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In pragul
CAMPANIEI AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ

multă 
începe

Nu peste 
vreme vor 
lucrările agricole 
de primăvară. E- 
xecutarea acestora 
la timpul optim și 
la un nivel calita
tiv superior este 
de cea mai mare însemnătate pen
tru sporirea recoltelor.

Pentru producția agricolă vegeta
lă din 1965 există condiții mai bune 
decît în ceilalți ani. Grîul de toam
nă a fost semănat la un nivel agro
tehnic superior și a intrat în iarnă 
oine înfrățit pe majoritatea supra
fețelor. Dacă, în continuare, se vor 
aplica lucrări corespunzătoare de 
îngrijire, se va putea obține o re
coltă bună. Pentru culturile care se 
însămînțează în primăvară au' fost 
arate din toamnă peste 3 600 000 de 
hectare. De asemenea, există posi
bilități ca pe întreaga suprafață 
ce se va cultiva . în , .1965 cu 
porumb. floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr, in pentru ulei, cî- 
nepă etc, să se folosească numai 
semințe din soiuri și hibrizi valo
roși. Cantitățile de îngrășăminte ce 
se livrează pe semestrul I și care 
vor putea fi folosite efectiv pentru 
producția din acest an sînt aproape 
duble față de anul trecut. Gospo
dăriile de stat și stațiunile de ma
șini și tractoare sînt dotate cu un 
număr sporit de tractoare și mașini 
de semănat, cu agregate pentru pre
lucrarea solului și îngrijirea cultu
rilor, instalații pentru irigat, mașini 
de recoltat etc. Spre deosebire de 
anul trecut, în această primăvară, 
solul este bine aprovizionat cu apă.

Pentru ca aceste condiții bune să 
fie folosite din plin se impune ca, 
în această perioadă, activitatea con
siliilor agricole, conducerilor gospo
dăriilor de stat și cooperativelor a- 
gricole de producție să fie axată pe 
executarea lucrărilor agricole de pri
măvară la timp și la un nivel agro
tehnic înalt. Este o sarcină de mare 
răspundere și de care depinde în 
mare măsură obținerea 
bogate în acest an.

Cu ocazia adunărilor 
cooperativelor agricole, 
cestora, sprijiniți de către specialiști, 
au elaborat măsuri tehnico-organiza- 
torice pentru punerea în valoare a 
rezervelor de sporire a producției. 
Sarcina consiliilor agricole regionale 
și raionale este de a sprijini unită
țile să facă toate lucrările pregăti
toare necesare desfășurării în bune 
condiții a campaniei de primăvară.

Toate tractoarele și mașinile agri
cole trebuie reparate și revizuite cu 
cea mai mare răspundere pentru ca, 
o dată începută munca în cîmp, să 
se lucreze fără întrerupere, cu în
treaga capacitate. Ca urmare a mă
surilor organizatorice luate și a 
muncii harnice a mecanicilor și 
tractoriștilor, 125 de S.M.T.-uri au 
terminat reparațiile. Consiliile agri
cole din regiunile Suceava și Iași — 
unde această acțiune este mult întîr- 
ziată — trebuie să analizeze cauzele 
acestei situații și să ia măsuri ca 
S.M.T.-urile să grăbească revizuirea 
utilajului agricol.

După cum se știe, în toamna tre
cută, din cauza ploilor și a întîrzie- 
rii eliberării terenurilor de recoltă, 
au rămas unele suprafețe de teren 
nearate. Acestea trebuie arate în pri
mul rînd. Executarea cît mai timpu
rie a arăturilor ca și întreținerea 
ogoarelor și pregătirea corespunză
toare a patului germinativ depind 
în mare măsură de organizarea 
exemplară a muncii, care să per
mită folosirea cu randament maxim

Un climat propice 
pentru înflorirea 
vieții muzicale

La sfat cu alegătorii. Tov. Stelian Stăncescu, tipograf la întreprinderea Poligrafică nr. 4 din Capitală, can
didat F.D.P. în circumscripția electorală nr. 46, discutind cu un grup de cetățeni
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La Uzinele de vagoane- 
Arad

Linie automată 
de forjat

La Uzinele de vagoane din Arad 
a intrat în funcțiune prima linie au
tomată de forjat inele fără sudură 
pentru arcurile inelare ale vagoane
lor de cale ferată și locomotivelor 
Diesel electrice, In componența ei 
intră agregate dintre cele mai mo
derne pentru matrițarea, laminarea, 
calibrarea și prelucrarea oțelurilor 
superioare din care se fac aceste 
produse, asigurîndu-le o calitate su
perioară Capacitatea liniei este de 
360 bucăți arcuri pe oră. Noua linie 
automată de forjat inele fără sudură 
pentru arcuri de vagoane a făcut po
sibilă trecerea, pentru prima dată în 
țara noastră, la fabricarea unor 
astfel de produse care pînă acum 
se importau. Linia este completată 
în prezent cu alte agregate moder
ne. In felul acesta se va asigura 
întregul necesar de arcuri inelare 
pentru construcțiile de material ru
lant din țara noastră.

(Agerpres)

înainte vreme, viafa muzicală a po
porului nostru era lăsată pe seama unor 
sporadice initiative personale care ra
reori depășeau o importanfă pur locală. 
Cîteva luminoase excepții, dintre care se 
cuvine amintită în primul rînd activitatea 
neobosită, extinsă pe patru decenii, a 
marelui Enescu. Sute de recitaluri de 
vioară în aproape toate orașele țării, 
cicluri educative în București (cuprinzînd, 
de pildă, toate simfoniile sau toate 
cvartetele de Beethoven), serii de con
certe în care era literalmente epuizat re
pertoriul violonistic, magistrale prime 
interpretări ale mai tuturor compozițiilor 
romînești din acea perioadă, stimularea 
creației prin înființarea unui premiu de 
compoziție din fonduri proprii. Fără a 
mai vorbi de partea cea mai prețioasă : 
acel mănunchi de capodopere cărora 
le-a dat viafă și care sînt menite să‘i 
poarte faima și să constituie titluri de 
noblețe spirituală ale poporului romîn 
peste veacuri.

Viața muzicală, întreținută pe atunci de 
cîțiva entuziaști ce aveau de luptat cu 
indiferența oficialității, cunoaște astăzi 
un puternic avînt. Este consecința unei 
politici de stat ce promovează consec
vent cultura și arta, întemeindu-se , pe 
convingerea că societatea nouă are ne
voie de oameni cu o bogată și armo
nioasă viață spirituală. Un exemplu 
grăitor : de la o singură orchestră simfo
nică permanentă care-și împărțea activi
tatea între operă și concert, s-a ajuns a- 
cum la 18 orchestre. Nu știu dacă multe 
țări de veche tradiție muzicală posedă 
— raportat la numărul populației — un 
număr superior de asemenea formații. 
Acest fapt demonstrează larga difuzare a 
culturii muzicale în mase, grija pentru 
repartizarea judicioasă a focarelor de 
cultură pe întreg teritoriul țării. Teatre de 
operă la București, Cluj, Timișoara, lași, 
Galați, Brașov, Constanța, mari ansam
bluri corale și coregrafice, un învăfămînf 
de specialitate dezvoltat în consecință, 
condiții deosebite create interprefilor și 
compozitorilor, dezvoltarea fără prece
dent a creației muzicale, o vastă mișcare 
de amatori care introduce permanent în 
circulație tezaurele folclorului — iată 
numai 
condeiului, 
constatarea 
este într-o 
noastră.

Aceste 
prezenta un bilanț și cu alît mai puțin 
de a face aprecieri. Neîndoios că sini 
încă multe imbunătăfiri de adus. Esen
țialul este însă că s-a creat și s-a conso
lidat cadrul mare în care să se desfă
șoare activitatea muzicală, în care iniția
tivele și entuziasmele să nu se irosească, 
ci să se însumeze.

Toate acestea presupun afectarea unor 
fonduri importante pentru cultură. Spec
tatorul care-și cumpără biletul la teatru, 
la concert sau Ia operă ar trebui să știe 
ca plătește numai o parte din chel-

înzestrată cu noi 
mașini, perfecțio
nate, așa cum este 
semănătoarea pen
tru culturile ■ pră- 
șitoare SPC-6, a 
cărei funcționare 
.trebuie bine . cu

noscută. Experiența anului trecut a 
dovedit că, acolo .unde instructajele 
ținute cu mecanizatorii și brigadierii 
de cîmp pentru cunoașterea ma
nipulării și funcționării mașinilor 
au fost bine organizate, s-au obți
nut rezultate din cele mai bune la 
executarea lucrărilor agricole. Și în 
acest an, instruirea mecanizatorilor 
va trebui organizată temeinic pen
tru ca toți cei care vor lucra în 
campania de însămînțări și de în
grijire a culturilor să cunoască bine 
mașinile încredințate.

Folosirea semințelor din soiurile 
și hibrizii cei mai indicați pentru 
fiecare zonă constituie un mijloc 
important de sporire a recoltelor. 
Este necesar ca, încă din aces
te zile, semințele care se asigură 
prin întreprinderea Agrosem și. prin 
unitățile contractante să fie ridicate 
pentru a fi verificate. Deși a- 
ceste semințe se livrează, în general, 
cu buletine de analiză, ele mai ne
cesită a fi controlate în ce privește 
calitatea, condiționate, sortate sau 
Calibrate. Consiliile agricole trebuie 
să urmărească îndeaproape ca se
mințele din producția proprie a uni
tăților agricole să fie condiționate 
cît mai bine și verificate la labora
toarele de specialitate.

Cu toate că primăvara bate la 
ușă, unele unități, îndeosebi din 
regiunile Iași, Crișana, Suceava și al
tele, nu și-au asigurat încă în între
gime semințele necesare. Consiliile 
agricole din aceste regiuni să țină 

tseama de învățămintele anilor tre- 
cuți, cînd, din cauză că s-au folosit 
semințe necorespunzătoare, unele u- 
nități au obținut recolte sub posibili
tăți.

în unele regiuni continuă să exis
te deficite de sămînță la plan
tele furajere mai importante, cum 
sînt trifolienele. Asigurarea mate
rialului de sămînță cu valoare bio
logică ridicată pentru fiecare uni
tate agricolă nu este posibilă decît 
prin organizarea loturilor semincere 
proprii, în care să se aplice lucră
rile agrotehnice cele mai corespun
zătoare. De aceea, consiliile agricole 
au obligația ca, ocupîndu-se temei-

Ing. Nicolae IONESCU 
vicepreședinte 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

unor recolte

generale ale 
membrii a-

(Continuare in pag. Il-a)

Înainte de a li scoase in cimp, la S.M.T. Giurgiu se face o ultimă verifi
care a tractoarelor

a tractoarelor și mașinilor agricole, 
în acest an, agricultura noastră este

Dispecerul
• Stații comandate de la distanță 
e Operativitate, viteză, precizie

ieroviar

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Dintr-un simplu deziderat al me

dicilor și oamenilor de știință cu 
dragoste de popor, de pe vre
muri, în ariii puterii populare, 
prin grija partidului, ocrotirea să
nătății publice s-a transformat în 
realitate. Ridicarea nivelului de trai 
al maselor muncitoare, îmbunătăți
rea condițiilor de lucru în întreprin
deri, organizarea acțiunilor profilac
tice de mare anvergură, depistarea 
și tratarea la timp a bolilor au îm
bunătățit simțitor starea de sănă
tate a populației. Pentru susținerea 
acestor acțiuni a fost nevoie de ca
dre cu o temeinică pregătire știin
țifică. A fost necesară creșterea ca
drelor tinere și antrenarea specialiș
tilor cu experiență îndelungată. Ca 
un prim rezultat al aplicării aces
tei politici pe întinsul țării lucrează 
astăzi 27 200 de cadre medicale cu 
pregătire superioară, precum și circa 
73 000 de cadre medii sanitare, aju
toare de nădejde ale medicilor.

Pregătirea cadrelor superioare și 
medii necesare îngrijirii sănătății 
publice este însoțită de dezvoltarea, 
pe temelia marilor realizări obținu
te de regimul democrat-popular în 
toate 
baze 
scop 
portante fonduri. Așa cum se arată 
în bugetul de stat, recent aprobat 
de Marea. Adunare Națională, pe 
anul 1965 s-au prevăzut, pentru 
ocrotirea sănătății, alocații în sumă 
de 4,7 miliarde lei — cu 232 
milioane lei mai mult decît în 1964. 
S-a organizat dotarea Instituțiilor 
sanitare cu noi utilaje, aparataj și 
instrumente moderne, s-a conti
nuat dezvoltarea rețelei sanitare 
prin construirea de noi unități ; 
maternitatea din Bacău, spitalele din 
Onești, Medgidia. S-au executat lu
crări de extindere și modernizare a 
Institutului oncologic din București, 
s-a construit filiala sa din Cluj, 
continuă lucrările pe șantierele spi
talelor din Hunedoara, Suceava, 
Baia Mare, Constanta, Slobozia etc. 
Numărul paturilor de asistență me
dicală a crescut la 141 800, față de 
circa 33 800 existente în 1938.

