircînd parcă 
suflul puternic al unui protest goyesc. 
Simbolica lot e limpede : omul trebuie 
eliberat de teamă, de mizerie, de ti
ranie.

In ciclul intitulat „Orfeu și Euridice"

Mogens ZIELER

grafice daneze, 
de exact 
stilistice

face în

fondul 
princi-

primul

(linoleum), Palie Nielsen abordează a- 
ceeași problematică a confruntării omu
lui dezarmat în fața unoi realități dure. 
O viziune apocaliptică ne introduce în
tr-un infern terestru ; luciditatea artis
tului însă reprezintă, în felul ei, refu
zul de a accepta o posibilă sentință 
dantescă ; „Lăsați orice speranță voi cei 
ce intrați 1“.

Dan Sterup-Hansen, cu gravuri de o 
remarcabilă sensibilitate, linoleumurile 
decoiative ale lui Henrv Heerup, 
ilustrațiile la „Faust" ale lui Poul 
tensen Petrea și lucrările optimiste 
nate de Mogens Zieler întregesc
ginea pe care ne-a oferit-o această pri
mă întîlnire cu arta daneză contem
porană.

Cu tot mai multe realizări și cu tot 
mai multă stăruință, cu destul talent 
și incontestabilă dorință de mai 
bine, dramaturgia ultimilor ani a fă
cut pași pe calea reflectării societă
ții noastre, a omului și problemelor 
prezentului. E sigur că o asemenea 
preocupare susținută trebuie să dea 
rod. A merge astăzi mai departe în
seamnă a continua această preocu
pare, centrată pe oamenii și proble
mele țării noastre, ale lumii noastre, 
a le da o tot mai mare adîncime și 
generalitate.

Eu cred că am făcut cu toții o 
bună școală învățînd să privim cu 
un ochi atent fenomenele morale le
gate de marile transformări ce au 
avut loc la noi. Dar în dorința de a 
deveni rapsozii lor de fiecare minut, 
am înlocuit uneori stăruința de a pă
trunde în esențe, de a le raporta la 
marile coordonate istorice în care se 
înscrie mersul nostru înainte, cu o 
ilustrare mai de suprafață a acestui 
mers. Am micșorat uneori caracterul 
dramatic al înfruntării dintre vechi și 
nou, confundînd perspectiva optimis
tă sub care se desfășoară în mare 
evoluția noastră cu unele soluții fa- 
cil-optimizante, convenționale ale 
pieselor noastre. Am socotit uneori 
piesa ca pe un univers închis în care 
totul se soluționează. Am înghesuit 
uneori, cu o neartistică lipsă de a- 
dresă, prea multe date și probleme, 
dincolo de conturul firesc al piesei.

Acestea și încă altele mi se par 
dificultăți firești ale creșterii unei 
dramaturgii care își consumă efortul 
principal în a investiga noul. Despre 
ele s-a vorbit de curînd, unele dintre 
ele au fost analizate cu ascuțime și 
complexitate de Horia Lovinescu, în 
cuvîntul său la recenta plenară a 
Consiliului teatrelor.

Nu scrie nicăieri că toate sectoa
rele unei culturi trebuie să progre
seze egal. Uneori pictura sau muzica

o iau înaintea literaturii și lucrul e 
destul de explicabil. Chiar în lite
ratură, proza poate să se situeze 
uneori într-un limbaj mai evoluai 
(mai adînc, mai esențial) decît tea
trul, poate să investigheze cu mai 
multă îndemînare zonele ascunse 
ale sufletului omenesc ; sau poezia 
să găsească acorduri neașteptate, 
consonanțe cu marile vibrații umane 
ale epocii. Teatrul, fiind poate 
mai conceptual, are de biruit difi
cultăți legate de însăși modalita
tea sa.

Mi se pare însă că progresul unor 
ramuri ale artei nu se poate sg nu 
antreneze în mod firesc și celelalte 
ramuri, contribuind la lărgirea ori
zontului artistic contemporan.

Cred că noi putem face mai 
mult, dezvoltînd ceea ce am făcut 
pînă acum, reluînd cu energie și 
răbdare temele fundamentale ale 
omului și ale lumii de azi din- 
tr-o perspectivă mai profundă, mai 
organic legată de realități — spo
rind adevărul uman al operelor 
noastre.

O lovitură de teatru în viața tea
trului, adică o operă mare și puter
nică se naște prin efortul comun, 
prin izbutirile parțiale (uneori și 
prin experiențele ratate), printr-o 
înțelegere tot mai înaltă a fenome
nului social șr artistic atît din par
tea celor care scriu cît și a celor 
care judecă opera.

Există la noi condițiile morale șl 
materiale ale acestui nou efort co
mun în direcția lărgirii ariei tema
tice, a aprofundării esenței, a des
chiderii în favoarea dramaturgiei — 
în pas cu celelalte arte — a ceea 
ce Leonov numea „drumul spre O- 
cean". Spre toate oceanele stăpîni- 
te de oameni.

Rămîne să ne adunăm puterile și 
să-l facem.

Paul EVERAC

apoi 
Gris- 
sem- 
ima-

A. MÏNDRESCU

Prezenta în actualitate

Alcătuirea repertoriului este șl ră
mîne una din problemele fundamen
tale cele mai complexe ale oricărui 
teatru Elaborarea lui presupune o 
muncă judicioasă și îndelungată, în 
cadrul căreia trebuie cumpăniți și

armonizați numeroși factori esențiali 
și hotărîtori spre a da acest „bu
chet” unitar în diversitatea sa atrac
tivă și pentru public, dar și pentru 
realizatorii săi.

In alcătuirea programului artfstio

Mi se pare firească întrebarea 
spre care converg în ultimă instan
ță discuțiile actuale despre drama
turgie : în ce măsură teatrul romî
nesc de astăzi răsfrînge problemele 
de maximă importanță ale vieții și 
epocii noastre, frămîntările creatoa
re ale omului nou, procesele 
sufletești și intelectuale intense 
ce-i sînt caracteristice ? O ade
vărată lucrare dramatică menită nu 
numai să cucerească imediat publi
cul, dar să și înfrunte timpul nu poa
te fi decît cea care poartă în chip 
nemijlocit și la o mare tensiune ar
tistică amprenta unei realități isto
rice și sufletești concrete, a ideilor 
și idealurilor epocii, a atitudinii o- 
mului în relațiile lui cu mediul, cu 
societatea, a concepțiilor sale filo
zofice despre lume și viață, a fina
lității pe care o au pentru el aceste 
noțiuni. Este o preocupare stator
nică a unora dintre dramaturgii 
noștri tineri sau vîrstnici, care în 
ultimii ani în această direcție și-au 
îndreptat eforturile. Și chiar dacă 
rezultatele nu-s toate la nivelul ce
rințelor spectatorilor, cred că ele 
înscriu cîteva certe biruințl și cî
teva jaloane ferme pențru viitor. 
Nu aș vrea să numesc aici piese 
și autori, dar este evident că dra
maturgia noastră a înregistrat in
contestabile succese în direcția 
unei mai adinei și mai fine inves
tigații a proceselor sufletești, a unei 
mai nuanțate explicări a conflicte
lor de> natură etică ce apar ca ur
mare a unor profunde transformări 
sociale. Aceasta este direcția ferti
lă a teatrului romînesc contemporan 
și ea continuă cele mai nobile tra
diții ale dramaturgiei. Amploarea 
dezbaterii de idei, profunzimea ana
lizei, răspunsul structural nou dat 
unor probleme esențiale ale e- 
xistenței situează aceste piese în 
perimetrul artei adevărate ce și-a 
propus prin personaje perfect indi
vidualizate să aducă în dezbatere 
probleme de o largă forță genera
lizatoare, de un înalt sens uman. 
Dar mi se pare c-am restrînge mult 
sfera preocupărilor dramaturgiei 
noastre dacă am limita temele de 
interes major numai la tratarea unor 
probleme etern umane dintr-o pers
pectivă nouă, și dacă nu am obser
va că eforturile unora dintre cei mal 
talentați scriitori ai noștri se în
dreaptă spre surprinderea acelor în
trebări necunoscute omului dinaintea 
noastră și chiar nouă în urmă cu 
cîțiva ani.

Din fotoliul spectatorului aplaudăm 
întotdeauna pe dramaturgul care 
caută să sesizeze frămîntări și în
fruntări inedite ce apar ca urma
re firească a noilor relații sociale 
stabilite la noi în ultimii douăzeci 
de ani. a noii situații po care o are 
individul în societate Pentru că o- 
mul eliberai de contradicțiile pro
prietății private, de povara unei 
vieți lipsite de perspectivă, trăită

între doi poli : incertitudinea și 
disperarea, omul care nu mai 
este măcinat de sentimentul în
singurării, al spaimei în fața zi
lei de mîine și nu mai simte 
că tot ceea ce-1 înconjoară îi este 
dușman sau ar putea să-i fie potriv
nic, omul acesta se dezvoltă pe alte 
coordonate morale și făurește, la 
rîndu-t, alte coordonate morale. Dar 
ca să ajungă la înțelegerea supe
rioară a vieții a trebuit să lupte 
cu sine, cu inerțiile și influențele 
vechiului. Dacă am porni numai do 
la climatul Intelectual și moral 
în care trăiește omul nou. dacă 
ne-am gîndi la faptul că el se dez
voltă într-o ambianță de cultură 
care-1 permite să judece fenome
nele printr-o perspectivă Incom
parabil mai targă decît cu ani 
în urmă, dacă ne-am gîndi Ia noile 
relații stabilite între generații, dacă 
ne-am gîndi la sentimentul so
lidarității colective șl al răspun
derii. la noile trăsături etice pe care 
le întîlnim nu numai ca elemente 
izolate ci ca fapte caracteristice* de
finitorii. am vedea cîte aspecte 
etice cu semnificații atît de înalte, 
cu rezonanțe umane atît de ample 
se află în jurul nostru.