Un rol deosebit în acțiunile de 
ocrotire a sănătății are, în afară 
de asistența de spital, asistența me
dicală ambulatorie. Pentru întărirea 
acesteia, numărul policlinicilor a 
crescut la mai mult de 400. Printre 
policlinicile noi, le cităm pe cele de 
la Giurgiu, Pașcani, Buzău, Galați 
și Cîmpuiung Muscel.

Totalitatea acestor condiții a per
mis satisfacerea din ce în ce mai 
bună și mai eficientă a nevoilor de 
asistență medico-sanitară a popu
lației. In prezent, în țara noastră 
starea sănătății publice e bună. Ma
laria, tularemia, febra recurentă 
au fost eradicate ; difteria, polio
mielita sînt printre cele mai scă
zute din Europa. Analiza stării 
de sănătate a populației demonstrea
ză îmbunătățirea continuă și accen
tuată a principalilor indicatori de
mografici și de morbiditate. Morta
litatea generală a scăzut la 8,1 la 
1 000 de locuitori în 1964, față de 19,1 
la mie în 1938. Iar mortalitatea in
fantilă, care în 1938 ne răpea 17,9 
din 100 de nou născuți, a scăzut la 
4,8 la sută.

O atenție deosebită se acordă ocro
tirii mamei și copilului. Asigu
rarea asistenței în timpul sarcinii-

și la naștere, concediile plătite îna
inte și după aducerea copilului 
pe lume și toate celelalte măsuri cu 
caracter social-economic au avut ca 
rezultat, o apreciabilă scădere a 
mortalității materne.

Politica sanitară a statului nostru 
are 
lupta pentru prevenirea îmbolnăvi
rilor. Către acest scop sînt îndrep-

ca fir călăuzitor profilaxia,

tehnicii noi, măsurilor de protecție 
luate.
rice, 
puse 
muncii, dau și ele un mare sprijin 
în prevenirea și combaterea îmbol
năvirilor. In 1964 au 
odihnă și tratament 
750 000 de persoane.

Toate aceste acțiuni

Stațiunile balneo-climate- 
greu accesibile în trecut, 
azi la dispoziția oamenilor

beneficiat de 
în stațiuni

sînt sprijini-

domeniile, a unei puternice 
tehnico-materiale. In acest 

s-au alocat și se alocă im-

Noua clădire a policlinicii din Satu-Mare

tate eforturile cadrelor medipo-sa- 
nitare, marile acțiuni de vacci
nare și revaccinare a populației, 
de depistare a afecțiunilor pulmo
nare, de prevenire și combatere 
a bolilor cronice degenerative. Cu 
milioanele se numără consultațiile 
și tratamentele efectuate în po
liclinici, în dispensare de cir
cumscripție și de întreprindere, 
analizele de laborator. Depistările 
biologice, și. radiofotografice cuprind, 
la rîndul lor, milioane de locuitori. 
Importante îmbunătățiri s-au reali
zat în domeniul igienii muncii în 
întreprinderi, datorită introducerii

te de o vastă activitate științifică, 
desfășurată cu intensitate pe întreg 
cuprinsul țării. »

Cifrele amintite dau imaginea u- 
nor impresionante realizări, înfăți
șează în chip grăitor amploarea și 
eficiența acțiunilor desfășurate pe 
tărîmul ocrotirii sănătății publice 
— parte integrantă a politicii parti
dului nostru în centrul căreia stau 
omul și bunăstarea lui.

Dr. Petre MUREȘAN 
șef de secție 
ia Institutul de Igienă 
și Protecția Muncii
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la întrebările cetățenilor
Un reporter al ziarului nostru s-a adresat tovarășului profesor 

Grigore Rîpeanu, decan al Facultății de științe juridice, secretar al Co
misiei electorale a orașului București, cu rugămintea de a răspunde la 
cîteva întrebări.

Întrebare : cum vor vota 
cetățenii care în ziua alegerilor 
nu se află în localitatea lor de 
domiciliu.

RĂSPUNS : In caz de schimbare 
de domiciliu, fapt intervenit după 
încheierea listelor de alegători, sau 
de plecare din localitatea de domi
ciliu pentru ziua alegerilor, se va eli
bera alegătorului, de către comitetul 
executiv al sfatului popular care a 
întocmit listele de alegători, o „ade
verință pentru dreptul de a alege", 
făcîndu-se mențiunea despre aceasta 
în lista de alegători.

La noul domiciliu sau acolo unde 
se află temporar în ziua alegerilor, 
cetățeanul va fi trecut, pe o listă șe-

parată, pe baza „adeverinței pentru 
dreptul de a alege" și a actelor de 
identitate pe care le prezintă.

ÎNTREBARE : După cum se 
știe, listele de alegători sînt afi
șate cu 30 de zile înainte de data 
alegerilor. Cum vor vota cetățenii 
care își schimbă adresa în a- 
ceastă perioadă ?

RĂSPUNS: Pentru cei care-și 
schimbă adresa în această perioadă, 

- comitetul executiv al sfatului popu- 
: iar din localitatea în care sînt trecuți 
cetățenii respectivi va elibera a- 
cestora „adeverința pentru dreptul 
de a alege". Pe baza adeverinței și a 
buletinului de identitate, alegătorul 
se va putea prezenta în ziua de 7

■ tezaurele
cîteva realizări prinse în fuga 

realizări care impun oricui 
că nivelul culturii muzicale 

impresionantă creștere în fara

rinduri nu au menirea de a

(Continuare în pag. Il-a)

martie la secția de votare din raza 
căreia face parte noul domiciliu.

Întrebare : Cum vor vota 
cetățenii care se află internați în 
spital sau cei netransportabili d,e 
acasă ?

RĂSPUNS : Pentru cetățenii in
ternați în spital vor funcționa 
secții de votare speciale, în in
cinta unității sanitare respective. 
In ceea ce privește bolnavii netrans- 
portab.ili, președintele secției de vo
tare va desemna din sînul comisiei 
electorale a secției de votare o sub
comisie ce se va deplasa cu o urnă 
specială și cu materialul necesar vo
tării la locul unde se află alegătorul.

Cum votează 
cauza unor 
posibilitatea 
operațiunea

închipuifi-vă o gară în care dirijarea 
circulației trenurilor a depășit cadrul 
comun. Trenurile sosesc și pleacă mereu, 
dar nici un impiegat nu le întîmpină; 
printre linii nu mai sînt văzuji acari. Oare 
și aici funcfionează o instalajie de cen
tralizare electrodinamică a traficului fe
roviar? Dar la biroul de mișcare — unde 
era totdeauna forfotă — nu-i nimeni, e 
închis. Ca și cum n-ar trece trenuri prin 
fafa acestei stafii. Ele sosesc însă mereu: 
cu pasageri și cu mărfuri — frec în vi
teză, se opresc și pleacă, fac „încruci
șări". Traficul se desfășoară în cea mai 
desăvîrșită ordine, de parcă cineva ne
văzut dirijează mersul trenurilor cu cea 
mai mare precizie.

Tot ceea ce am spus pînă acum nu 
aparfine fanteziei, ci este o realitate an
ticipată cu cîteva luni de zile. Să facem 
o scurtă vizită la gara Brașov-călători. Aici 
se montează acum instalajia de dispecer 
cu ajutorul căreia va fi comandată de la 
distantă întreaga circulație feroviară din 
stafiile Timiș, Dîrste, Stupini și Harman, 
se va controla circulația trenurilor din sta
fiile Predeal, Brașov-friaj, Bod, Bartolo
meu, Prejmer. De la pupitrul de coman
dă al dispecerului feroviar se poate dirija 
,— în stafiile menfionate — manevrarea

macazurilor, schimbarea semnalelor de 
circulafie, primirea și expedierea trenuri
lor. Și aceasta — de-a lungul a zeci de 
kilometri de cale ferată. Cum funcțio
nează dispecerul feroviar? Pe un panou 
se află o schemă luminoasă care redă la 
scară redusă tot păienjenișul de linii, ma
cazuri și semnale din gările telecoman
date și telecontrolafe. Pe. această lu- 
mino-schemă operatorul de serviciu vede 
în orice moment situația ocupării liniilor 
și mersul trenurilor. De la un pupitru, te- 
leimpiegaful acționează o serie de bu
toane cu ajutorul cărora poate transmi
te stafiilor supuse controlului său 
comenzile necesare bunei desfășurări 
a traficului. Comenzile date la Bra
șov se transmit, prin circuite, stafiilor. Pe 
lumino-schemă . poate fi urmărită imediat 
executarea pe teren a comenzilor date, 
semnalizate prin indicații luminoase. 
Impulsurile electrice circulă și în sens in
vers — de la stafiile telecomandate la 
postul central de dispecer: acestea sînt 
semnalele care transmit continuu infor
mații de control referitoare la poziția 
macazurilor, starea de ocupare sau ne- 
ocupare a liniilor, locul unde se află în 
orice moment benurile etc. Așadar, toate 
aceste posibilități oferite de tehnica mo

dernă asigură o bună dirijare a circula
ției trenurilor din întreaga zonă telecoman
dată. Mai sînt și alte avantaje: operato
rul de la postul de dispecer poate alege 
punctele de încrucișare optime, poate 
mări viteza comercială a trenurilor. Cu 
ajutorul acestei instalații, telecomenzile 
se transmit stafiilor într-o fracțiune de se
cundă.

Introducerea . instalațiilor pentru dirija
rea de la distanță a traficului repre
zintă o etapă superioară în acfiunea 
de modernizare a transporturilor fero
viare din țara noastră. In prezent aseme
nea instalații se montează la Brașov, Dej, 
Petroșeni și Suceava; cu ajutorul lor va 
fi comandată centralizat circulafia fero
viară din stafiile învecinate cu aceste no
duri de cale ferată. Pînă la sfîrșitul anu
lui toate cele patru instalafii-dispecer vor 
intra în funcfiune. Montajul acestor insta
lați complexe este realizat de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la întreprinde
rea de lucrări de centralizare și tele
comandă din cadrul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. O mare parte 
din subansamblele instalafiilor sînt pro
iectate și construite în fara noastră. După 
cum ne-au relatat specialiștii, următoarea 
instalație de dispecer care se va monta 
pe secția de cale ferată Fetești — Cer
navoda va fi construită în întregime în 
fara noastră.

Ion PLEAVĂ

Tînăra republică Gambia, care a de
venit independentă săptămîna trecută, a 
cerut admiterea ei în cadrul Organizației 
Nafiunilor Unite. Gambia va fi cel de-al 
115-lea sfat membru al O.N.U.

Gambia a cerut 
admiterea în 0. N. U.

Mojiune de cenzură 
respinsă în Camera 
Comunelor

Joi noaptea, Camera Comunelor a 
luat în dezbatere o moțiune de cen
zură a opoziției conservatoare care

Cîteva mișcări la panoul de co
mandă și de-a lungul căii ferate 
se schimbă macaze, semnale — 

se dă drum liber trenurilor
Foto : R. Costin

ÎNTREBARE:
persoanele care din 
defecte fizice n-au 
să efectueze singure 
de votare :

RĂSPUNS : Așa cum 
gea electorală, în cabina sau camera 
de votare este interzisă prezența, 
oricărei persoane, în afara celui 
care votează. Totuși, cetățenii carfe 
din cauza unui defect fizic nu pot să 
completeze 
au dreptul 
în camera 
legător.

prevede -le-

singuri buletinul de vot 
să cheme în cabină sau 
de votare pe oricare a-

* t
<M.O

declara neîncredere în guvern pen
tru motivul că ministrul de interne 
laburist, Frank Soskice, „ar ii cedat 
presiunilor" secției locale a partidu
lui laburist din Northampton, vizînd 
o sporire a numărului alegătorilor 
prin schimbarea limitelor circum
scripției electorale. Supusă votului, 
moțiunea de cenzură a iost respinsă 
cu 299 de voturi — contra 291.

0 recomandare
a „Comitetului celor nouă“

La Moshi (Tanzania) și-a încheiat 
lucrările cea de-a șasea sesiune a 
Comitetului Organizației Unității A- 
fricane pentru eliberare națională

(Comitetul celor nouă). Participanții 
la sesiune au adoptat o recomandare, 
care se referă la lărgirea și intensi
ficarea luptei de eliberare națională 
în țările africane, aflate încă sub do
minația colonială.

Asasinii lui Malcolm X 
au fost arestați

Poliția americană a identificat și 
arestat vineri pe Norman Butler în 
vîrstă de 26 de ani și Talmadge 
Hayer în vîrstă de 22 ani, care au 
asasinat duminica trecută la New 
York pe Malcolm X, conducătorul 
musulmanilor negri din Statele 
Unite.
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In vîrtejul jocului. Pe scena, echipa de dansuri a Fabricii de mobilâ „23 August" din Tg. Mureș Foto : Gh. Vințilă

La redacție eu sosit răspunsuri la 
unele articole publicate in ziarul nos
tru pe diferite teme din activitatea de 
partid. Spicuim din aceste răspunsuri.

Pe urmele articolelor publicate

„De-a lungul șoselei 
și ceva mai departe"

Comitetul raional de partid Filiași, 
regiunea Oltenia, referindu-se la arti
colul „De-a lungul șoselei și ceva mai 
departe", se declară de acord cu cri
tica la adresa formalismului în agitația 
vizuală din comunele Brădești, Poiana. 
Comitetul raional de partid a luat mă
suri care să ducă la înlăturarea lipsu
rilor din acest domeniu, la populariza
rea mai eficientă a experienței înain
tate și a obiectivelor concrete ale co
operativelor agricole de producție din 
raion.

„Sancțiunea 
a fost infirmată"

tarii organizațiilor de bază. După o 
analiză temeinică a problemelor ridicate 
în articol, s-a ajuns la concluzia că fos
tul birou al organizației de bază a pro
cedat greșit în cazul respectiv. Tov. 
George Simionescu, criticat în articol 
pentru atitudinea sa, s-a prezentat la 
comitetul de partid, unde s-a angajat 
să lupte pentru lichidarea lipsurilor

„Privind in viitor"
în urma publicării articolului „Pri

vind în viitor", comitetul orășenesc de 
partid a recomandat consiliului local al 
sindicatelor să elaboreze un plan și să 
organizeze, pe baza lui, schimburi de 
experienfă între întreprinderile sibiene 
pentru aplicarea largă a inițiativelor 
„La fiecare fază și operație o înaltă 
tehnicitate" și „Să lucrăm două zile pe 
lună cu scule economisite". Au mai fost 
luate și alte măsuri menite să îmbună
tățească aprovizionarea cu materiale a 
întreprinderilor în vederea realizării rit
mice a planului de producție și îmbu
nătățirii calității produselor.

ALBUMUL LUCHIAN

în urma articolului critic la adresa 
organizației de bază de la IREB, apă
rut sub titlul „Sancfiunea a fost infir
mată", comitetul de partid al între
prinderilor și instituțiilor regionale 
București ne comunică următoarele :

Biroul comitetului raional de partid 
a prelucrat articolul cu comitetele de 
partid, birourile organizațiilor de bază, 
birourile organizațiilor de secfie și or
ganizatorii grupelor de partid, spre a le 
da un sprijin în munca de viitor. De 
asemenea, li s-a indicat să studieze în 
mod temeinic statutul și instrucțiunile 
C.C. al P.M.R. cu privire la aplicarea 
sancțiunilor de partid.

Comitetul de partid al IREB a finuf 
o ședinfă la care au participat și secre

„Timpul nu așteaptă"
Referitor la articolul cu titlul de mai 

sus, publicat în „Scînteia" nr. 6 501, 
conducerea întreprinderii de construc- 
fii-montaj din Cluj ne comunică : „în
chiderea clădirii principale a termo
centralei Oradea, care cuprinde sala 
cazanelor, a mașinilor, corpul anexă 
și blocul de exploatare nu s-a reali
zat în întregime. Aceasta arată, într-a- 
devăr, că au existat unele neajunsuri 
în activitatea noastră. Timpul de lucru 
fiind favorabil, nu a fost împiedicată 
montarea în termen a cazanelor. 
Ritmul lent de montare a construcțiilor 
metalice respective s-a datorat îndeo

sebi faptului că macaraua aparfinînd 
I.C.M.E.-București, cu care se execută 
montajul utilajelor, nu am putuf-o fo
losi decît două zile pe săptămînă. De 
aceea, ritmul de montaj nici acum nu 
poate fi accelerat.

în ce privește sala mașinilor, unde 
nu sînt executate încă toate închide
rile, menționăm că în luna iunie 1964, 
I.S.P.E. și I.C.M.E.-București au ajuns la 
concluzia că pentru montarea a două 
turbine este necesară extinderea a- 
cestei săli. Tot atunci am primit și pro
iectul de execufie. Fermele metalice 
necesare nu au sosit însă imediat pe 
șantier, ci la sfîrșitul anului trecut. Din 
această cauză, închiderea halei se va 
prelungi pînă la mijlocul lunii februa
rie a. c. Pentru celelalte săli au fost 
efectuate lucrări de închideri și încăl
zire corespunzătoare prevederilor pro
iectului".

„Prin citeva depozite"
în articolul cu titlul de mai sus, cu

prins în grupajul „Seminfe valoroase la 
baza sporirii recoltelor", publicat în 
„Scînteia” nr. 6 500, se critica faptul 
că în raioanele Focșani, Bujoru și Ga
lați, schimbul de semințe se desfă
șoară cu încetineală. în răspunsul pri
mit din partea Sfatului popular al re
giunii 'Galafi se arată că au fost luate 
măsuri pentru grăbirea pregătirii se
mințelor în toate unitățile agricole so
cialiste. în funcfie de cotele reparti
zate de Consiliul Superior al Agricultu
rii și de cantită)ile asigurate de între
prinderea „Agrosem", consiliile agrico
le raionale au îndrumat cooperativele 
agricole să-și procure semințele de po
rumb dublu hibrid generația I, nece
sare însămînfărilor din campania de pri
măvară. Prin măsurile luate, din cele 
3 066 de tone asigurate în bazinele „A-

grosem", cooperativele agricole au ri
dicat 2 200 de tone, acfiune care con
tinuă în toate raioanele. De asemenea, 
din cele 5.00 tone de sămînfă de floa- 
rea-soarelui, aflate în bazele de recep
ție, s-au condiționat 440 de tone. Pro
blema condiționării și analizării semin
țelor în cooperativele agricole de pro
ducție esfe în atenfia consiliilor agri
cole raionale, urmărindu-se ca această 
acfiune să fie terminată pînă ia sfîrși
tul lunii februarie a. c.

„De ce în timpul 
programului"

în „Scînteia” nr. 6 474, s-a înserat 
o scrisoare care semnala că unele ma
gazine din orașul lași stau prea mult 
închise pentru inventariere. Alteori, 
cumpărătorii pierd mult timp așteptînd 
ca lucrătorii magazinelor să termine 
recepfionarea. Semnatarul propunea ca 
aceste operații să se efectueze mai re
pede și, pe cîf posibil, în afara pro
gramului de funcționare a magazinu
lui.

Răspunzînd redacției, Sfatul popular 
al orașului lași ne informează că a luat 
măsuri pentru îmbunătățirea modului 
de funcționare a magazinelor din loca
litate. Începînd din acest an, se evită 
închiderea a două unități cu același 
profil în același timp. La unele maga
zine, în timpul primirii și recepfionării 
mărfii, se continuă vînzarea. S-au dat 
indicații conducerilor O.C.L. să urmă
rească ca operațiile de recepfionare 
să se efectueze operativ. Totodată se 
studiază posibilitatea preluării mărfu
rilor (articole mărunte), direct din de
pozite pentru ca la aducerea lor în 
magazin să nu mai fie nevoie de o nouă 
recepție.

Nici unul dintre pictorii noștri 
mari nu s-a bucurat de un număr 
mai întins de studii și biografii și 
n-a cunoscut o mai largă recoltă de 
amintiri în periodice. Dar în jurul 
nici unuia nu s-au brodat mai multe 
legende și evoluția nici unuia nu e 
mai puțin cunoscuță ca aceea a lui 
Luchian, în anii importanți de for
mație. A fost un pictor mare tocmai 
într-o perioadă mai confuză și mai 
săracă a a. ei noastre, cea a tre
cerii de la Grigorescu și Andrees- 
cu, la anii dinaintea celui dintîi 
război mondial, cînd cei care vor 
constitui gloria marii epoci artistice 
dintre cele două războaie abia își 
începuseră activitatea. Luchian a 
expus atunci, a plăcut, a deșteptat 
interes și a ațîțat oarecum pe unii 
scriitori, mai mult literați decît is
torici, la comentarii și considerații 
mai mult sau mai puțin romanțate. 
Acele comentarii erau însă pline de 
supoziții, de invenții ce se doreau 
patetice, de false detalii transmise, 
așa-zicînd prin tradiție. Iar acest fel 
de a concepe un studiu de istoria 
artei, din păcate, nu s-a mărginit 
la contemporanii artistului — unii, 
prieteni ai lui ; el a pătruns pînă în 
vremea noastră.

Iată de ce albumul Iui Luchian ml 
se pare o carte bine venită, aducînd 
imaginile în culori ale unui mare 
număr de tablouri, unele bine re
produse, și o prefață sobru gîndită, 
semnată de Mircea Popescu. Ea în
cepe, în chip logic, cu fixarea at
mosferei In care se naște și-și petre
ce adolescența Luchian. Mediul so
cial orășenesc în care trăiește artis
tul, cel social și politic al țării care 
determină evenimentele principale 
din acest timp, printre altele tragicul 
1907, ideile ce dominau în lumea ar
tiștilor sînt puse în lumina lor exac
tă. în biografia lui Luchian te întîm- 
pină episoade semnificative, ilustrînd 
independența de spirit care îi era 
proprie acestui pictor, nevoia Iul de 
sinceritate și onestitate artistică. 
Chiar atitudinile mondene, de spor
tiv și dandy, pe care le arborase un 
timp, în tinerețe, veneau mai mult 
din spirit de frondă. întîia sa afir
mare stă sub semnul unei reacții îm
potriva artei oficiale, tributare aca
demismului. Este printre cei care 
inițiază în 1896 Expoziția artiștilor 
independenți, e, dintre pictori, prin

acad. G. OPRESCU

Un climat propice
pentru înflorirea
vieții muzicale
(Urmare din pag. I-a)

Promoția 1965 își pregătește ^neppra^v^"ipaniei agrico,e
lucrările de diplomă

(Urmare din pag. I-a)

In aceste zile, numeroase fabrici și uzine, mari combinate in
dustriale și unități ale agriculturii socialiste vor fi gazde -a 4 500 de 
tineri absolvenți ai unor institute de învățămînt superior care-și 
pregătesc proiectele de diplomă, studiind diferite laturi ale proce
sului de producție din industria și agricultura noastră socialistă. In
tr-o convorbire cu redactorul nostru Mihai Iordănescu, tov. conf. 
univ. Alexandru Fransua, director in Ministerul Invățămîntului, a 
înfățișat citeva aspecte ale organizării și desfășurării acestei însem
nate etape din pregătirea viitorilor specialiști.

Peste 3 400 de studenți din anul 
V al institutelor de învățămînt supe
rior tehnic, a căror perioadă de șco
larizare este de 5 ani, încep la 1 mar
tie practica de documentare pentru 
elaborarea proiectului de diplomă. în 
răstimpul dintre 25 februarie și 4 
august aproape 1100 de studenți din 
ultimul an al facultăților de agricul
tură și horticultură se vor afla în 
gospodării de stat, stațiuni experi
mentale, stațiuni de mașini și trac
toare, cooperative agricole de pro
ducție pentru a efectua practica a- 
nuală și cea de documentare necesa
ră întocmirii lucrării de diplomă. Vi
itorii medici veterinari participă la 
practica finală în două perioade : în
tre 16 februarie — 17 martie și de la 
13 iulie la 17 august.