Două prejudecăți s-au mai ivit 
chiar în cursul discuțiilor recente cu 
privire io tematica majoră Una pri
vește punctul de pornire a) piesei, 
cealaltă confundă tema majoră cu 
grandilocvența, retorismul, emfaza. 
Nimic mai fals In primul rînd pen
tru că într-o piesă de teatru punctul 
de plecare nu contează In piesa 
de teatru esențialul este punctul de 
sosire, semnificațiile pe care de-a 
lungul acțiunii le îmbracă faptele 
eroilor, caracterul tipic al procese
lor lor sufletești, profunzimea ideilor. 
Dar din păcate în ultimele stagiuni 
s-au jucat piese — mat ales come
dii — care, Indiferent de punctul de 
pornire, au eșuat în discuți) sear
bede, lipsite de interes, au canto
nat de la primele scene într-un 
univers mărunt, anodin, lipsit de 
semnificație. A fost adus cu in
sistentă pe scenă tipul omului mă
runt. oarecare, creîndu-se o su
părătoare unilateralizare tipologică, 
lai în ceea ce privește a doua con
fuzie. tematică majoră nu este sino
nim nici cu discursivitatea, nici cu 
patetismul fals, nici cu grandiloc
vența. Dimpotrivă, o piesă profund 
umană căutînd să descopere nu 
reacțiile de suprafață ci resorturile 
adînci ale comportării omului, cău
tînd să reliefeze, cu forță de con
vingere, tot ceea ce este nou, îna
intat în viață, să surprindă elemen
tele definitorii de un profund Inte
res, respinge de la sine asemenea 
noțiuni Și reușita unora din lucrările 
cele mai reprezentative ale ultimi
lor ani ne demonstrează cu priso
sință acest fapt.

Valeriu RlPEANU
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Statelor Unite ale Americii 

Cuvîniârile rostite
Exprimînd satisfacția guvernului 

S.U.A. față de progresele pe care 
le-au înregistrat relațiile dintre cele 
două țări în anii din urmă, am
basadorul S.U.A. a spus printre al
tele : Rezolvarea pretențiilor finan
ciare a fost urmată de aranjamente 
succesive care au dus la schimburi 
mai largi în domeniul culturii, edu
cației, științei, tehnologiei. Acestea, 
la rîndul lor, au contribuit la o mai 
strînsă cunoaștere și înțelegere reci
procă. El a scos în evidență, de ase
menea, importanța pe care au 
avut-o pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, și în special a celor eco
nomice, tratativele de la Washing
ton dintre delegațiile guvernamen
tale ale celor două țări.

în timpul misiunii mele — a con
tinuat ambasadorul S.U.A. — am 
reușit să cunosc această țară minu
nată și să-i respect poporul ei mîn- 
dru și ospitalier. Trebuie să declar 
că relațiile de lucru constructive cu

) membrii guvernului — 
Voastre mi-au ușurat 
misiunii mele.

El a subliniat că în 
litate va face tot ce-i va sta în pu
tință pentru dezvoltarea colaborării 
pașnice dintre Statele Unite ale A- 
mericii și Republica Populară Ro
mînă.

în încheiere, ambasadorul S.U.A. 
a transmis președintelui Consiliului 
de Stat, din partea președintelui 
Lyndon Johnson, cele mai bune u- 
rări pentru prosperitatea poporului 
romîn și de fericire personală.

în cuvîntul său, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și-a expri
mat satisfacția în legătură cu acest 
moment important în relațiile ro- 
mîno-americane, a mulțumit pentru 
urările "adresate și a transmis pre
ședintelui' Lyndon Johnson urări 
pentru fericirea sa personală și pen
tru prosperitatea poporului american.

în continuare, președintele Consi
liului de Stat a spus : Guvernul Re
publicii Populare Romîne a constatat 
că în ultimii ani relațiile romîno- 
americane au înregistrat progrese 
însemnate în diferite domenii, care 
au contribuit la o mai bună cunoaș-

Excelenței 
îndeplinirea

noua sa ca-

tere și înțelegere reciprocă a po
poarelor noastre. împărtășesc apre
cierea dv. că înțelegerile la care s-a 
ajuns cu ocazia tratativelor de la 
Washington din iunie trecut dintre 
delegațiile guvernamentale ale celor 
două țări au pus bazele și pentru 
dezvoltarea relațiilor noastre econo
mice.

Referindu-se la politica externă a 
țării noastre, președintele Consiliu
lui de Stat a spus : Guvernul Repu
blicii Populare Romîne militează 
consecvent pentru pace trainică în 
lume, pentru relații de respect mu
tual și înțelegere reciprocă, pentru 
soluționarea tuturor diferendelor 
prin tratative, pentru crearea în 
lume a unui climat de prietenie și 
colaborare între popoare. Potrivit cu 
principiul său de coexistență pașni
că, guvernul romîn este animat de 
dorința de a dezvolta relațiile dintre 
Republica Populară Romînă și Sta
tele Unite ale Americli și consider 
că există multiple posibilități care 
să fie valorificate în interesul am
belor țări.

Exprimîndu-și convingerea că e- 
forturile celor două guverne, în
dreptate spre dezvoltarea colaboră
rii pașnice în interesul ambelor po
poare, vor duce la înțelegere și cu
noaștere 
Consiliului
Gheorghiu-Dej, a felicitat pe Wil
liam A. Crawford, ca primul 
ambasador al Statelor Unite în Re
publica Populară Romînă, și l-a asi
gurat de sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului romîn și al său 
personal, în îndeplinirea misiunii 
sale în țara noastră.

între președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ambasadorul Statelor Unite ale A- 
mericii, William A. Crawford, a avut 
loc apoi o convorbire.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Geor
ge Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii a fost însoțit de membrii 
ambasadei, în frunte 
Shaw, consilier.

reciprocă, președintele 
de Stat, Gheorghe

cu John P. 
(Agerpres)
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SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVIND SCHIMBUL DE MĂRFURI
PE ANUL 1965 INTRE R.P. ROMlNA Șl R.S.F. IUGOSLAVIA

La 24 decembrie 1964 s-a semnat 
la București protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe anul 1965 
între Republica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Tratativele pentru încheierea pro
tocolului s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, colaborare și 
înțelegere reciprocă.

Republica Populară Romînă va li
vra în Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia : motorină, bitum de 
petrol și bitum natural, ciment, poli- 
clorură de vinii, toluen, sare, pro
duse laminate, rulmenți, mașini și 
utilaje, anvelope, geamuri, diverse 
bunuri de larg consum și altele.

Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia va livra în Republica 
Populară Romînă : cabluri, electrozi

de sudură, produse laminate, ma
teriale refractare, celofibră, polieti
lenă, țesături de lină, mașini și uti
laje, acumulatori, ferodouri, izola
tori, diverse bunuri de larg consum 
și altele.

Volumul schimburilor pe anul 
1965 marchează o creștere importan
tă față de anul 1964.

Din partea romînă protocolul a 
fost semnat de Ilie Voicu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea iugoslavă de Teodosie 
Glisici, secretar adjunct în Secreta
riatul federal pentru comerțul exte
rior.

La semnare au asistat Ante Ciu- 
dina, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R.S.F. Iugoslavia în R. P. Ro
mînă, precum și membrii celor două 
delegații participante la tratative.

(Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
DUPĂ ACORDUL Di LA BRUXELLES

Simpozion
în sala mică a Palatului R. P. Ro

mîne a avut loc ieri după-amiază 
un simpozion cu tema „Prezențe 
rominești peste hotare“, organizat 
de Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice din 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă. Cu acest prilej, acad. 
Athanase Joja, președintele Comi
siei naționale a R. P. Romîne pentru 
U.N E.S.C.O. și vicepreședinte al

U.N.E.S.C.O.,Consiliului executiv 
prof. univ. Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului și vice
președinte al Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
și Valentin Lipatti, delegat perma
nent al R.P. Romîne la U.N.E.S.C.O., 
membri ai delegației romîne la cea 
de-a XIII-a Conferință generală a 
U.N.E.S.C.O., au vorbit despre a- 
ceastă manifestare internațională.

Pe scena Teatrului Mic din Capi
tală a avut loc premiera spectacolu
lui cu piesa „Vulpile“ de Lilian 
Hellman. Regia este semnată de 
D. D. Neleanu, iar scenografia de 
Ion Mitici. In distribuție : Jana Go- 
rea, Nicolae Ifrim, Corina Constan- 
tinescu, Ion Cozma, Dinu Iancules- 
cu, Mihai Dogaru, Olga Tudorache, 
Ion Manta, artist emerit, Doina Șer
ban, Tudorel Popa, G. Ionescu-Gion.

★
Teatrul Regional București a pre

zentat premiera piesei „Stăplnul a- 
pelor“ de Constantin Pastor. Spec
tacolul este regizat de Dinu Cernes- 
cu, iar scenografia aparține lui 
Vladimir Popov. Rolurile principale 
sînt interpretate de: Toma Dimitriu, 
artist emerit, Ion Niciu, Ana Dol- 
mescu, Cornel Gîrbea, Dorina La
zăr, Alexandra Polizu, Constantin 
Rășchitor, Dumitru Fedoreac.