Sinteză a cunoștințelor asimilate 
pînă acum, lucrarea de diplomă con
stituie cea mai importantă verifi
care a pregătirii dobîndite de noile 
promoții de specialiști. Ca și în alți 
ani, tinerii care vor susține peste 
cîtăva vreme examenul de stat au 
fost sprijiniți să aleagă teme de 
proiect variate, reflectînd aria largă 
a marilor valori din știința și tehni
ca contemporană, în strînsă legătu
ră cu cerințele actuale ale progre
sului tehnic din țara noastră. Stu
denții au luat cunoștință de subiecte 
încă de la sfîrșitul anului IV sau la 
începutul anului V. în felul acesta ei 
au putut studia lucrările de speciali
tate încă înainte de actuala perioadă 
de documentare practică. Majorita
tea catedrelor de specialitate de la

institutele politehnice și agronomice 
au fixat temele în colaborare cu 
întreprinderile și, respectiv, unită
țile socialiste din agricultură, unde 
absolvenții își vor pregăti lucrarea 
de diplomă. Această inițiativă lărgeș
te posibilitatea elaborării unor pro
iecte izvorîte din cerințele vieții.

în mod firesc, fabricile și uzinele, 
institutele de proiectări și cercetări, 
gospodăriile de stat, cooperativele 
agricole de producție, stațiunile de 
mașini și tractoare sînt interesate 
aidoma instituțiilor de învățămînt 
superior ca noua promoție de spe
cialiști ce se va alătura nu peste 
mult puternicului detașament al in
telectualității noastre tehnice să-și 
desăvîrșească cît mai mult pregă
tirea în perioada premergătoare 
examenului de stat. Tinerii, dornici 
să abordeze cu prioritate problemele 
majore și actuale ale temei studia
te, trebuie ajutați să cunoască „pe 
viu“ complexitatea proceselor teh
nice, ale conducerii producției. Cre
dem că la realizarea acestui dezide
rat va contribui și faptul că în acest 
an, alături de cadrele didactice din 
învățămîntul superior, printre con
ducătorii de proiect se numără 
specialiști cu vastă experiență 
producție, institute de cercetări 
proiectări.

Sîntem convinși, a încheiat inter
locutorul nostru, că lucrările de di
plomă vor reflecta bagajul de cu
noștințe bogat, priceperea cu care 
absolvenții facultăților amintite por
nesc în viață.

Și 
în
Și

nic, în continuare, de amplasarea 
loturilor semincere de porumb, floa- 
rea-soarelui, cartofi și leguminoase 
pentru boabe, să sprijine și să în
drume unitățile agricole pentru a-și 
produce ele singure semințele de 
plante furajere de care au nevoie.

O atenție mai mare trebuie să dăm 
folosirii cu .pricepere a îngrășămin
telor naturale și chimice. Această ac
țiune necesită să fie bine condusă 
de către consiliile agricole regionale 
și raionale. Pentru' obținerea unui 
randament cît mai bun, îngrășămin- 
tele trebuie aplicate în mod diferen
țiat, ținînd seama de fertilitatea na
turală a solului, de nivelul de ferti
lizare din anul trecut și de umidita
tea din pămînt. Culturile care se 
însămînțează pe terenuri irigate, ca 
și cele de pe terenuri sărace, 
podzolice amendate cu calcar, tre
buie preferate la îngrășare. îngrășă- 
mintele chimice care au fost repar
tizate pentru culturile tehnice con
tractate (sfecla de zahăr, in, ricin 
etc) trebuie să fie folosite exclusiv 
la aceste plante. Numai așa unitățile 
agricole pot realiza producții și ve
nituri ridicate.

Practica a dovedit că pe terenu
rile amenajate pentru irigat se ob
țin cele mai bune rezultate prin 
cultivarea lor cu porumb, floarea- 
soarelui, lucernă. Sarcina consiliilor 
agricole este de a organiza din timp 
instructaje și schimburi de expe
riență pentru ca cei care muncesc 
în domeniul irigațiilor să cunoască 
bine agrotehnica culturilor irigate, 
inclusiv modul cum se fac udările, 
încă de pe acum se impun o serie 
de măsuri privind nivelarea per
fectă a terenului, curățirea și des- 
potmolirea canalelor de alimentare 
cu apă etc. în regiunile Banat, 
Ploiești, București, unde se amena
jează noi suprafețe pentru cultura 
orezului, e necesar să se încheie mai 
repede acțiunea de delimitare a a- 
cestor suprafețe, să se grăbească în
tocmirea proiectelor de amenajare 
și începere a lucrărilor.

Precipitațiile căzute în toamnă și 
iarnă, starea bună de vegetație a 
griului și iarna blîndă favorizează 
apariția bolilor și a dăunătorilor. De 
aceea, consiliile agricole trebuie să 
îndrume cadrele de specialiști de la 
sate să organizeze controlul semă
năturilor de toamnă și să ia măsuri 
pentru aplicarea diferențiată a lu- j 
crărilor de îngrijire. [

în sectorul hortiviticol se execută. I 
în această perioadă, o serie de lu- •

crări: repicarea răsadurilor de le
gume timpurii, însămînțarea în ră
sadnițe a legumelor de vară-toam- 
nă, aplicarea tratamentelor de iarnă 
și primăvară la pomii fructiferi, tă
ierile la pomi, îngrijirea plantațiilor 
tinere. Pentru înființarea de noi 
plantații se impune intensificarea 
ritmului de executare a desfunda- 
tului, a gropilor. în mod deosebit 
trebuie organizată acțiunea de apro
vizionare a unităților cu material 
săditor pomicol și viticol.

în timpul scurt care a mai rămas 
pînă la începerea lucrărilor agrico
le de primăvară este necesar ca 
specialiștii consiliilor agricole regio
nale și raionale să fie bine infor
mați asupra situației de pe teren, 
pentru a putea lua măsuri opera
tive în scopul sprijinirii unităților 
în terminarea la timp a tuturor lu
crărilor pregătitoare.

Consiliile agricole regionale și ra
ionale, inginerii agronomi din coo
perativele agricole de producție și 
din gospodăriile de stat sînt chemați 
să muncească cu cea mai mare răs
pundere pentru ca toate lucrările 
agricole de primăvară să se execute 
la timpul optim și la un înalt nivel 
agrotehnic.

tuielile reale. O asemenea preocu
pare pentru satisfacerea cerințelor spiri
tuale ale unor mase largi este caracteris
tică statului socialist, Contactul cu marile 
valori ale culturii fi artei reprezintă una 
din experiențele cele mai tulburătoare 
pe care le poate face omul in cunoaște
rea lumii. Aceasta se îmbină armo
nios cu relevarea propriei personalități 
sub forma trăirii intensive a operelor ma
jore aflate in însuși miezul existenfei spiri
tuale a umanității. Faptul că astăzi Bach, 
Mozart, Schubert, Wagner, Verdi au de
venit un bun curent este un indiciu pen
tru nivelul cultural atins, un indiciu la 
tel de prețios ca difuzarea în tiraje im
presionante a autorilor clasici și moderni 
sau ca afluența din muzeele și expozițiile 
noastre. Setea de cultură nu se naște de 
la sine ; ea se creează și se întreține cu
eforturi, ea trebuie tot timpul alimentată. 
Este ceea ce se face astăzi la noi.

In această ordine de idei se cuvine să 
amintim și festivalurile și concursurile 
Enescu, splendid omagiu adus celui care 
a pus bazele largi ale culturii noastre 
muzicale. Sînt aceste festivaluri pri
lejuri de largă comunicare muzica
lă, prilejuri de cunoaștere a mari
lor valori contemporane, prilejuri de afir
mare a propriilor noastre realizări, care 
se bucur# de un prestigiu international 
crescînd. Sălile pline și entuziaste pe 
care am avut cu toții ocazia să le ve
dem zi de zi la aceste festivaluri consti
tuie un semn clar pentru deosebita 
maturitate artistică la care au ajuns cercu
rile largi de iubitori ai muzicii de la noi, 
pentru nevoia reală de cultură muzicală 
care s-a creat în mase. Acestea sînt 
roadele unei politici culturale pe care 
partidul și statul ■ au urmat-o cu 
înțelepciune și perseverentă de mulți 
ani încoace, antrenînd și mobilizind ex
cepționalele resurse artistice ale poporu
lui romîn. Stimularea activității muzicale 
a avut drept rezultat apariția, in anii din 
urmă, a numeroase lucrări noi, în foaie 
genurile, datorate compozitorilor din di
ferite generații.

Viitorul nu se poate prezenta decît 
sub aspectul luminos pe care-1 îndreptă
țesc marile realizări ale prezentului.

Condițiile asigurate pentru înflorirea 
creației, a interpretării sînt garanția ridi
cării întregii noastre vieți muzicale la ni
velul marilor realizări și năzuințe ale po
porului nostru.

cipalul întemeietor al asociației 
„Ileana”, înjghebare de scurtă du
rată, semnificativă însă pentru ten
dințele de înnoire artistică 
făceau drum în arta 
sfîrșitul veacului.

Idealul lui Luchian 
de sinceritate, de 
mărturie acută a unei conștiințe, 
opera lui se leagă de lirismul gri- 
gorescian, dar vădește o ardoare 
care e nouă față de marele său 
înaintaș. „Am în sfîrșit un urmaș", 
ar fi exclamat Grigorescu în 1904, 
cu prilejul uneia 
din expozițiile lui 
Luchian. Ca și Gri
gorescu, Luchian 
se silește să rămî- 
nă credincios na
turii, lucrînd „în 
felul ei", nu co- 
pijnd-o mecanic, 
îi repugna imitația 
servilă, încremeni
tă a lucrurilor. 
Știa să surprindă 
în peisaj fluidita
tea conturelor, să 
intuiască delica
tețea catifelată a 
petalelor, atunci 
cînd picta flori. La 
Paris, în anii stu
denției, venise în 
contact cu impre
sionismul, sensibi
litatea proaspătă 
pe care o aducea 
acest curent nu se 
putea să nu gă
sească ecou în tî- 
nărul nostru pic
tor, menit să de
vină un peisagist 
de mare vocație.

Dornic să mear
gă în pas cu epo
ca, el a trecut însă 
dincolo de im
presionism, căutînd 
notele 
caracterizată 
mai 
în planuri 
de simplificări 
răceală și cerebralism rigid. Această 
năzuință spre sinteză l-a dus la 
opere care încorporează sugestii 
ale folclorului plastic romînesc. 
Simplitatea gravă a unor tablouri 
cu flori, de exemplu, somptuozitatea 
lor de smalțuri translucide deschid 
picturii noastre un drum care se va 
dovedi tot mai fertil.

La aceste semnificații ale creației 
lui Luchian putem medita pe mar
ginea albumului, a textului și a 
imaginilor, chiar dacă selecția a- 
cestora din urmă n-a fost întotdea
una riguroasă.

De la subiectele inspirate de 
cursele de cai (dublul lui tribut 
plătit influenței primite la Paris de 
la un Dăgas și Manet), trecem la 
experiența din care a ieșit „Ileana" 
și la încercările de stil „fin du 
siăcle", tot la sugestia franceză; 
apoi la subiectele ce vor constitui 
repertoriul lui obișnuit, cel prin care 
s-a ridicat la rolul eminent pe 
care-1 deține în pictura noastră, cel 
care îl așează lîngă Grigorescu și 
Andreescu — tot așa de înalt dar 
deosebit de al acestora. E peisajul, 
ales cu acea dragoste ce se expri
mă în unele scrisori în care, perso- 
nificînd elementele din natură, se 
pare că ele îl cheamă la ele : pri
veliștile înfățișînd colțuri sărace de 
oraș — „Mahalaua Dracului", „Ghe
reta din Filantropia" văzută în de
zolarea iernii ; portretele unor oa
meni nevoiași, apăsați de durerile 
unui trai aspru („Moș Nicolae 
Cobzaru”), compozițiile din mijlocul 
cărora se ridică acea operă unică 
în arta noastră „La împărțitul po
rumbului”, unde suferința îi unește 
pe oameni și îi transformă într-o 
forță de temut. în perioada cea mai 
rodnică a activității sale, Luchian a 
cunoscut nevoi și necazuri care îl 
duceau către cei ce își cîștigau 
greu existența, el a luptat cu boala 
care l-a ținut în ghearele ei pînă la 
sfîrșitul zilelor sale, obligîndu-1 să

care-și
noastră, spre

este un ideal 
autenticitate ;

mediteze aiupra vieții ți a rostului 
sâu ți a dat operei din ultimii ani 
acel ton vibrant de dragoste față 
de semeni, acea melancolie nobilă, 
plină de o gravitate calmâ.

Florile pe care le-a iubit întot
deauna l-au mîngîlat la rîndul loz 
în anii dureroși de la sfîrșitul vieții. 
Ai impresia — judecind după re
producerile din album — că în ta
blourile din acei ani, în armoniile 
superbe de roșu pe roșu, cu sin
gurele pete de verde și de gajjen 
ale ulcelei, el și-a rostit un fel de 
testament artistic. Asemenea opere 
ne mișcă pînă la lacrimi, cînd ne 
gîndim mai ales la efortul fizic ce 
l-au costat.

ȘTEFAN LUCHIAN Autoportret

de pe coordo- 
noastre o artă de sinteză, 

printr-o construcție 
riguroasă a formelor, tratate 

largi, o artă capabilă 
expresive, dar fără

Arta Iui Luchian, legată de trecut, 
e înnoitoare, cu un aspect mai 
proaspăt, mai tineresc, mai liber, 
mai delicat și, în unele privințe, mai 
adînc, mai conform realității. Se zice 
că o dată, unui pictor care venise 
să-l consulte în atelierul lui, Că- 
zanne i-a arătat burlanul sobei de 
tuci, obișnuite în atelierele vremii, și 
i-a zis : „Tinere, uită-te la acest bur
lan ; în momentul în care-1 vei putea 
reda în așa fel încît să se simtă și 
partea pe care n-o vezi, și că între 
el și perete este aer, ai devenit pic
tor". La acest admirabil precept mă 
face să mă gîndesc mai ales felul în 
care Luchian pictează arbori, coroa
na lor. La nici unul dintre pictorii 
noștri, și chiar la cei străini, contem
porani, nu simțim, precum la Luchian, 
că frunzele și crengile ce compun 
coroana sînt separate între ele, că 
aerul circulă, că ele se pot mișca, 
mai încet sau mai repede, după bă
taia vîntului. Cu tușe mărunte, mai 
ales în splendidele sale acuarele, de 
o rară preciziune, el obține această 
însușire, atît de greu de obținut. Iar 
tablourile cu arbori, în motive admi
rabile ca ansamblu și-de o supremă 
poezie, sînt la el numeroase. Tot așa 
individualizarea precisă a fiecărei 
flori, ieșită numai din culoare, acele 
ansambluri fermecătoare, uneori 
maiestuoase ca o fanfară, de exem
plu acelea în armonii roșii — totul 
„pictat cu sufletul", cum obișnuia să 
spună artistul.

Am recunoscut în textul lui Mircea 
Popescu, în prezentarea pe care i-o 
face marelui pictor un scrupul judi
cios, de cercetător obișnuit să-și su
pravegheze atent scrisul și să-și cîn- 
tărească bine gîndul. în ce privește 
imaginile, nu toate mi s-au părut la 
fel de corect reproduse. Uneori deli
catețea devine dulceagă, iar albas- 
trurile și violeturile dezechilibrează 
compoziția cromatică. Semnalînd 
reușita unor imagini, mai ales a ace
lora în tonuri intense dar calde, re
comandăm editurii „Meridiane" să 
ne dăruiască tot mai des albume de 
o ținută îngrijită, atît de necesare în 
educația artistică a publicului, în 
cultivarea dragostei pentru frumos.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Oră de modelaj la școala de muzică și artă plastică de 8 ani din raionul 
„23 August" (București). Numeroși copii își dezvoltă aici aptitudinile sub 

îndrumarea profesorilor de specialitate. Foto : M. Cioc

t a

■

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
” Răpirea din Serai

(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă; 
Tlrgul de fete (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Apus de soare (orele 16), Inșir-te mărgă
rite (orele 20), (sala Studio) ; O femeie cu 
bani (orele 15), Intilnire cu îngerul 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
Inimilor sfărîmate (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Mâgureanu nr. 1) : Sfinta Ioana 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sabla 
nr. 76 A): Jocul de-a vacanța (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Act venețian (orele 19,30), (sala 
Studio) : Zizl și... formula ci do viața 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești ; Jurnalul unei femei (orele 
19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Doi pe un balansoar (orele 15,30), Vulpile 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Vis vesel 
(orele 9,30). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34).: Școala 
nevestelor (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : CIntărețul tristeții sale (orele 20). 
Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9): Mitică Popescu 
(orele 20). Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea victoriei nr. 50); Drumul piperului 
(orele 9), (sala din Str. Academiei nr. 18): 
Băiatul și vîntui (orele 16). Teatrul sa- 
tlric-muzical „C. Tăriase" (sala Savoy) : 
Revista dragostei (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Așa se Joacă pe la noi (orele 20). Circul 
de stat : „Vitoșa" — spectacol prezentat 
de circul din R. P. Bulgaria (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Regina ctntecelor: 
Patria (8; 10,45; 13,30; 16; 18,45; 21,30),
București (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 
Un enoriaș ciudat : Republica (9,30; 11,45; 
14,15; 16.30; 18.45; 21), Grlvița (9,45: 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21), Modern (9.30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Tovarășii : Lu
ceafărul (8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,30; 21). 
Șapte mirese pentru șapte frați : Car- 
pațl (8.45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45). Nevasta 
nr. 13 : Capitol (9; 12; 15; 18; 21), Excel
sior (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Tomis 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21). Micul pescar 
— cinemascop : Festival (9,45; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45). Sărutul : înfrățirea în
tre popoare (10; 15,30; 17,45; 20), Arta (16; 
18,15; 20,30). Climate — cinemascop : Cen
tral (9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21). Cu mîinlle 
pe oraș: Lumina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,15), 
Moșilor (15,30; 18; 20,15). Eroi curajoși c.a 
tigru : union (16; 18,15; 20,30), Vitan (16; 
13,15; 20.30). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Veselie la Acapulco; 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,45; 20,30). Delta, 
ralul albinelor — Pădurea și nisipul — 
Mal repede ca gtndul — Eroii ringului —

al R. P. Romîne : Glumă nouă cu fier vechi — Jakek som
norosul — Deasupra munților Tatra : 
Timpuri Noi (10—15 tn continuare ; 17; 
19; 21). Titanic vals ; Gluleștl (10; 12; 14; 
16; 20.15), Dacia (9,45: 12; 14,15; 16,30; 13,45; 
21). Un suris în plină vară : Gluleștl 
(orele 10). Cascada diavolului : Cultural 
(10; 12,15; 14,30: 16,45; 19; 21,15). O stea
cade din cer — cinemascop : Feroviar 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia 
(9,30: 11,45; 14; 19; 21,15), Floreasca (11; 
16; 18,15; 20,45), Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Program de filme docu
mentare : Melodia (orele 16,30). Cîntind 
In ploaie : Buzești (9; 11,30; 14,30; 17;
19.30) , Bucegi (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
Dragoste la zero grade : Crtngași (16: 
18,15; 20,30). La patru pași de infinit ; 
Unirea (16; 18.15; 20,30). Paula captivă : 
Flacăra (10: 15,30; 17,45; 20). Zborul în
trerupt : Miorița (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Comoara din lacul de argint — 
cinemascop ; Munca (10,30; 13; 15.30; 18;
20.30) . Cel mai mare spectacol : Aurora 
(9; 12; 15; 18; 21). Hatarl — ambele serii : 
Viitorul (10; 15,30: 19). IntUnire cu spio
nul : Colentina (16; 18,15; 20.30). Volga 
(10; 12,15; 15; 17,30; 20). Viață ușoară : 
Rahova (15; 17; 19; 21). Clne-i criminalul ? 
— cinemascop : Progresul (15,30; 18: 
20,15). Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Popular (10,30; 16; 19,30), 
Lira (10,30; 15,30; 19,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copil : Năz
drăvăniile vulpii — „Vulpoiul pîndar“. 
19,45 — In fața hărții. 19,55 — Carnet 
plastic. 20,15 — Cercul magic — spectacol 
de circ. 21,15 — Teatru In Studio : Conul 
Leonida față cu reacțiunea de I. L. Ca- 
ragiale. 21,55 — Emisiune muzical-core- 
grafică. în încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum va ii vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28 fe

bruarie, 1 Și 2 nrartie. In țară : Vremea 
va fi schimbătoare, cu cer variabil. 
Vor cădea ninsori locale, mal frec
vente în jumătatea de vest a tării. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere, mal ales 
in prima parte a intervalului, apoi tn 
creștere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 12 șrade și minus 2 grade, iar 
maximele între minus 5 grade și plus 
5 grade, izolat ceață. In București : Vre
me schimbătoare, cu cer variabil, tem- < 
porar acoperit. Vînt slab, pînă la potri
vit, din sectorul nord-vest. Temperatura 
în scădere la început, apoi în creștere 
ușoară.
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In peisajul Romîniei contempora
ne industria socialistă. îți înalță, an 
de an, în toate regiunile, siluetele 
zvelte și luminoase. Manifestul 
F.D.P. — bilanț al marilor realizări 
ale poporului din perioada ultimilor 
4 ani — consemnează noi prezențe 
pe harta industrială a țării: uzine 
și combinate moderne, mine și 
sonde, centrale electrice, noi succe
se în introducerea în producție a 
cuceririlor științei și tehnicii mo
derne, în ușurarea muncii oameni
lor, în calificarea muncitorilor. Des
pre cîteva din acestea ne propunem 
să vorbim în pagina de față — cu 
ajutorul imaginilor luate de apara
tul de fotografiat.

■| In uzinele de prelucrare a me- 
™ talului din țara noastră au lost 

Instalate in anii din urma tot mal 
multe mașini șl agregate complexe 
ce poartă Inițialele „F.M.U.A.B.". Este 
marca Fabricii de mașini-unelte șl 
agregate din București, intrata In 
funcțiune In perioada șesenalului. 
Inscriindu-se printre cele mai mari 
și mai moderne unități alo industriei 
noastre constructoare de mașini, În
treprinderea pune la dispoziția eco
nomiei naționale o varietate de uti
laje șl agregate de Înalt randament 
a căror realizare — așa cum se sub
liniază In Manifest — era de necon
ceput In trecut

■■ Exlstd iui personal Întotdeauna 
"prezent, acolo unde se vorbește 

de succese : tehnica modernă. Rea
litate vie In fabrici șl uzine. In ma
rile combinate șl complexe Indus
triale, tehnica nouă — promovată 
consecvență de partid șl guvern 
constituie o armă de mare preț 
mllnlle muncitorilor, tehnicienilor 
Inginerilor In lupta pentru creș
terea susținută a producției și 
productivității muncii. In făurirea de 
produse de Înaltă calitate. Iată, In 
această fotografie, o modernă linie 
automată de prelucrare a bloculul- 
motor Instalată In halele uzinei bra
șovene „Steagul roșu". Un singur 
muncitor, clteva butoane pe un pa
nou de comandă — șl zeci de scule 
așchietoare șl de găurit lucrează 
automat, cu precizie matematică. A- 
semenea Imagini Intilneșt! nu numai 
in întreprinderile nou construite, cl 
șl In fabric! șl uzine mal vechi, a- 
flate In plin proces de modernizare.

■ Geometria de metal șl beton a 
" Brazilor — văzută de aproape.

Marele 
preaj- 

funcțlu- 
cu au-

(fotografia din stlnga). 
complex petrochimic din 
ma Ploieștilor, intrat In 
ne In acești ani, domină
torltate In Industria prelucrării țițe
iului. Construcția lui, ca șl a altor 
mari Întreprinderi de prelucrare a 
gazelor naturale, a lemnului, sărit, 
reflecta o trăsătură esențiala a În
tregii dezvoltări a Industriei noastre 
modeme : aceea de a asigura o va
lorificare tot mal Inaltd șl mal com
plexa a bogățiilor țarii In folosul ce
lor ce muncesc.

■ In 1934, un moșier Ieșean spu- 
"nea In parlamentul Romlnlel 

burghezo-moșiereștl: „Introducerea 
electricității In casa lucrătorului sau 
a țăranului moldovean ar însemna, 
domnilor, o profanare a tradlțiunli 
modulul de viață al acestor oameni". 

Tn 1964 — subliniază Manifestul 
F.D.P. — In uzinele electrice ale ță
rii a intrat In funcțiune o putere in
stalată ce depășește capacitatea tu
turor centralelor electrice existente 
In Romlnia pe vremea regimului 
burghezo-moșleresc. In fotografia 
din dreapta — una din uzinele ce 
formează „cascada" de hidrocentra
le de pe Bistrița: centrala electrică 
PIngărați, construită in ultimii ani.

J

cu 
de 
a-

■ Unul din familia marilor corn- 
"binate ale chimiei — combina

tul chimic de la Craiova, în con
strucție. Precum se vede in fotogra
fia de sus, schelele au fost coborite, 
Iar halele și-au aprins luminile. Se 
lucrează la montajul utilajelor, la 
probe tehnologice. Nu-1 departe vre
mea cind unitățile acestei mari în
treprinderi vor începe să producă. 
Industria noastră chimică — care In 
anii șesenalului și-a triplat produc
ția — va cunoaște noi sporuri.