★
La Teatrul de păpuși „Țăndărică" 

a avut loc premiera spectacolului 
„Ocheșel și Bălăioara“ de Ștefan 
Iureș. Regia este semnată de Nicolae 
Massim, păpușile sînt realizate de 
Ioana Constantinescu, decorurile de 
Ștefan Hablinski, iar muzica apar
ține lui Wilhelm Berger.

★
Joi dimineața, Teatrul pentru copii 

din Capitală și-a deschis stagiunea 
cu premiera spectacolului „Harap 
Alb“, dramatizare de Dan Nasta 
după cunoscutul basm al lui Ion 
Creangă. Direcția de scenă aparține 
artistului emerit Ion Lucian, iar sce
nografia lui Ștefan Hablinski. Muzi
ca este semnată de Liviu Cavassi și 
Gheorghe Boldeanu. Din distribuție 
fac parte : Constantin Cristei, Mar
cel Gingulescu, Nicolae Spudercă,

Ion Gh. Arcudeanu, Victor Radovici, 
Tilda Radovici, Gheorghe Tomescu, 
Constantin Neacșu, Nicolae Botez, 
Luluca Bălălău, Ileana Cîrstea, Ilea
na Șerban, Mircea Stroe, Felix Ca- 
roly, Gheorghe Mazilu, Jean Teodo- 
rescu, Ion Anghel, Geo Dimitriu, 
Grigore Pogonat, Ion Ilie Ion, Au
rora Eliad, Nicolae Modval.

★
Joi seara, la Teatrul de Operă și 

Balet al R. P. Romîne, spectatorii 
bucureșteni au putut asculta în ro
lul titular din opera „Boris Godu
nov“ pe Hajo Müller din R. D. Ger
mană. Din distribuția spectacolului, 
dirijat de artistul emerit Anatol 
Chisadji de la Opera din Cluj, au 
mai făcut parte : artista poporului 
Zenaida Palii, artiștii emeriți Mihail 
Știrbei și Octav 
Hvorov, Viorel 
Vera Rudeanu, 
Maria Săndulescu și alții.

★
Cunoscuta formație corală a Ra- 

dioteleviziunii din Belgrad, care se 
află în turneu in țara noastră, a 
prezentat joi seara, la Ateneul R.P. 
Romîne, primul său concert, sub 
bagheta dirijorului Borivoje Silnici. 
Acompaniamentul la harpă a fost 
susținut de Josip Pikelj.

★
Dirijorul iugoslav Pavle Despalj a 

avut conducerea muzicală a concer
tului prezentat joi seara de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. In 
program : Concerto grosso de Ru
ben Rădică, prezentat în primă au
diție, Concert pentru violoncel și or
chestră de Șostakovici, solist Radu 
Aldulescu, artist emerit, și Simfo
nia în re minor de Cesar Frank.

(Agerpres)

Enigărescu, loan 
Ban, Ion Stoian, 
Maria Șindilaru,
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ȘAH Ieri la fotbaI
FLORIN GHEORGHIU
CAMPION PE 1964

Nu-i destul să domini Rezultate tehnice

La 15 decembrie, „maratonul" de la Bruxelles angajat între partenerii Comu
nității economice europene (Piața comună) s-a încheiat prin semnarea acordului 
prevăzînd crearea unei piețe comune agricole cu începere de la I iulie 1967. 
Acordul cu privire la fixarea unui preț unic la cereale — realizat cu o întîrziere 
de un an față de scadența prevăzută de așa-numitul „plan Mansholt" și la care 
s-a ajuns în urma ultimatumului francez și a concesiilor de ultima oră făcute de 
partea vest-germană — va trebui să fie urmat de noi negocieri în cadrul C.E.E. cu 
privire la prețul produselor animaliere și la „aspectele încă obscure in ce privește 
linanțarea politicii agricole comune", după cum scrie ziarul „Le Monde”. Repro
ducem mai jos cîteva comentarii de presă în legătură cu implicafiile acestui acord.

repercusiuni asupra prețurilor produselor 
alimentare, în cazul cînd nu s-ar înfăptui 
o reformă profundă a rețelelor de distri
buire. Aceste majorări vor atrage după 
sine noi revendicări privind salariile. Ca
pacitatea de concurență a produselor in
dustriale franceze va scădea o dată cu 
creșterea spezelor, exact în perioada în 
care preturile alimentare din Germania 
occidentală vor fi în scădere. Tocmai pre
văzînd aceste riscuri, acum un an Giscard 
d’Estaing (ministrul de finanțe al Franței) 
a refuzat să susțină primul dan Mansholt. 
Pe bună dreptate, ministrul francez vedea 
în acesta ruinarea planului său de stabi
lizare și creșterea tendințelor inflaționiste. 
In fond, situația nu s-a schimbat, mai de
grabă s-a agravat în măsura în care dez
voltarea este serios frînată“.

Parjile umbrite..
Săptămînalul parizian 

scrie următoarele In legătură 
unui preț unic la cereale :

„Lumea se aștepla la o 
franco—vest-germană. Ea n-a 
După ce a fost luată hotărîrea politică 
privind scăderea prețurilor, guvernul 
vest-german a cedat pe toată linia. S-a 
datorat oare aceasta dorinței de a se 
împăca cu generalul de Gaulle 
rinței de a afirma încă o dată 
opiniei publice atașamentul său 
«ideea europeană» ? Fapt este 
legația Bonnului a acceptat

„(.'EXPRESS" 
cu fixarea

înfruntare 
avut loc.

sau do- 
în fața 
față de 
că de- 

prețul 
fixai de Sicco Mansholt și a scăzut pre
tențiile cu privire la compensații. Opo
ziția s-a ivit din partea lui Mario Ferrari- 
Aggradi, ministrul italian 
Vefo-ul italian putea oare 
cordul l Lucrul acesta a 
moment la Paris, unde 
Gaulle a întrunit în ședință 
cîțiva 
răspunsul francez în caz de eșec...

Incepînd de la 1 iulie 1967, griul euro
pean va costa 52,45 franci tona, adică cu 
10 pînă la 15 la sută mai mult decît pre
țul actual din Franța. Porumbul, orzul, se
cara vor avea de asemenea prețuri «eu
ropene».

Aceasta înseamnă în primul rînd că 
«cei șase» au hotărît să consume cu 
prioritate producția agricolă din țările 
C.E.E. — ceea ce nu era cazul pînă în 
prezent. In ceea ce 
succesul pare considerabil. Dispunînd de 
aproape 50 la sută din păminturile ara
bile ale 
devină principalul producător european.

Dar victoria are și părți umbrite. Sur
plusul de venituri agricole poate frîna 
transformarea necesară a structurilor gos
podăriilor agricole franceze. O adaptare 
a fiscalității agricole, pe care toți exper- 
ții economici o consideră drept o abera
ție, ar putea îndrepta aceste efecte. Dar 
Franța intră într-o perioadă electorală și 
asemenea măsuri ar cere un curaj politic 
rar din partea guvernului.

Pe de altă parte, majorarea prețurilor 
agricole în Franța va avea, în mod fatal,

„Agricultura germană 
se simte înșelată"

al agriculturii, 
să blocheze a- 
fost crezut un 
generalul de 

restrînsă 
miniștri pentru a pune la punct

privește Franța,

comunității, Franfa are șanse să

DIE

mocrat se pot auzi cuvinte aspre împo
triva felului în care cancelarul federal Er
hard și ministrul federal al economiei, 
Kurt Schmücker, au dus tratativele. Se 
fac, în mod special, referiri la angaja
mentele financiare pe care guvernul fe
deral, mergînd pe drumul concesiilor, 
și le luase în fața președintelui Uniunii 
țăranilor, Edmund Rehwinkel, pentru pe
rioada anilor 1967—1970.

Atit în cercurile coaliției guvernamen
tale, cit și în rîndurile opoziției se scoate 
în relief faptul că, la indicația cancelaru
lui federal, delegația germană a accep
tai la cerealele furajere un preț mai scă
zut decît cel ce se propunea inițial în 
planul Mansholt. Se critică de asemenea 
faptul că delegația germană nu a reușit 
să obțină, pînă in momentul intrării lor 
în vigoare, o garanție in valută pentru 
noile prețuri la cereale. Pare de neînțe
les că, în cele din urmă, ea s-a declarat 
de acord cu compensațiile mult diminuate 
care urmează să fie plătite din fondurile 
comune.

Potrivit unor calcule preliminare, din 
1967—1970 guvernul federal va trebui să 
plătească pentru înțelegerea de la Bru
xelles suma de circa 3 miliarde de mărci. 
In cercurile agrare-politice se arată că 
delegația germană a consimțit la o redu
cere a plăților de compensații care .ur
mează să fie făcute țăranilor, concomi
tent însă cancelarul federal Erhard și-a 
asumat în fața lui Rehwinkel răspunderea 
că pierderile din venituri vor fi «acoperite 
în întregime».

Acum nici nu mai este vorba despre 
o înlocuire a plăților de compensație fă
cute de C.E.E. prin măsuri sub formă de 
planuri pentru ridicarea standardului de 
viață la țară. La aceasta se mai adaugă 
faptul că Consiliul ministerial al C.E.E. va 
hotărî la 1 ianuarie 1966, cu majoritate 
de voturi, care din plățile ce urmează 
să fie făcute agriculturii trebuie conside
rate conforme cu acordul și care nu sînt 
în conformitate cu el“.Sub titlul „Critica aspră făcută acordu

lui privitor la pre|ul cerealelor temperea
ză optimismul", ziarul „DIE WELT" se re
feră la reacțiile înregistrate la Bonn.