■| Săgeată spre cer, dar șl spre 
"adîncurlle bogate In țlțet In

stalația de lora) 3 DH-200, una din 
realizările Importante din aceasta 
perioadă ale constructorilor de utila] 
petrolier de la Uzinele „1 Mal"-Plo- 
leștl, are capacitatea de a săpa son
de la adfncimea de 5 000 de m. (fo
tografia din stînga).

M Tehnica nouă. Industria mo-
"dernă fșl cer oameni pe mă

sură. Corespunzător acestor nevoi 
ale Industrie! socialiste In plină 
dezvoltare, rețeaua de Invâțămlnt 
tehnic șl profesional pregătește an 
de an noi generații de muncitori 
cu temeinică pregătire profesională. 
Iată In fotografia din dreapta o ima
gine semnificativă : elev șl maistru 
la o oră de curs la Grupul școlat 
petrol-chlmie din Tirgovlște.

■ Interiorul unei sere T Nu. o 
"sală de lucru a țesătorlel de 

fire sintetice „Tudor Vladlmirescu*. 
Halele încăpătoare, bine luminate șl 
aerisite, oferind muncitorilor condiții 
de muncă din cele mal bune, imble 
ele insele la noi frumuseți. Așa se 
explică această mulțime de flori. Ar 
fi fost Instructiv, poate, să alăturăm 
acestei fotografii Imaginea unei țe
sătorii de pe vremea patronilor. 
Pentru muncitorii tineri care n-au 
putut cunoaște condițiile grele in 
care se muncea in trecut.

Manifestul F.D.P. arată că in ulti
mii ani au fost create șl modernizate 
un mare număr de întreprinderi din 
industria bunurilor de larg consum. 
Printre acestea se numără șl între
prinderea din care am luat această 
fotografie.

H| Cuceririle științei lși spun tot 
"mal larg cuvlntul In progresul 

Industriei. Activitatea de cercetare 
din Institute și laboratoare pune la 
indemina practicii industriale mijloa
ce perfecționate în lupta pentru ca
lități superioare. Introducerea In 
producție a celor mal noi cuceriri 
□le științei se afirmă ca o Impor
tantă formă a progresului tehnic, 
□ punerii In valoare a noi posibili
tăți de perfecționare a activități! în
treprinderilor noastre socialiste. In 
imaginea de față — un grup 
de specialiști al Institutului de 
cercetări in construcții și econo
mia construcțiilor din Capitală, 
studiind cu ajutorul unui aparat 
ultrasunete rezistența unor tipuri 
prefabricate din beton destinate 
coperișurilor de hale Industriale.

„Frontul Democrației Populare cheamă pe muncitorii,
■|O imagine luată in incinta unei 
" mari uzine bucureștene i „Se

mănătoarea*. Un lot Impresionant de 
combine lucrate de colectivul aceste! 
întreprinderi gata să ia calea unită
ților noastre agricole. 36 000 — a- 
cesta este numărul combinelor ce 
vor lucra anul acesta in agricultura 
țări!; șl toate sint făurite aici. Ia 
„Semănătoarea", uzină care In tre
cut fabrica, cu mijloace tehnice rudi
mentare, case de bani pentru capita
liști. An de an uzinele țării trimit 
agriculturi! tot mai multe mașini a- 
gricole, tractoare, pompe de irigat, 
screpere șl gredere pentru defrișări 
și lucrări de hidroameliorații, îngră
șăminte. Roadele Industrializării sînt 
evidente șl pe ogoare.

tehnicienii și inginerii din industria socialistă să-și pună

intreaga energie, spiritul lor innoitor și capacitatea organi

zatorică in slujba îndeplinirii cu succes a tuturor prevederilor

planului de stat pe anul 1965. Votul dat la 7 martie candidaților

Frontului Democrației Populare va exprima hotărirea clasei

muncitoare de a obține noi victorii in dezvoltarea industriei

noastre socialiste''

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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MOBILIERUL MULTIFUNCȚIONAL
Problemele legate de mobilarea 

locuințelor modeme suscită un larg 
interes. Se pun în dezbatere formule 
noi, bazate pe efortul de a ieși din 
tradiționalismul depășit, se caută so
luțiile cele mai convenabile în ra
port cu evoluția gustului, cu solici
tările unui public tot mai exigent și 
ale cărui posibilități materiale sînt în 
continuă creștere, ca și în raport cu 
cerințele de modernizare a tehnolo
giilor de fabricație.

Tendința creării unui mobilier 
multifuncțional, de dimensiuni bine 
gîndite, ușor de manevrat și întreți
nut, comod și într-o cromatică atră
gătoare se afirmă astăzi pe plan in
ternațional. Este vorba, între altele, 
de realizarea mobilei modulate, a că
rei producție se experimentează și 
la noi în urma studiilor efectuate.

Modularea reprezintă de fapt o 
metodă de raționalizare a dimensiu
nilor, prin aplicarea unor reguli 
matematice. Cu ajutorul acestei me
tode, numărul de lungimi, lățimi și 
grosimi ale componentelor pieselor 
de mobilă e redus de la mai multe 
mii, cîte se folosesc la construcțiile 
nemodulate, la cîteva zeci de tipuri. 
Prin modulare se obține o impor
tantă simplificare a construcției. 
Toate piesele necesare mobilării 
unui apartament se pot obține din 
cîteva zeci de tipuri de plăci (pa
nouri) și clemente din lemn masiv.

Modularea a fost impusă, așa cum 
s-a arătat, de noile condiții. Din cau
za enormei variații de forme și di
mensiuni a componentelor din care 
sînt alcătuite în momentul de 
față modelele de mobilă, este frî- 
nată extinderea mecanizării și 
automatizării în flux continuu 
a procesului de fabricare. In 
al doilea rînd, fabricarea mobi
lei modulate își propune să contri-' 
buie la rezolvarea contradicției din
tre necesitatea de a avea cit mai 
multe și diferite modele, spre a sa
tisface marea diversitate a gusturi
lor și spațiilor de locuit, pe de o par
te, și cerințele economice ale marii 
industrii, care obligă ca mărimea se
riilor aceluiași model să nu scadă 
sub 2—4 mii de garnituri, pe de altă 
parte. Deși numărul fabricilor de 
mobilă a crescut de mai multe ori 
față de trecut, dacă continuăm să 
proiectăm mobilă după metodele 
clasice, nu se pot realiza anual sufi
ciente modele de dormitoare, camere 
combinate, sufragerii și bucătării în 
raport cu cerințele cumpărătorilor. 
Proiectînd „sisteme modulate", se 
realizează ambele deziderate.
. Ce avantaje prezintă noul tip de 
mobilă ? „Componentele tip" se pot 
asambla fix sau demonta, alcătuind 
corpuri de diferite mărimi și com
partimentări. Prin asamblarea și 
suprapunerea lor, se pot obține 
zeci de variante estetice și func
ționale. Aceste variante pot fi 
modificate chiar de către loca
tari ori de cîte ori doresc. Dacă 
elementele din care sînt alcătuite 
corpurile sînt demontabile, posibili
tățile de adaptare în raport cu con
dițiile specifice ale locuințelor și cu 
gusturile oamenilor sînt și mai mari, 
în acest caz, consultînd un prospect 
cu toate combinațiile posibile, cum
părătorul își poate alege chiar din 
magazin forma cea mai corespunză
toare preferințelor sale. Alt avantaj : 
componentele-tip, fabrieîndu-se în 
finisaje constante (cu aceleași nuan
țe de culori), pot fi procurate la 
intervale diferite, încăperea păs- 
trîndu-și stilul unitar. Piesele 
demontabile odată transportate în 
locuință, asamblarea poate fi făcu
tă de oricine, după prospect, cu a- 
jutorul unor armături metalice sim
ple și robuste.

Mai sînt și alte avantaje ale mo
bilei modulate. Cel mai important 
este multifuncționalitatea pieselor. 
Nu există posibilități mai complete 
de a obține, în cadrul aceluiași 
grup de piese, o mai mare varieta
te de funcțiuni ca în cazul mobilei 
modulate. De acest avantaj se bu
cură, în special, piesele destinate

Bucatana „Mo
dul”. In fotoefra- 
iia de sus : cor
puri tip neasam
blate. In fotogra
fia de jos : o va
riantă 
nare 
dintre

de îmbi- 
a unora 
aceste e-

lemente.

obiecte casni- 
modeste din 
de zi pot fi

depozitării diferitelor 
ce. In spațiile uneori 
bucătării sau camere 
satisfăcute în acest fel cerințe foarte 
complexe și variate. Prin suprapu
nere poate fi folosită întreaga înăl
țime a peretelui. Interesant este 
faptul că ușile diferitelor corpuri se 
pot rabate (lăsa în jos), devenind 
plăci pentru scris sau chiar pentru 
luat masa și, uneori, plăci de susți
nere a somierelor pentru dormit. 
Formele, culorile și volumele aces
tor corpuri sînt astfel concepute în
eît, oricum ar fi dispuse de locatar, 
ele oferă o distribuție proporțională 
a volumelor, precum și o variație 
armonioasă a culorilor și suprafețe
lor decorate.

Efectele estetice și funcționale ale 
modulării se extind și asupra altor 
piese: scaune, fotolii, creîndu-se 
grupuri alcătuite din cadre de sus
ținere, pe care se pot amplasa, după 
dorință și necesități, fie perne de 
fotoliu și canapele, fie plăci pentru 
mese de hol. Alteori, pe același ca
dru se pot păstra două perne de fo
tolii, 
placă 
nieră

în 
restiere 
prezent mai multe sisteme con
structive. Deși la început au fost 
primite cu unele rezerve de către 
organele de omologare și de către 
reprezentanții unor organizații co
merciale, s-au acceptat treptat piese 
parțial modulate 
complet modulate, 
mai sub formă de 
pete de serie.

Dintre modelele 
stitutul nostru au fost omologate 
două modele de camere de zi denu
mite ,,Roxana" și „Dana", ale căror 
capete de serie se vor executa în 
cursul acestui an de către I.N.C.E.F.- 
A.P.R.O.M., precum și un model de 
bucătărie denumit „Modul", care se 
va fabrica în serie industrială. Ele 
vor parveni cumpărătorilor în ur
mătoarele luni.

La sfîrșitul anului trecut, I.N.C.E.F. 
a prezentat în Consiliul mobilei, 
organ superior al Ministerului Eco
nomiei Forestiere pentru coordona
rea producției de mobilă, un refe
rat amplu, susținut cu numeroase 
planșe și date tehnice privind mo
bila modulată și cerințele dezvoltării 
producției acesteia. In urma ex
periențelor efectuate a reieșit că 
realizarea mobilei modulate impu
ne luarea unor măsuri tehnico- 
organizatorice speciale de către în
treprinderile executante. Pentru ca 
piesele să fie bine concepute din 
punct de vedere arhitectonic și

funcțional, este necesară elaborarea 
unor proiecte tehnologice amănunțite 
privind execuția în serie, efectuarea 
centralizată a proiectelor tehnologi
ce; alte măsuri privesc creșterea gra
dului de precizie a execuției opera
țiilor la mașini, reglarea și verifi
carea periodică a preciziei mașini
lor, tipizarea metodelor de îmbina
re și a accesoriilor de asamblare, 
realizarea unui colorit uniform.

Mobila modulată, mai practică 
și mai comodă, este destinată 
modernizării locuințelor, ea are 
menirea să introducă elemente noi 
în amenajarea interioarelor. Ca a- 
tare, producerea și desfacerea ei 
trebuie să stea atît în atenția indus
triei, cît și a comerțului.

Ing. Claudiu LĂZĂRESCU 
șef de laborator I.N.C.E.F.

care să cuprindă între ele o 
de masă pentru hol, o jardi- 
sau plante de interior.
Institutul de cercetări 

s-au elaborat pînă

și chiar sisteme 
deocamdată 

prototipuri și

elaborate de

Prezentare pe măsura
sortimentelor
Un nou magazin bucureștean

Deschiderea magazinului „Adam", 
în Piața Palatului, a fost primită 
cu interes de cumpărători. Se 
pot procura aici, în minimum de 
timp, numeroase articole vestimenta
re bărbătești. Alegerea obiectului 
dorit este mult ușurată de expune
rea deschisă a mărfii, de sortimental 
variat de produse. In sectorul con
fecțiilor, care ocupă cea mai mare 
parte a magazinului, se găsesc și 
costume la ultima probă, un atelier 
de retuș.

Cercetînd cu atenție exponatele, 
de la confecții la tricotaje, pălării, 
cravate și lenjerie, am de făcut și 
unele observații pe care socotesc ni
merit să le aduc, pe această cale, la 
cunoștința celor interesați. Cred că 
sugestiile sînt binevenite, cu atît mai 
mult cu cit este vorba de o unitate 
nouă. I.a raionul de confecții am 
văzut costume, sacouri, paltoane și 
pardesie în culori plăcute, cu o 
croială modernă. Și sortimentul de 
talii și numere mi s-a părut mulțu
mitor. Păcat că prezentarea mărfu
rilor nu e la același nivel. Unele 
dintre ele sînt neglijent puse pe 
umerașe, înghesuite ; altele sînt pur 
și simplu boțite, calitatea stofelor 
și modelele reușite fiind astfel puse 
în umbră de lipsa de atenție acor
dată expunerii. Mă gîndeam că, 
avînd un atelier propriu, lucrători
lor din acest magazin nu le-ar fi 
greu 
fecții 
pare 
teres 
bligații elementare. Este vorba nu 
numai de estetică, ci și de faptul 
că aspectul îngrijit al mărfurilor în
lesnește vînzarea lor. Ca să nu mai 
vorbim de respectul datorat cum
părătorilor. O remarcă asemănă
toare am făcut și în fața standu
rilor cu tricotaje. La fel, unele pă
lării — chiar din cele prezentate în 
vitrină — nu au nici o formă, sînt 
necălcate. La costumele expuse pe 
manechine, cravatele sînt asortate 
după un gust îndoielnic.

să ofere cumpărătorilor con- 
cu un aspect ireproșabil. Se 
însă că nu există suficient in- 
pentru îndeplinirea acestei o-

ACTUALITĂȚI VESTIMENTARE

Am. răsfoit și; condica de sugestii. 
Majoritatea însemnărilor începeau 
prin a saluta ideea deschiderii unui 
astfel de magazin. Erau notate însă 
multe observații și sugestii judicioase 
cu privire la îmbunătățirea aprovizio
nării cu toate sortimentele cerute. Se 
propunea, de exemplu, — și acestei 
propuneri mă raliez și eu — să exis
te în magazin și confecții în culori mai 
luminoase, mai tinerești, menținîn- 
du-se, firește, gama bogată a celor 
mai închise ; din raituri să nu lipseas
că articolele expuse în vitrine etc. Sint 
observații care, asemenea celor pri
vind prezentarea, merită toată aten
ția din partea conducerii unității. 
Magazinul „Adam", unitate realmen
te utilă, are posibilitatea să satisfa- • 
că și mai bine preferințele unui pu
blic numeros și, mai ales, exigent.

Vasile CRISTEA 
student

1-
k 1

• Comerțul a contractat impor
tante cantități de mărfuri pentru 
sezonul de primăvară, intre acestea 
se numără 60 de modele de parde- 
sie din țesături de lină in a- 
mestec, din tergal in amestec cu 
lină, în desene și culori variate, 
pentru femei. Cîteva amănunte pri
vind croiala : reverele sînt mai în
guste, gulerele mai mici, unele mo
dele sînt ușor cambrate pe talie, gen 
redingotă. Nasturii din metal, garni
turile din imitație de piele vor da o 
notă aparte pardesiclor. Pn magazi
ne se vor găsi și taioare din dife
rite țesături, cu croială clasică sau 
fantezi, rochii în dungi, carouri, pe
pit, uni, dintr-o piesă sau două. Fus
tele din tergal sînt prezentate în- 
tr-o varietate mai mare de culori, 
desene, pliseuri.

• Și la capitolul impermeabilelor 
sînt noutăți. S-au contractat circa 
35 de modele noi, din țesături de 
bumbac impermeabile, avind o cro

ială sport sau clasică, căptușite cu 
țesături de bumbac sau lină, în 
dungi, carouri, etc.

• Iată și cîteva din noutățile ra
ioanelor de galanterie pentru se
mestrul în curs : poșete din mate
rial plastic metalizat, cordoane va
riate etc. Sînt și cîteva modele in
teresante de pălării : „Cristal", pen
tru seară, confecționate din pangli
că de celofan împletită cu diferite 
garnituri, „Carmen" și altele.

* Modele noi de tricotaje pentru 
bărbați, femei și copii într-o gamă 
mai largă do culori și contexturi, 
din fire de lînă, p.n.a., mătase arti- l 
ficială, bumbac sau relon se găsesc , 
în acest sezon in magazinele și ra- 
ioanelo de specialitate. Fabrica „So^ 
meșul“-Cluj produce mai multe ar
ticole pentru copii, „Tînăra Gardă" 
prezintă cîteva modele reușite de 
pulovere, veste etc., Fabrica de 
confecții și tricotaje „București" — 
bluze și cămăși supraelastice.

In vi ta fie

la muzică

Frumoase, elegante, lucrate din materiale noi, unele din confecțiile des
făcute de magazinul „Adam” suferă din cauza înghesuielii

RESPECT RECIPROC
dar și bună organizare

Dimineața, tind plec la 
lucru, întîlnesc în stația 
de autobuze mai mulți to
varăși de la fabrică sau 
din întreprinderi apropia
te. Așteaptă în liniște, 
păstrează rîndul ' 
au o purtare 
Dac-ur fi așa 
n-ar fi rău.

la urcare, 
civilizată, 
peste tot, 

Dar de 
multe ori, mai ales în o- 
rele de vîrf, în multe sta
ții de autobuz sau tramvai 
se naște îmbulzeală la ur
care. Sînt oameni care 
n-au răbdare să aștepte 
să se oprească bine ma
șina în stație, își fac vînt 
pe scară ca niște acrobați, 
iau cu asalt mașina, ne 
împing în dreapta și-n 
stînga, numai și numai să 
fie ei primii care intră. 
Cu ce ne alegem noi cei
lalți, se știe. Sîntem căleați 
în picioare, încasăm ghion- 
turi cu nemiluita. Dar ia 
să îndrăznești să le atragi 
atenția că se poartă neci
vilizat ! Te apostrofează de 
îndată, considerîndu-se tot 
ei cei ofensați.

De rămas în stație nu 
rămîne nimeni. Dar de ce 
această luptă ? Ajungem 
la destinație obosiți, ener
vați. Se mai nasc dis
cuții, se schimbă epite
te. Nu mai spun de timpul 
pierdut.

educație ar tre
se îmbine și cu 

măsuri organiza- 
menite să re- 

într-un fel

Sînt lucruri cunoscute, 
s-a scris despre ele de ne
numărate ori. Cred că tre
buie să creem un curent 
de opinie împotriva celor 
lipsiți de respect pentru 
tovarășii lor de călătorie. 
La urma urmei, gradul de 
conștiință cetățenească, de 
însușire a regulilor de 
conviețuire, se măsoară 
și după comportarea în 
vehicolele de transport.

După părerea mea, mun
ca de 
bui să 
unele 
torice,
gler.-enteze 
urcarea în tramvaie și au
tobuze, să stimuleze ordi
nea și disciplina. In unele 
părți există un sistem au
tomat de obținere a unor 
bonuri de ordine în stații, 
în așa fel îneît la urcarea 
pasagerilor nu se mai pro
duce nici un fel de înghe
suială. N-ar fi recoman
dabil ca Sfatul popular al 
Capitalei să studieze și al
te experiențe, metode și 
procedee folosite în acest 

osens ? Este și aceasta 
problemă de inițiativă.

Ioann RUSEN 
muncitoare 
la Țesătoriile Reunite

Datorită largilor posibilități create în 
țara noastră, a crescut interesul tinere
tului pentru muzică. Aceasta este o ex
presie a setei de cultură și dragostei de 
frumos care a cuprins straturile largi 
ale populației. In magazinele de specia
litate, iubitorii de muzică cumpără tot 
mai multe discuri și aparate muzicale. 
Mulți dintre ei simt nevoia de a expe
rimenta aceste aparate și discuri îna
inte de a și le procura. La ei s-a gîn- 
dit în primul rînd UCECOM înființînd 
— în Pasajul Victoriei (peste drum da 
Palatul Telefoanelor) din Capitală — 
un modern complex de deservire, care 
cuprinde, între altele, un sector de mu
zică. Este o inițiativă bine venită, care 
se situează pe linia facilitării apropierii 
tineretului de acest important domeniu 
al culturii.

Complexul are două părți distincte, 
în sectorul de muzică, cîteva fo
tolii și pupitre prevăzute cu piku- 
puri și căști de ascultare te invită 
parcă la o audiție muzicală. Se găsește 
aici o mare varietate de discuri. Aces
tea pot fi și închiriate, cu sau fără pi- 
kup, pentru 24 de ore sau mai mult, 
după dorință. Taxa de închiriere variază 
între 1,40—3,40 lei de disc pentru 24 
de ore. închirierea unui pikup, pe ace
lași timp, costă 6,50 lei. Dacă plăcile sau 
pikupul sînt reținute mai mult, 
cu fiecare zi în plus taxa de închiriere 
scade. Mai pot fi închiriate aparate de 
radio portabile cu tranzistor!. La suges
tia primilor clienți, conducerea coope
rativei „Deservirea" — organizatoarea 
complexului — și-a însușit ideea ca în 
viitor de aici să se poată închiria și 
benzi de magnetofon.

în partea stingă a complexului sînt 
alte 4 sectoare. într-unul din acestea se 
pot închiria diferite obiecte, de la jocuri 
de șah și table la aparate de fotografiat 
etc. De asemenea, complexul cuprinde 
ateliere unde pot fi reparate bibelouri și 
obiecte de artă din ceramică, porțelan, 
cristal, stilouri, ochelari de soare, pe
nițe de aur etc.

La intrarea în complex se află un 
mare panou-vitrină, care informează a- 
supra principalelor servicii oferite cetă
țenilor nu numai aici, ci și în celelalte 
unități ale cooperației meșteșugărești 
din oraș. Util ar fi ca el să informeze 
în scurt timp și despre alte servicii, pe 
care cetățenii le așteaptă din partea 
UCECOM. Ne referim la dezvolta
rea serviciilor de comisionari, înmulți
rea unităților de croitorie pentru copii, 
a acelora care execută reparații de mo
bilier și lucrări de tîmplărie, a vopsi- 
toriilor și curățătoriilor chimice rapide, 
înlesnirea efectuării diferitelor reparații 
la domiciliu. Necesare sînt și cîteva 
puncte pentru mici reparații urgente 
executate pe loc — de la pantofi la 
ceasuri și stilouri — precum și un punct 
de reparat mașini de scris.

DECORUL STRĂZII
Prin diversele sale aspecte și rezolvări 

arhitecturale, strada creează o ambianță 
plăcută, un decor interesant, care contri
buie la educarea gustului cetățenilor. Ea 
exprimă cu claritate epoca în care a (ost 
cencepută. Ulițele șerpuite, foarte îngus
ta, din burgul medieval, folosite laolaltă 
de vehicule și pietoni, au o individua
litate cu totul deosebită de aceea a bu
levardelor moderne, drepte și largi, ar
tere importante de circulație rapidă. La 
Brașov, de pildă, strada Sforii din preaj
ma Bisericii Negre este mai îngustă de 
un metru, nu lasă doi oameni să meargă 
alături; dar șoseaua Kiseleff primește vi
zitatorii Capitalei ps trei benzi largi de 
circulafie auto, mărginite de trotuare cu 
plantații bogate. Capete noi de perspec
tivă au fost create în ultima vreme. In 
Piața Palatului, de exemplu, străpungerea 
străzii Stirbey Vodă se deschide către 
Ateneu. Din strada Luterană privirea cade 
pe clădirea-turn, iar de pe Calea Vic
toriei se zăresc siluetele arborilor din 
grădina Cișmigiului. Elementele care 
compun fizionomia străzilor determină în 
mare măsură personalitatea pnqi oraș, 
dindu-i un caracter propriu și făcîndu-l 
să se deosebească de celelalte.

In ultimii ani, procesul foarte rapid și 
amplu de construcfii a determinat schim
bări radicale în aspectul unor orașe, car
tiere și străzi. Apariția blocurilor masive 
a fost însoțită de amenajarea spațiilor 
verzi, de construirea de obiective social- 
culrurale. Pentru rezolvarea în ansambluri 
unitare a tuturor aspectelor ivite o dată 
cu înnoirile urbanistice, considerăm foarte 
util — în etapa actuală de restructurare 
a orașelor — un schimb larg de păreri 
în problemele legate de organizarea, de 
aspectul străzii.