„Fără a pune la îndoială însemnătatea 
politică a prețului unic european la ce
reale, în cercurile care se ocupă de pro
blemele politicii agrare și financiare din 
capitala federală prevalează părerea că 
la Consiliul ministerial delegația germană 
n-a reușit să impună, în nici un punct im
portant, revendicările Bonnului.

Expertul agrar al P.S.D.G., Martin 
Schmidt, l-a acuzat pe cancelarul federal 
că a dus timp atît de îndelungat poli
tica struțului îneîf «nu i-a rămas de
cît drumul capitulării necondiționate în 
fața presiunii politice». Agricultura ger
mană, a arătat deputatul, sa simte, pe 
drept cuvînt, înșelată într-o asemenea mă
sură «cum nu s-a mai pomenit din tim
purile lui Caprivi» ’).

Și în cercurile U.C.D./U.C.S., precum 
și în cadrul fracțiunii Partidului liber-de-

*) între 1890—1894 cancelar al Rei- 
chului ; a încheiat acorduiji comerciale 
care prevedeau o reducere a taxelo-r 
vamale la cereale.

PROBLEMELE MICULUI SALVADOR

BANCA MONDIALĂ
PREFERĂ ȘOSELELE...

Săptămînalul „LA TRIBUNE DES NA
TIONS" scrie la rubrica economică :

Campionatul republican masculin de șah 
s-a încheiat ieri, dar practic lupta pentru 
cucerirea titlului se terminase încă de 
miercuri. Florin Gheorghiu, situat în frun
tea clasamentului chiar după primele par
tide, a cîștigat alaltăieri (prin neprezenta- 
rea lui Șuteu), și și-a creat un suficient 
avans pentru obținerea titlului. Aceasta 
datorită faptului că, în aceeași rundă, 
Bela Soos, principalul adversar al 
liderului, a pierdut partida cu Stanciu. 
De altfel, această partidă a avut o 
desfășurare frumoasă, aplaudată la sfîrșit 
de spectatori. La mutarea 25, Stanciu, cu 
albele, și-a adus adversarul într-o astfel 
de situație, îneît acestuia i-a fost nece
sară aproape o oră de gîndire pentru a 
face mutarea. Soos n-a găsit însă replica 
cea mai bună și a trebuit să se recu
noască învins la mutarea 29.

Ultima rundă, programată ieri, a con
tribuit doar la definitivarea celorlalte 
locuri fruntașe ale clasamentului. Cele 
zece partide s-au terminat cu următoa
rele rezultate : Gheorghiu — Pușcașu re
miză, Ciocîltea — Reicher remiză, Șuta 
— Radovici remiză, Partoș — Szabo 
1—0, Soos — Pavlov remiză, Gavrilă — 
Nacu remiză, Neamțu — Șuteu 1—0 (prin 
neprezentare), Mititelu — Bozdoghină re
miză, Alexandrescu — Voiculescu remiză, 
Günsberger — Stanciu 0—1.

In urma acestor rezultate, primii zece 
clasați în campionatul pe 1964 sînt urmă
torii : Florin Gheorghiu (Știința București) 
14 puncte — campion republican ; Soos 
Bela (Știința Cluj) 12 p ; Șerban Neamțu 
(Feroviarul Craiova) 12 p ; V. Ciocîltea 
și I. Szabo cite 11,5 p ; C. Radovici 
11 p; Tr. Stanciu 10,5 p ; Al. Günsber
ger, Em. Reicher, C. Partoș cite 10 p etc.

Dinamoviștii bucureșteni au cîști- 
gat ieri partida restanță cu Rapid. 
Dar victoria lor — e drept, pe deplin 
meritată — s-a datorat în mare mă
sură partenerilor de joc, care nu 
numai că au „dansat" pe loc în fața 
porții lui Datcu, fără să șuteze la 
poartă, ci au greșit și in apărare. 
Cine a urmărit meciul a remarcat 
că golurile învingătorilor au fost 
urmarea unor contraatacuri pe ex
treme, în plină dominare rapidista. 
Intîi Frățilă (la o ezitare a lui An
drei), apoi Ene II (în urma unei cen
trări excelente făcute de Pîrcălab) și 
din nou Frățilă (cu un șut din colțul 
careului de 16 m) au făcut inutile 
intervențiile 
care Rapidul 
acest meci.

Ar fi însă 
Dinamo a căutat doar să profite 
ezitările adversarului. Dinamoviștii 
au luptat mult și cu finalitate. Ei au 
fost mai puțin preocupați de jocul 
la mijlocul terenului, preferind să 
aștepte în propriul lor teren ofensi
va adversă. De aici, prin degajări 
lungi spre marginea terenului, în 
special pe partea dreaptă, Popa, 
Nunweiller III, Ștefan și colegii lor 
de la apărare schimbau, prin sur
prindere, direcția de atac. Tactica 
s-a dovedit inspirată. Înaintarea di- 
namovistă a creat o adevărată pa
nică in zona păzită (nu întotdeauna 
cu siguranță) de Motroc, Dan, Grea- 
vu și Lupescu, care s-au repliat cu 
greu pe terenul alunecos. Ca și acum 
cîteva zile (în meciul cu Steaua) 
înaintarea echipei giuleștene a cău
tat cele mai bune poziții de șut. Dar

București : Dinamo-Rapid 3-1 (2-0)
Brașov: Steagul roșu-Steaua 1-0 (0-0)
CLASAMENTUL

celor doi portari 
i-a folosit, pe rînd,

greșit să se creadă

pe 
in

că 
de

Atac dlnamovlst la poarta Rapidului
Foto : R. Costin

decembrie

Steaua 12 7 4 1 21: 7 18
Dinamo București 12 9 0 3 27:12 18
Rapid 13 7 3 3 18:10 17
Steagul roșu 13 5 4 4 15: 8 14
C.S.M.S. 13 6 2 5 17:18 14
Petrolul 13 5 3 5 16:13 13
Farul 13 5 3 5 14:17 13
Știința Cluj 13 4 4 5 21:18 12
Crișul 13 3 6 4 11:12 12
U.T.A 13 4 4 5 16:21 12
Dinamo Pitești 13 4 3 6 16:20 11
Știința Craiova 13 4 3 6 11:22 11
Minerul 13 3 2 8 13:24 8
Progresul 13 1 5 7 6:20 7

27Duminică
București : Steaua—Dinamo.

cazie trimițînd mingea în brațele 
portarului), ei au reușit să înscrie 
abia cu un sfert de oră înainte de 
încheierea meciului. In urma unui 
corner, Gane a primit mingea de la 
Necula și, de la numai cîțiva metri, 
a șutat puternic în plasă. In conti
nuare, brașovenii n-au renunțat la 
atac. Acest lucru le-a permis, de 
altfel, să păstreze avantajul pînă la 
sfîrșitul meciului. O singură 
în minutul doi — oaspeții 
emoții suporterilor echipei 
mingea, trimisă cu forță de 
a scuturat chiciura de pe poarta lui 
Adamache. In rest, acțiunile ofensi
ve — puține la număr — ale bucu- 
reștenilor au fost stopate de apăra
rea sigură și calmă a gazdelor.

La sfîrșitul jocului, antrenorul 
echipei brașovene, S. Ploieșteanu, 
remarca evoluția lui Eremia, Geor
gescu și Petescu de la Steaua, a lui 
Adamache, Jenei, Necula și Ivăn- 
cescu de la Steagul roșu.

/

dată — 
au dat 
locale ; 
Negrea,

Ziarul „EPOCA" din Montevideo scrie : 
Republica Salvador are o suprafață 

de 8 529 mile pătrate și o populație de 
2 600 000. Majoritatea populației e ex
ploatată de un mic număr de proprie
tari de mari suprafețe de pămînt. Astfel, 
8 la sută din proprietarii de pămînt po
sedă 52 la sută din pămînt, în timp ce 
restul de 48 la sută e împărțit la 92 la 
sută cfin populație. Din exportul țării 80 
la sută îl reprezintă bumbacul și cafeaua. 
„Alianța pentru progres“ și planurile de 
integrare economică regională, prin crea
rea unei Piețe comune a Americii Cen
trale, servesc, numai ca pretext infiltrării 
unor interese străine în anumite ramuri 
fundamentale ale economiei naționale. 
Condiția de dependență și de semifeu- 
dalitate a Americii Centrale se face sim
țită cu și mai multă pregnanță în această 
țară. Poporul din Salvador luptă azi în 
primul rînd împotriva foamei și ignoran
ței. In ceea ce privește nivelul de viață,

fără rezultat. Nici chiar după ce s-au 
convins că, udă fiind, mingea poate 
scăpa ușor din mîinile portarului 
(în min. 46, la un șut, destul de ane
mic, tras de Ionescu, Datcu a scăpat 
mingea în plasă), rapidiștii n-au 
încercat să șuteze mai des la poar
tă. După meci ei erau supărați că 
arbitrul nu le-a acordat un penalti 
în min. 60, cînd Ionescu a fost 
faultat în careu. Intr-adevăr, arbi
trul a greșit, dar nu din cauza a- 
cestuia Rapidul a pierdut partida de 
ieri...

Spectatorii au asistat la un meci 
disputat, pe alocuri pasionant. A 
existat însă regretul că, în disputa 
pentru minge, echipele n-au folosit 
întotdeauna mijloace corecte. Dan C. 
și Nunweiller VI, Petru Emil și Io
nescu nu s-au mulțumit doar cu pe
nalizările dictate de arbitru, ci s-au 
simțit parcă datori să bruscheze ei 
înșiși pe cei vinovați.

Ion DUMITRIU

Prima infringere 
a liderului

BRAȘOV (prin telefon). — Pe 
stadionul „Tractorul“, fotbaliștii de 
la Steagul roșu au cîștigat la limită 
partida cu fruntașa clasamentului, 
Steaua, care, în actualul campionat, 
nu gustase pînă ieri din cupa în- 
frîngerilor. Terenul înghețat a con
stituit un impediment pentru fotba
liști ; dar condițiile dificile de joc au 
fost egale și pentru unii, și pentru 
alții. Înaintașii Steagului roșu s-au 
apropiat mai des de poarta lui Ere- 
mia. Trăgînd însă prea de departe 
sau întîrziind alteori să șuteze (în 
minutul 12 Gane a ratat o bună o-

Constantin ANI

el ocupă penultimul loc din lume. Mai 
mult de jumătate din populație nu con
sumă nici cel puțin un sfert de litru de 
lapte pe an, iar la carne și la legume 
proaspete cantitatea e și mai mică. Hra
na, cu rare excepții, e alcătuită exclusiv 
din mămăligă și fasole. Vîrstă medie a 
locuitorilor abia ajunge la 27 ani. 70 la 
sută din populație e analfabetă.

închisorile sînt pline de deținuți poli
tici, iar numărul exilafilor politici crește 
pe zi ce trece. Ziarele opoziției circulă 
clandestin iar Centrala Muncitorilor din 
Salvador activează în semiilegalitate. Par
tidele politice ale opoziției au fost pro
scrise, unii din conducătorii lor zac în 
închisori, iar alții au emigrat spre a-și 
salva viața, 
porul e pe 
problemele

Partidele 
opoziției s-au unit în Frontul 
țiune Revoluționară (F.U.A.R.). Toate pă
turile populației exploatate de monopoluii 
și de agenții lor locali sînt reprezentate 
în acest front. Obiectivele F.U.A.R. sînt : 
abolirea dictaturii «constituționale» și for
marea unui guvern cu adevărat democra
tic și național, care să realizeze o adevă
rată reformă agrară și să lupte pentru 
independența deplină a țării.

In ciuda acestor greutăți, po- 
zi ce trece mai 
care-l frămîntă.
și organizafiile

conștient de

politice 
Unit de

Visul Zambiei, fosta Rhodesie de nord, 
este de a putea exporta minereul său de 
cupru, eliminînd tranzitul, acum obligato
riu, prin Rhodesia de sud și Mozambic, 
două din bastioanele colonialiste din 
Africa meridională. Pentru a înlocui ca
lea ferată folosită acum de minele din 
Copperbelt (Centura de aramă), condu
cătorii Zambiei proiectează construirea 
unei noi căi ferate, orientate spre nord 
și care nu va traversa decît Zambia și 
statul vecin aliat, Tanzania.

Un plan general este gafa. El prevede 
că lucrările vor costa 50 milioane de lire. 
Chiar pentru un guvern posesor al mi
nelor de la Chartered, aceasta este o 
sumă mare. Trebuia să se facă apel la 
capital străin. Guvernul din Lusaka s-a 
adresat Băncii mondiale. *)

După ce și-a trimis experții la fa(a lo
cului, aceasta a făcut cunoscut că pro
iectul de legătură feroviară Zambia- 
Tanzania nu i se pare rentabil. In alți 
termeni, banca nu e dispusă să finanțeze 
operațiile. In schimb, capitalurile Băncii 
mondiale ar fi dispuse, fără îndoială, să 
ajute la construirea unei șosele care ar 
fine locul căii ferate Ea n-ar costa mai 
mult de 8 milioane de lire, iar ambijia 
băncii în materie de comunicații intera- 
fricane ar găsi un motiv de satisfacție.

Numai construcțiile de drumuri pot in
teresa creditele provenind de la această 
bancă pentru țările slab dezvoltate. Cine 
spune drumuri, spune vehicule, automo“- 
bile. Vremea debușeelor în lumea a treia 
(denumire pentru țările pe cale de dez
voltare — n.r.) li se pare acestor capi
taluri a fi apropiată, respectiv în ce pri
vește camioanele, ceea ce ar face astfel 
mai puțin ascuțită criza de producție a 
marilor firme de automobile.

*) Banca internațională de recon
strucție și dezvoltare (B.I.R.D.).

UN AEROPORT 
INTERSCANDINAV

Compania „Scandinavian Airlines 
System“ (S.A.S.) a prezentat Consi
liului nordic propunerea de construire 
a unui mare aeroport interscandinav 
pe insula Slatholm, situată în strîm- 
toarea Oeresund între Copenhaga și 
Malmö. Acest aeroport urmează să 
lege Copenhaga de Norvegia, pre
cum și de alte regiuni mai îndepăr
tate din Suedia. Proiectul se datorește 
faptului că aeroportul intercontinen
tal danez de la Kastrup nu mai poate 
face față cerințelor. Compania S.A.S. 
condiționează însă acest proiect și de 
construirea unui pod sau tunel între 
Copenhaga și Malmö. Discuții în a- 
cest sens se duc de mai mulți ani, 
dar fără rezultate concrete, deoarece 
există păreri divergente în privința 
nanțării proiectului. Copenhaga 
dori ca proiectul să fie finanțat 
întregime de Suedia, în timp ce 
Stockholm se dorește o împărțire 
cheltuielilor cu Danemarca.

TIMP RECORD

de
20

printr-o operație rapidă. Timpul 
zbor a putut fi scurtat cu o oră și 
de minute. Acest răgaz a fost sufici
ent pentru a aduce copilul pe masa 
de operație a clinicii universitare din 
Leiden. După cum se anunță, opera
ția a decurs satisfăcător.

considerată drept o raritate la un 
copil de această vîrstă. Irma a debutat 
cînd avea cinci ani în cadrul unor 
emisiuni de televiziune. Un an mai 
tîrziu a fost solista uneia dintre cele 
mai populare orchestre din Gruzia. 
în prezent ea este elevă în clasa 
treia a școlii de muzică din Tbilisi.

a

FOLOSIREA AURULUI 
ÎN MEDICINĂ

PROSPECȚIUNI 
ÎN MAREA NORDULUI

companie petrolieră americană a

fi-
ar 
în 
Ia 
a

O 
început operațiile de sondare în por
țiunea britanică a Mării Nordului, în 
căutare de petrol și gaze naturale. 
O ambarcație mobilă cu instalații 
de sondaj a fost remorcată spre locul 
de sondare la circa 170 mile est de 
Newcastle.

Aceste operațiuni sînt urmărite în
deaproape, deoarece circa 50 de com
panii au obținut autorizații de explo
rare în Marea Nordului, dar opera
țiunile întreprinse de „American O- 
verseas Petroleum L.T.D.“ vor fi pri
mele sondaje care vor permite să se 
facă o apreciere concretă asupra po
sibilităților de exploatare a petrolului 
și gazelor naturale în această regiune.

Pe ecranele cinematografelor din 
Occident rulează un nou film, „Gold
finger“. Una din scenele cele mai 
„tari“ ale filmului este aceea în care 
un personaj feminin moare datorită 
faptului că întreaga suprafață a 
corpului îi este acoperită cu o peliculă 
formată pe bază de pulbere de aur. 
Recent însă doi medici americani 
fi descoperit că pulberea de aur 
putea grăbi vindecarea rănilor și

ar 
ar 
ar-

surilor. După constatările lor, această 
pulbere ar adera perfect la majorita
tea țesuturilor corpului omenesc, in
clusiv țesutul osos. Pelicule pe bază 
de aur ar putea servi și la suturarea 
vaselor sanguine.

NUMAI 1,85 M ÎNĂLȚIME...

Tînăra englezoaică Anne Rowston, 
în vîrstă de 19 ani, s-a internat cu 
trei luni în urmă în spital pentru a 
suferi o serie de patru operații. Mo
tivul ? Anne măsoară 2 metri înăl
țime și pînă la intrarea în spital a- 
vea tendința să mai crească. De 
aceea, după cum anunță ziarul 
„Tribune de Geneve“, ea s-a hotărît 
să fie operată pentru a i se reduce 
din înălțime prin scurtarea picioare
lor. în urma acestor operații, Anne 
va fi cu 15 centimetri mai scundă, 
măsurînd numai 1,85 m înălțime.

Un avion al companiei olandeze de 
navigație aeriană K.L.M. a străbă
tut într-un timp record ruta Monrovia 
(Liberia) — Amsterdam, pentru a sal
va viața unui copil. Erna Peters, în 
vîrstă de 1 an, avea o tumoare la ri
nichi care putea fi înlăturată numai

MICA SOLISTĂ

bucurat de un mare 
susținut de mica

La Tbilisi s-a 
succes concertul 
cîntăreață gruzină Irma Sonadze în 
vîrstă de 9 ani. Vocea ei, a cărei în
tindere depășește două octave, este

K

Nori de fum și aburi se ridica din mare în apropiere de insula vulca
nică Surtsey, în apropiere de Islanda. Craterul de pe insulă este încă 
activ, iar dacă noile erupții vor continua, se presupune că insula îșt 

va mări dimensiunile actuale cu o milă
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In Consiliul de SecuritateSesiunea Adunării Generale
a G. N. U
Viitoarea ședință va avea loc la 29 decembrie

NEW YORK 24. — Corespondență 
specială de la George Serafin : Fără 
să manifeste un optimism exagerat, 
delegațiile prezente aici sperau că 
proiectata ședință de joi dimineața 
a Adunării Generale a O.N.U. va a- 
duce unele clarificări în problemele 
financiare. în cursul serii de 
miercuri însă, președintele Adunării 
Generale a O.N.U., Alex Quaison 
Sackey, a făcut o laconică declara
ție în care anunța că viitoarea șe
dință a Adunării Generale va avea 
loc marți 29 decembrie — ora 19,30 
gmt — și că, în cursul după-amiezii 
de miercuri, a avut o întîlnire cu 
reprezentanții unor puteri interesa
te — U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Franța 
și liderii unor grupuri regionale ale 
țărilor membre.

Dat fiind aceste fapte, este evi
dent pentru toată lumea că soluția

propusă de președintele Sackey și 
de grupul afro-asiatic privitor la 
problemele financiare nu a în
trunit încă acordul unanim și că 
mai sînt necesare unele consultări. 
Potrivit presei americane, în urma 
întâlnirii care a avut loc, unii dele
gați au făcut declarații din care nu 
se poate însă desprinde cu certitudine 
starea exactă a lucrurilor. Astfel, 
reprezentantul american, Adlai Ste
venson, a declarat că „există un ar
mistițiu, dar nu și un tratat de 
pace“, în timp ce reprezentantul 
Uniunii Sovietice, Nikolai Fedoren
ko, a declarat că „sîntem gata să 
reluăm oricînd activitatea normală 
a Adunării Generale“. Pentru re
prezentantul Algeriei, Tewfik Bo- 
uattoura, întîlnirea de miercuri 
după-amiază „nu înseamnă nici 
progres, dar nici disperare“.

I

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința de 
miercuri a Consiliului de Securitate, 
care continuă să examineze situația 
din Congo, ministrul de externe al 
Kenyei, Joseph Murumbi, a condam
nat intervenția militară străină în 
Congo, arătînd că ea subminează e- 
forturile O.U.A. îndreptate spre rea
lizarea concilierii naționale în a- 
ceastă țară.

Ministrul de externe al Republi
cii Congo (Brazzaville), Charle-Da- 
vid Ganao, a arătat că problema 
Congoului este o problemă africană 
și ea trebuie rezolvată de poporul 
congolez și O.U.A.

Joi dimineața Consiliul de Secu
ritate a continuat dezbaterile. Au 
luat cuvîntul reprezentanții S.U.A., 
U.R.S.S., Nigeriei și alții. Următoa
rea ședință a Consiliului de Securi
tate a fost stabilită pentru ziua de 
luni 28 decembrie.

SAIGON CRIZÂ RĂMÎNE DESCHISĂ
• Schimburi de păreri și comunicate @ Nici un 
element nou pentru clarificarea situației • Explo
zie într-o clădire din centrul orașului

(Agerpres). — După 
corespondentul din

Semnarea unui aranjament cultural 
intre R. P

WASHINGTON 24 
In urma tratativelor 
decembrie au fost 
Washington Aranjamentul de schim
buri în domeniile culturii, învăță- 
mîntului, științei și tehnicii dintre 
R.P. Romînă și S.U.A. pe anii 1965— 
1966 și Programul de aplicare a 
Aranjamentului pe anul 1965. Aran
jamentul conține prevederi de prin
cipiu referitoare la dezvoltarea re
lațiilor culturale, științifice și tehni
ce între cele

Programul 
printre altele 
burse pentru 
vizite reciproce de cadre universi
tare, oameni de știință și delegații 
de specialiști din diferite domenii 
tehnice și științifice, schimb de lec
tori de limbă și literatură, oameni de 
cultură și artă, formații artistice și

(Agerpres). — 
purtate, la 23 

semnate là

expoziții și 
în diferite

romîn, 
au fost

După al 15-lea scrutin

GIOVANNI LEONE

două țări.
pe anul 1965 prevede 
acordarea reciprocă de 
studenți și specialiști,

Romînă si Statele Unite
soliști, organizarea de 
dezvoltarea colaborării 
alte domenii.

în numele guvernului 
Aranjamentul și Programul 
semnate de Petre Bălăceanu, amba
sadorul R.P. Romîne în S.U.A., iar 
din partea guvernului american de 
William Tyler, asistent al secretaru
lui de stat. La semnare au parti
cipat, de asemenea, membri ai am
basadei R.P. Romîne la Washington 
și ai Departamentului de Stat al 
S.U.A.

Cu ocazia semnării documentelor. 
Petre Bălăceanu și William Tyler au 
rostit. cuvîntări în care și-au mani
festat satisfacția pentru faptul că 
noul program cuprinde un volum 
sporit de schimburi și prevede lăr
girea contactelor dintre instituțiile 
din cele două țări.

I

ȘI-A RETRAS CANDIDATURA

Călătoria prin S. U. A. a ministrului 
afacerilor externe al R. P. Romine

(Agerpres). — 
ministrul afa- 

șeful delegației

SAIGON 24 
cum transmite 
Saigon al agenției Associated Press 
„în schimbul de păreri ce a avut 
loc joi între reprezentanții ameri
cani și conducătorii militarilor sud- 
vietnamezi, în legătură cu implica
țiile loviturii de stat de duminică, 
nici una din părți nu a manifestat 
elasticitate“. în ce privește partea 
americană, corespondentul citează 
surse informate care au afirmat că, 
în cazul in care actuala criză nu 
va fi reglementată în decurs de cîte- 
va zile, „S.U.A. vor retrage, pro
babil, în aproximativ o lună de zile, 
un nou ajutor important așteptat 
la Saigon“.

Totodată, reprezentanții ambasadei 
S.U.A. là Saigon au luat contact joi 
cu reprezentanții conducătorilor 
mișcării budiste, cu scopul, după 
cum relatează agenția France Presse, 
„de a afla părerea conducătorilor 
budiști în legătură cu situația crea
tă în urma înlăturării înaltului 
Consiliu național“;

Pe de altă parte, postul de radio 
Saigon à difuzat un comunicat al 
comandamentului forțelor militare 
sud-vietnameze în care se dezmint 
afirmațiile potrivit cărora Consiliul

forțelor armate ar fi fost creat pen
tru a înlocui Consiliul militar revo
luționar dizolvat la 25 august. Co
municatul precizează că „Consiliul 
forțelor armate este un organism 
consultativ al comandantului șef al 
forțelor armate, sarcinile sale exacte 
fiind cuprinse intr-un comunicat 
publicat anterior“.

In legătură cu acest comunicat, 
agenția France Presse transmite ur
mătorul comentariu : „Publicarea, 
joi dimineața, a unui nou comunicat 
al Consiliului forțelor armate n-a 
adus nici un element în plus 
în clarificarea situației actuale 
din Vietnamul de sud. Cele două 
blocuri (al militarilor și al ci
vililor) continuă să. rămînă pe pozi
țiile lor. In comunicatul înaltului 
comandament, difuzat de radio Sai
gon, se subliniază, printre altele, că 
după „acțiunea foarte necesară“ din 
20 decembrie (puciul „tinerilor ge
nerali“ — n.n.) Consiliul forțelor ar
mate și-a reluat funcțiile sale nor
male și a lăsat puterea guvernului 
civil. Dacă cercurile americane con
sideră că acest ultim pasaj din co
municat demonstrează înregistrarea 
unui oarecare progres, observatorii 
politici îl consideră total neconclu-

dent, avînd în vedere faptul că înal- 
ții consilieri înlăturați nu s-au reîn
tors la Saigon așa cum a promis 
generalul Khanh șefului statului. 
Criza rămîne deci deschisă. Confe
rințele, întrevederile, care au conti
nuat de-a lungul întregii zile de 23 
decembrie, nu par șă fi dat rezul
tate“.

Agențiile americane de presă a- 
nunță că joi s-a produs o puternică 
explozie într-o mare clădire din cen
trul Saigonului, care a provocat ră
nirea a 52 de militari americani, 13 
vietnamezi și un australian. Postul 
de radio al forțelor militare ale 
S.U.A. din Vietnamul de sud, insta
lat tot aici, a fost distrus. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, ex
plozia a fost provocată de o mină 
puternică, instalată într-una din 
mașinile din garajul clădirii.

Declarația 
senatorului Morse

Acțiuni odioase
ale rasiștilor din R. S. A.

NEW YORK 24 
Corneliu Mănescu, 
cerilor externe, 
Republicii Populare Romîne la cea 
de-a 19-a sesiune a Adunării Gene
rale O.N.U., a plecat la 23 decem
brie de la New York într-o călăto
rie prin S.U.A. în cursul vizitei, 
care are loc la invitația Departa
mentului de Stat al S.U.A., minis
trul afacerilor externe 
mîne este însoțit de

0 declarație
5

a guvernului

al R. P. Ro- 
Mircea Ma-

sovietic

al ministrului afaceri- 
și Vasile Pungan, di-

lița, adjunct 
lor externe, 
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne. Cu această ocazie, 
fi vizitate orașul Atlanta, 
plexul hidroenergetic din 
rîului Tennessee, orașul 
Williamsburg, obiective culturale și 
științifice din orașul San Francisco 
și împrejurimi, precum și reactorul 
atomic „Yankee“ din statul New 
York.

, vor 
com- 
valea 

istoric

Joi la amiază, după ce a repetat 
pentru a 15-a oară cuvintele „nici un 
candidat nu a întrunit majoritatea necesa
ră“, președintele Camerei Deputafilor, 
Bucciarelli Ducci, care conduce operajiu- 
nea votării în alegerile prezidențiale 
italiene, nu a mai anunfat ca deobicei 
data și ora cînd va avea loc următorul 
scrutin. El a convocat într-o ședință de 
consultare pe liderii grupurilor parlamen
tare, după care, în cursul după-amiezii, 
s-a comunicat că al 16-lea scrutin se va 
desfășura vineri la' ora 19.

Posturile de radio italiene au anunfat 
apoi seara că Giovanni Leone a adresat 
liderilor grupurilor parlamentare ale 
Partidului democrat-creștin și secretarului 
P.D.C. o scrisoare prin care cere să tie 
retrasă candidatura sa. în scrisoare, 
Giovanni Leone arată ca, după al 15-lea 
scrutin, consideră că trebuie să insiste 
ferm asupra retragerii candidaturii sale, 
intenție exprimată și într-o scrisoare din 
ziua precedentă. Pînă în prezent nu, se 
cunosc încă numele noului candidat care 
ar urma să fie propus de P.D.C. în locul 
lui Leone și procedura acestei desemnări. 
Ziarul „Paese Sera" scrie, în ediția sa de 
noapte, că secretarul P.D.C., Rumor, s-ar 
fi hotărît să înlocuiască pe Leone cu At- 
tilio Piccioni sau cu Cesare Merzagora.

Ziarul „La Stampa" arată că. ac
tuala probă de lungă durată din aula de 
la Monteciforio (sediul Camerei Deputa- 
ților) a depășit recordul de timp al ale
gerilor prezidențiale europene deținuf 
pînă acum de cea care a dus, în de-

cembrie 1953, în Franța, după 13 scruti
ne, la învestitura lui François Coty.

Bucciarelli Ducci a citit, de-a lungul a- 
cestor zile în ședința parlamentului ita
lian 15 063 buletine de vot, dar incerti
tudinea planează in continuare asupra 
numelui noului președinte. La epuizarea 
celui de-al 15-lea scrutin joi, situa
ția a apărut din nou blocată, 
rezultatul prezenfind multe analogii cu 
cele precedente. Giovanni Leone, can
didatul oficial al Partidului demo
crat-creștin, sprijinit de partidele de 
dreapta, a coborî) de la 406 voturi la 386. 
Pietro Nenni, liderul P.S.I., căruia i-au a- 
cordat sufragiul, alături de socialiști, de
putății și senatorii comuniști și cei repu
blicani, a obținut 348 voturi. Alcide Ma- 
lagugini, candidatul P.S.I.U.P. a primit 37 
voturi. A existat însă în continuare, și 
chiar mai voluminos decit marți, un al 
patrulea capitol al scrutinului : voturi albe 
152. De data aceasta au declarat că au 
introdus buletinele albe în urnă numai 
electorii social-democrați (48). Așadar, 
peste 100 deputați și senatori democrat- 
creștini, remarcă ziarele apărute după a- 
miază la Roma, nu au scris nici un nume 
pe buletinele lor. După cum am subli
niat în corespondențele precedente, s-a 
adus astfel la urna ședinței parlamentului ! 
opoziția unor curente din partidul demo
crat-creștin față de grupul conducător al 
acestui partid.

Octavian PALER
Roma, 24 decembrie, prin fe' *n

Sentința în procesul de curînd în
cheiat la Johannesburg atrage din 
nou atenția opiniei publice interna
ționale asupra situației din Republi
ca Sud-Africană. Cinci patrioți, 
membri ai partidului Congresul Na
țional African, au fost aduși în fața 
tribunalului și, pe baza unor acuza
ții neîntemeiate, aruncați în temniță 
pentru vreme îndelungată. Wilton 
Mkwayi a fost condamnat la închi
soare pe viață, iar alți patru la 
închisoare între 12 și 20 de ani. Zia
rul englez „Guardian“ scrie, într-o 
corespondență din Johannesburg, că 
Mkwayi și tovarășii săi au fost învi- 
nuiți de „sabotaj“ și „propagare a 
ideilor comuniste“. Curtea a susți
nut că ei fac parte din conducerea 
mișcării de eliberare și că, împreună 
cu Nelson Mandela, Walter Sisulu și 
ceilalți patrioți condamnați în proce
sul de la Rivonia, au pus la cale „de
clanșarea unei revoluții“.

în timpul procesului patrioții au 
avut o comportare demnă și cura
joasă. „După pronunțarea sentinței, 
relatează „Guardian", cei cinci au 
scandat lozinci ale Congresului Na
țional African, partid care este inter
zis. Galeriile ticsite de negri au răs
puns într-ün glas. Mai tîrziu, cînd 
cei condamnați au fost urcați în du
bele poliției, mulțimea a intonat 
cintece și a scandat lozinci“.

Procesul de la Johannesburg nu 
este însă singura acțiune întreprinsă 
în ultima vreme de autoritățile

sud-africane împotriva populației 
de culoare. Cu începere de la 1 
ianuarie 1965 va intra în vic/oare 
așa-zisa „legislație bantu“, care iși 
propune să adîncească și mai mult 
separarea populației africane de cea 
albă. în baza acestei legi, toți afri
canii din regiunile considerate ca 
fiind domenii exclusive ale albilor, 
vor putea fi evacuați, indiferent dacă 
locuiesc de mult timp în aceste re
giuni sau au fost folosiți vreme în
delungată de patronii albi. Pe viitor 
orice patron va trebui să obțină din 
partea autorităților permise speciale 
pentru angajarea negrilor.

Cele de mai sus sînt noi piese la 
dosarul apartheidului — politica ce
lei mai deșănțate discriminări rasia
le — care a provocat și pro
voacă o puternică indignare în în
treaga lume. Condamnat în Consi
liul de Securitate și în Adunarea 
Generală a O.N.U., înfierat de repre
zentanții țărilor africane care au 
hotărît să rupă orice legătură cu 
R.S.A., el a primit o nouă palmă 
zilele trecute. In timpul dezbate
rilor din Adunarea Generală a 
O.N.U., cînd reprezentantul R.S.A., 
Hilgard Muller, a urcat la tribuna 
Adunării, delegațiile țărilor afro- 
asiatice și ale statelor socialiste au 
părăsit sala, astfel îneît Müller a 
vorbit numai în fața a 41 de delega
ții, din cele 115 state membre ale 
O.N.U.

Potrivit agenției U.P.I., senatorul 
Wayne Morse, unul din membrii 
Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe, a cerut miercuri pre
ședintelui Johnson „să aducă pro
blema Vietnamului de sud în fața 
Națiunilor Unite“. „Pierderea în 
continuare a vieții unui singur ame
rican în apărarea haosului lipsit de 
speranțe din Vietnamul de sud va 
fi de nescuzat“, a declarat Morse.

„Ultima lovitură militară din 
Saigon, scrie ziarul „New York 
Times", oferă noi dovezi incontesta
bile ale instabilității și fragilității 
situației politice din Vietnamul de 
sud“. La rindul său. ziarul „New 
York Herald Tribune“ scrie : „Lo
viturile de stat militare succesive 
contribuie la crearea confuziei în
tr-o situație deja deosebit de con
fuză și la compromiterea eforturilor 
de a crea un guvern central civil 
stabil...

MOSCOVA 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, guver
nul Uniunii Sovietice a dat publici
tății o declarație în legătură cu ho
tărîrea guvernului R.F.G. de a în
ceta, cu începere din mai 1965. ur
mărirea judiciară a criminalilor de 
război naziști, pe motiv că crimele 
comise de ei se prescriu conform 
prevederilor Codului penal german 
din 1871. Prevederile acestui cod — 
se arată în declarație — nu sînt a- 
plicabile criminalilor de război hit- 
leriști, întrucît ele contravin nor
melor dreptului internațional con
temporan. Criminalii naziști 
trebuie, în nici un caz, și în
un fel de împrejurări, să scape de 
pedeapsa cuvenită. Pînă la încheie
rea Tratatului de pace cu Germania, 
S.U.A., Marea Britanie și Franța 
continuă să poarte răspunderea pen
tru aplicarea pe teritoriul Republicii 
Federale Germane a prevederilor 
acordului internațional cu privire la 
lichidarea militarismului și nazis
mului german și preîntîmpinarea 
unei agresiuni germane. De aceea, 
guvernul sovietic speră că guver
nele celor trei țări vor lua mă
suri care să asigure acționarea în 
judecată și pedepsirea tuturor cri
minalilor de război naziști, aflați pe 
teritoriul R.F.G.

nu 
nici

i

Organizatorii ultimei lovituri de stat de la Saigon. (De la stînga la 
dreapta) Nguyen Cao Ky, comandantul torțelor aeriene, Chung Tan 
Cang, comandantul marinei, Nguyen Chanh Thi și Nguyen Van Thieu, 

comandanți de corp de armată

Sala în care au loc alegerile prezidențiale din Italia
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Corespondență din Port Said Încheierea lucrărilor

ZIUA VICTORIEI ÎN R. A. U.
In’R.A.U. a fost sărbătorită la 23 

decembrie Ziua Victoriei. Cu acest 
prilej, la Port Said, unde cu opt ani 
în urmă, întreaga populație s-a ridi
cat la luptă pentru a respinge agre
siunea militară străină, au avut loc 
o serie de manifestări. Dimineața, 
în Piața Martirilor, în prezența pre
ședintelui Gamal Abdel Nasser, s-a 
desfășurat o paradă militară, după 
care a urmat un festival . sportiv.

După-amiază, oaspeții Port Sai- 
dului au asistat la inaugurarea unor 
noi obiective : o întreprindere, un 
spital și un muzeu. La șantierele na
vale, aparținînd organizației Cana
lului de Suez, au fost lansate la apă 
două nave — Fayoum, de 4 000 tone 
și Assuan de 6 000 tone — primele 
de acest tip construite în R.A.U.

Seara a avut loc un mare miting 
popular, la care a luat cuvîn
tul președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser. In cuvîntarea sa, 
președintele Nasser s-a referit la 
succesele obținute de economia 
R.A.U., arătînd că ele n-ar ii fost 
posibile fără victoria obținută cu 
opt ani în urmă. In ce privește poli
tica externă, președintele a subliniat 

guvernul R.A.U. se pronunță pen- 
colaborare cu toate statele Iu-

mii, pe baza principiului neinterven
ției în treburile interne. El a criticat 
încercările S.U.A. de a exercita pre
siuni asupra R.A.U., subliniind că 
guvernul egiptean nu va îngădui ni
mănui să-i dicteze orientarea politi
că. Președintele a arătat că țara sa 
acordă și va acorda ajutor militar 
răsculaților congolezi în lupta aces
tora pentru independență reală.

In încheiere, președintele a 
subliniat hotărîrea guvernului de a 
continua eforturile 
tarea economiei

Congresului Partidului 
Comunist din India

SUDAN

pentru dezvol
tării.

N. PLOPEANU

BOMBAY 24 (Agerpres). — La 23 
decembrie au luat sfîrșit la Bombay 
lucrările celui de-al VII-lea Con
gres al Partidului Comunist din In
dia.

Congresul a adoptat noul program 
al partidului, noul statut al P.C. din 
India, o rezoluție politică, o rezolu
ție în problemele ideologice și 
aprobat raportul cu privire la 
blemele organizatorice. A fost 
Consiliul Național al P.C. din 
dia.

ACORD PRIVITOR

a 
pro- 
ales 
In-

LA PROVINCIILE DIN SUD

Nicolae N. LUPU

Demonstrație la Londra împotriva sentinței pronunțate de tribunalul din 
Johannesburg

CARACAS. A fost dat publicității 
decretrd președintelui republicii cu 
privire la amnistierea a peste 200 de 
deținuți politici, civili și militari. Cu 
toate acestea, în închisorile din Vene
zuela continuă să se afle numeroși 
deținuți politici inclusiv senatori și 
deputați din partea Partidului Comu
nist din Venezuela și a partidului Miș
carea revoluționară de stînga.

ANKARA.pentru propășirea oamenilor de culoa
re din S.U.A. Mărfurile prevăzute în 
listă vor fi boicotate de către popu
lația de culoare, ele provenind din 
statul Mississippi, unde oficialitățile 
locale mai practică încă discriminarea 
rasială.

CAIRO. Corespondentul din Cairo 
al agenției U.P.I. anunță că în urma 
întreruperii negocierilor din Yemen în 
vederea găsirii unei soluții care să 
pună capăt actualelor ciocniri dintre 
regaliști și republicani, luptele au re
început. Potrivit corespondentului, a- 
ceste lupte au fost reluate în prezent 
pe o scară largă.

NICOSIA. Ziarul cipriot „Harav- 
ghi“ a publicat un articol, în care se 
arată că poporul cipriot se pronunță 
în favoarea transformării Mării Medi- 
terane într-o zonă fără arme nucleare. 
Ziarul atrage atenția că poporul ci
priot cere, înainte de toate, lichidarea 
bazelor militare engleze de pe terito
riu! Ciprului și demilitarizarea insulei.

NEW YORK. O listă de mărfuri, 
cuprinzînd aproximativ 80 de articole 
de larg consum, a fost trimisă spre a- 
probare celor aproximativ 1 800 de 
grupuri afiliate la Asociația națională

SANTIAGO DE CHILE. Aproxima
tiv 10 000 de funcționari bancari din 
Chile au declarat grevă, 
rirea salariilor.

avut loc, 
președinția premierului Ismet Inönü, 
o ședință a Consiliului de Miniștri al 
Turciei în cadrul căreia au fost exa
minate proiectul noii legi electorale 
precum și proiectul de lege cu privire 
la reforma agrară. Consiliul de Mi
niștri a trimis cele două proiecte de 
lege parlamentului spre aprobare.

Ei cer spo-

tribunal din 
pronunțat 

procesul intentat

GEORGETOWN.
Guyana Britanică 
miercuri sentința în 
împotriva a doi tineri, care s-au fă
cut vinovați de a fi participat la aten
tate cu bombe, în cursul incidentelor 
rasiale din vara acestui an. Cei doi 
tineri au fost condamnați la moarte. 
Agenția France Presse relatează că 
este pentru prima dată cînd în Gu
yana Britanică a fost pronunțată o 
astfel de sentință împotriva celor vi
novați de incidente rasiale.

Un 
a

NEW YORK. Corespondentul din 
Madrid al ziarului „New York Times“ 
relatează că parlamentul spaniol a 
aprobat o lege cu privire la „îngrădi
rea dreptului de asociație“. Potrivit 
legii, toate organizațiile care contra
vin, după părerea autorităților, ordi
nii publice, sînt interzise.

LONDRA. într-o declarație făcută 
joi la Londra, Beeching, șeful Direcției 
căilor ferate din Marea Britanie, a 
anunțat că demisionează din această 
funcție. După cum se știe, Beeching 
este autorul planului cu același nume 
de „raționalizare“ — sub pretextul 
uerentabilității — a rețelei de căi fe
rate din Anglia. Planul Beeching, pre
vede desființarea a 2 090 de stații, 
reducerea rețelei de căi ferate cu 8 000 
km, concedierea a 70 000 de fe
roviari în decurs de 5 ani. In 
cercurile oficiale din Londra se su
bliniază că guvernul laburist intențio
nează să elaboreze un nou plan de 
raționalizare a căilor de comunicații 
în general. Pe de altă parte, în cercu
rile politice și economice din Londra 
se pune întrebarea dacă demisia lui 
Beeching va însemna și abandonarea 
planului elaborat de el în vederea ra
ționalizării rețelei de căi ferate.

KHARTUM 24 (Agerpres).— Luînd 
cuvîntul la o conferință de presă or
ganizată joi la Khartum, primul mi
nistru al Sudanului, K. Khalifa, și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
faptul că populația din toate pro
vinciile țării „a început să-și înțelea
gă răspunderea și datoria ce-i revine 
de a participa la restabilirea păcii și 
ordinii în țară“. El a adresat din 
nou un apel către toți cetățenii Su
danului, cerîndu-le să respecte le
gea și ordinea publică. „Trebuie să 
știm, a subliniat Khalifa, că în pre
zent sîntem un popor liber, dar tre
buie să folosim libertatea în cadrul 
ordinii publice“.

Referindu-se la situația din pro
vinciile de sud ale țării, primul mi
nistru sudanez a declarat că dacă 
mai există încă probleme dificile 
provocate de fostul regim, situația 
se ameliorează rapid. El a menționat 
că toate organizațiile din această re-

giune au depus eforturi și au coope
rat cu guvernul pentru a aplana în
cordarea. Vizita pe care delegația 
ministerială a întreprins-o în Ugan
da și în Kenya, a relevat Khalifa, a 
permis organizarea reîntoarcerii re- 
fugiaților sudanezi din aceste două 
țări. EI a confirmat că au avut loc 
conversații cu liderii organizației re- 
fugiaților sudanezi în Uganda și 
Kenya, care s-au soldat cu un acord 
menit să „salveze unitatea țării“. Li
derii acestei organizații, a adăugat 
primul ministru sudanez, au cerut 
convocarea unei conferințe naționale 
a șefilor tuturor partidelor din Su
dan în vederea elaborării unei Carte 
naționale privitoare la provinciile 
din sudul țării, încă înainte de or
ganizarea alegerilor generale. Gu
vernul, a subliniat Khalifa, a accep
tat organizarea unei asemenea con
ferințe.

bolivia Forțele armate
în stare de alarmă

RIO DE JANEIRO 24. — Co
respondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : După cum s-a aflat la 
Rio de Janeiro, forțele armate ale 
Boliviei au fost puse în stare de a- 
larmă. Ordinele difuzate de la cen
tru prevăd ca efectivele militare să 
rămînă în cazărmi pregătite de ac
țiune. Această măsură a fost adopta
tă după ce în capitala Boliviei au 
circulat zvonuri că membrii parti
dului fostului președinte Paz Estens- 
soro — Mișcarea națională revoluțio
nară — ar pregăti o lovitură arma
tă. Intr-un interviu . acordat presei, 
colonelul Oscar Quiroga, ministru 
în junta guvernamentală, susține că 
ar fi în. posesia unor dovezi sigure 
despre existența unui complo.t a că-

rui declanșare ar fi o chestiune de 
zile. Ultima explicație dată de șeful 
departamentului guvernamental de 
informații afirmă că de fapt nu ar fi 
vorba de efectuarea imediată a unei 
lovituri armate, ci de efectele instruc
țiunilor emise de Paz Estenssoro 
partizanilor săi, în care acestora li 
se cere „să treacă la acte de violen
ță și terorism în scopul de a crea în 
Bolivia o atmosferă de confuzie“. 
După unele surse, autoritățile boli- 
viene au și arestat cîteva -zeci da 
persoane. Există însă păreri potri' 
vit cărora știrile despre mișcarea, 
conspirativă ar fi fost puse în cir-' 
culație în scopul exclusiv de a se 
trage foloase politice din crearea 
unui climat de neliniște în < țară.
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