Dintre problemele complexe ridicate de 
creșterea rapidă a orașelor noastre, ne 
propunem să ne oprim asupra cîtorva 
elemente legate de organizarea urbanis
tică a străzii. Atjt în interiorul unei clă
diri (locuință sau sală de spectacol), cît

și înăuntrul unui oraș, concepția mpdernă 
arhitecturală și urbanistică urmărește or
ganizarea armonioasă a spațiului. Este 
bine cunoscută aprecierea că piața San 
Marco din Veneția ar fi un salon căruia 
i s-a înlăturat acoperișul. Omul imprimă 
unei locuințe amprenta personalității sale, 
creînd un cadru propriu, intim. Colectivi
tatea transmite străzii ceva din spiritul, 
din concepția ei de viață. Să nu uităm 
că la noi, această concepție e astăzi foar
te evoluată, aparținînd unui popor care 
desăvîrșește construcția socialismului, in
tr-un stat în care se ține seama efectiv 
de gustul și de cerințele maselor.

Fațadele construcțiilor, care participă la 
viața și aspectul străzii, constituie frontu
rile sau pereții ei. Acolo unde dimensiu
nile clădirilor, distanțarea lor față de 
stradă au fost bine proportionate, s-a ob
ținut o ambianță armonioasă, ca în car
tierele noi Balta Albă, Drumul Taberei, 
In unele cazuri însă, blocuri mari sînt am
plasate în imediata apropiere a străzii, 
lipsite astfel de cadrul necesar (unele 
construcții de pe Bd. Mihai Bravu, de pe 
șoseaua Ștefan cel Mare). Pentru a evita 
monotonia, o anumită tendință de șablon 
și pentru a ^sigura o varietate de aspect, 
o individualitate și o amprentă proprie 
clădirilor, este necesar să se intervină în 
diferențierea ritmului ferestrelor, balcoa
nelor, culorilor, dar și a materialelor ce 
se pot folosi. Față de condițiile actuale, 
s-ar putea utiliza pe o scară mai largă 
pereți de ceramică sau placaje de piatră, 
panouri decorative înglobate în arhitec
tura edificiului, elemente de aluminiu în 
care se reflectă culorile și agitația străzii. 
Porticele prevăzute la parterul clădirilor 
fac să vibreze lumini și umbre pe stîlpii 
și pe arcadele lor, creind efecte de un 
pitoresc deosebit. In acest sens s-a re
zolvat favorabil parterul Magazinului co
piilor de pe Calea Victoriei. Efectele ob
ținute însă la unitățile comerciale din 
blocul de pe strada Academiei sînt al

tele. Aici, în loc de a contribui la rea
lizarea unei deschideri primitoare, por
ticele ascund intrările și vitrinele.

Clădirile, ca decor al străzii, contri
buie la înfrumusețarea acesteia prin vi
trinele magazinelor (librării, cofetării etc.) 
sau ale unor hoteluri, cinematografe, ofi
cii de turism — cu deschidere largă spre 
trotuare, expunînd arhitectura interioară, 
decorația și mobilierul de bun gust ; 
ne gîndim la hotelul Ambasador sau la 
galeriile Krețulescu. Acest principiu mo
dern a fost însă aplicat cu rezultate ne
gative |a amenajarea unor magazine. La 
florăria Codlea de pe Bd. Magheru, pe
reții interiori excesiv decorați nu consti
tuie un fundal neutru, potrivit pentru 
punerea în valoare a florilor multicolore. 
Pe același bulevard, vitrinele încărcate 
ale magazinului de artizanat nu oferă 
străzii decorul corespunzător și pun pri
vitorul în situația de a nu reține nimic. 
In ce privește firmele, care pot înviora 
și înfrumuseța aspectul clădirilor și 
deci, al străzilor, considerăm că este 
momentul să fie folosită o concepție mo
dernă : cele pictate pe tablă sau sticlă 
ar trebui să fie înlocuite cu litere meta
lice sau din tuburi fluorescente. Grafica 
acestora, ca și aceea a reclamelor, cere 
mai multă fantezie, pentru obținerea unei 
cît mai mari varietăți, pe măsura celor 
mai diverse necesități. Numărul redus al 
tipurilpr de literă folosite arată că nu 
sînt solicitați în suficientă măsură grafi
cienii, care ar putea contribui la reali
zarea unor firme noi, sugestive, atrăgă
toare. S-ar evita astfel și unele greșeli, 
ca la complexul comercial de pe Calea 
Grivifei, unde marea firmă luminoasă este 
cu totul disproporționată față de înălți
mea clădirii.

In proiectarea și utilizarea unor vitri
ne, firme sau reclame nu se fine seama 
în suficientă măsură de aspectele lor în 
timpul nopții, cînd efectele de lumină 
ar putea cuprinde o gamă mai bogată

de forme și culori, sporind astfel far
mecul iluminării orașului.

Viața străzii prezintă multe alte as
pecte care ar putea fi discutate la rîn
dul lor. Plantațiile, de pildă, ar reuși să 
schimbe înfățișarea străzii dacă în locul 
unor șiruri monotone de arbori sau al 
unor movilițe inestetice cu flori (ca ace
lea care au existat pînă nu de mult chiar 
în centrul Capitalei, în fața Casei Cen
trale d Armatei sau la Onești) s-ar reali
za ansambluri variate, cuprinzînd pilcuri 
de copaci, suprafețe acoperite de gazon, 
mici grupuri florale. De asemenea, în ce 
privește iluminatul, cu mai multă imagi
nație s-ar putea crea o individualitate

proprie străzii prin dispunerea variată a 
surselor de lumină. O zonă ca aceea în 
care se află Grădina Icoanei cu teatrul 
din fața sa ar putea fi pusă în valoare 
printr-un studiu de iluminat în care s-ar 
folosi reflectoare și lampadare moderne 
și de diverse forme pentru obținerea u- 
nor efecte adecuate. In decorul străzii 
s-ar pufea integra și panouri de afișaj 
sau planuri ale orașului cu indicarea tra
seelor de transport în comun, a edifi
ciilor publice, magazinelor, gărilor, hote
lurilor etc., care ar îndeplini, pe lîngă 
scopul utilitar, și unele funcțiuni este
tice.

Față de multiplele probleme ridicate

de organizarea urbanistică a străzii în 
orașul de azi apare necesitatea coordo
nării de către un for unic a proiectării, 
executării și folosirii tuturor acestor ele
mente. Acesta ar putea funcționa pe lîn
gă sfaturile populare regionale sau in ca
drul C.S.C.A.S., cuprinzînd diverse cate
gorii de specialiști — arhitecți, urbaniști, 
artiști plastici, decoratori etc. — care ar 
asigura realizarea unui cadru armonios, 
la un nivel din ce în ce mai înalt. Or
ganizarea străzii trebuie să urmeze o 
linie științifică, modernă, și în același 
timp legată de tradiție, de specificul 
local.

Arh. Aurelian TRIȘCU

Sever UTAN

Efecte de lumină în Piața Unirii din Iași Foto : Gh. Vințilă

ȚINUTA
călătorului

Treburile mă aduc de multe ori în 
Capitală. O dată cu mine din tren 
coboară și alți călători, unii din o- 
rașe îndepărtate, care au călătorit o 
noapte întreagă.

Pe toți cei veniți în această si
tuație, bunăcuviința, demnitatea 
noastră de oameni ne obliga să ne 
prezentăm la instituțiile unde avem 
treabă, într-o ținută îngrijită. Se în- 
tîmplă însă, mai ales cînd ai călăto
rit o noapte întreagă și n-ai găsit 
loc la vagonul de dormit, să ajungi 
obosit, cu hainele mototolite. Simți 
nevoia să te schimbi și să te băr
bierești, să-ți calci un pic hainele și 
să-ți lustruiești pantofii, într-un cu- 
vînt, să arăți ca oamenii. Dar nu mai 
ai timp să umbli prin oraș căutînd 
un frizer, un hotel . Bine ar fi dacă 
astfel de servicii am putea găsi în 
gări. Dar, după cît știu, nu s-a dat 
prea multă atenție acestui gen de 
servicii. Și nici în auto și aerogări.

După cîte am aflat, excepție face 
Brașovul. Călătorului abia descins 
din tren îi stau la dispoziție uni
tățile cooperativei „Igiena", poate 
face o baie, i se calcă hainele în 
cîteva minute, își poate da la lustruit 
încălțămintea. Sînt aspecte ale gri
jii și atenției față de nevoile călă
torului, pe care le-am dori introduse 
— cu ajutorul sfaturilor populare și 
al cooperației meșteșugărești — în 
celelalte gări și în primul rînd în 
cele din Capitală.

Mihai PARASCH1V 
funcționar-Galați
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Ședința Secției de cereale 
și plante tehnice 
din Consiliul Superior 
al Agriculturii

în zilele de 25 și 26 februarie a 
avut loc o ședință de lucru a Sec
ției de cereale și plante tehnice din 
Consiliul Superior* al Agriculturii. 
Au. participat vicepreședinți ai con
siliilor agricole regionale, cadre teh
nice din gospodăriile agricole de 
stat, cercetători din stațiunile expe
rimentale și centre de încercarea so
lurilor.

în prima zi au fost prezentate re
feratele privind raionarea semințelor 
de plante agricole pentru perioada 
1966—1970 și propuneri de îmbună
tățire a sistemului de producere și 
înmulțire a semințelor. în cuvîntul 
lor, numeroși participanți au împăr
tășit din experiența căpătată și au 
făcut propuneri valoroase.

în cea de-a doua zi s-au dezbă
tut probleme legate de pregătirea și 
buna desfășurare a lucrărilor agri
cole de primăvară. (Agerpres)

INFORMAȚII
PRIMIRE

LA CONSILIUL DE STAT

Vineri 26 februarie vicepreședin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro- 
mîne, Avram Bunaciu, a primit în 
audiență de rămas bun pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Indoneziei la București, Su- 
krisno, în legătură cu plecarea sa 
definitivă de la post. (Agerpres)

★
Ambasadorul Republicii Indonezia 

în R. P. Romînă, Sukrisno, a oferit 
vineri după-amiază un cocteil cu 
prilejul plecării sale definitive din 
țara noastră.

Au participat loan Constant Ma- 
noliu, ministrul Justiției, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești. aoademicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romî
nă și alți membri ai corpului diplo
matic.

SEMNAREA PROTOCOLULUI 
PRIVIND SCHIMBURILE 

COMERCIALE ÎNTRE 
R. P. ROMÎNĂ ȘI TURCIA

Ca urmare a tratativelor purtate, 
în ziua de 24 februarie s-a semnat 
la Ankara protocolul privind regle
mentarea schimburilor comerciale 
între R. P. Romînă și Turcia, pe 
perioada 1 aprilie 1965 — 31 martie 
1966.

(Agerpres)

Ministrul industriei 
construcțiilor de mașini 
Gheorghe Rădoi 
s-a înapoiat in Capitală

Al 10000-lea apartament
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, care, la invitația guvernului 
suedez, a făcut o vizită în această 
țară, împreună cu soția sa, actrița de 
film Lica Gheorghiu. El a fost înso
țit de Sergiu Bulgakof, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, pre
cum și de specialiști.

în drum spre patrie, Gheorghe 
Rădoi și persoanele care l-au înso
țit au vizitat Finlanda și Norvegia.

în Norvegia, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini al R. P. Ro- 
mîne s-a întîlnit cu ministrul In
dustriei, Karl Trasti, cu care a făcut 
un schimb de păreri asupra posibi
lităților de dezvoltare a relațiilor 
comerciale și a colaborării economice 
între R. P. Romînă și Norvegia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și ai altor ministere econo
mice.

Au fost de față Martti Johannes 
Salomies, ambasadorul Finlandei, și 
Gunnar Verge, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Suediei în R. P. Ro
mînă. (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINA
CRITICI FRANCEZE Șl REACȚII AMERICANE 

uneori eliptice, au prezentat publicului 
american o vedere sintetică și calmă a 
politicii palatului Elysee.

Despre subiectul cel mai arzător, răz
boiul din Vietnam, Couve de Murville a 
repetat ceea ce le-a spus și oamenilor 
politici la Washington în timpul celor 
trei zile cît au durat conversațiile în ca
pitala americană. El s-a pronunțat pentru 
o conferință generală „fără condiții 
prealabile" în problemele sud-estului A- 
siei, destinată — cu toate că termenul 
n-a fost folosit — să creeze condițiile 
„autodeterminării" vietnamezilor. El a 
negat că diplomația franceză s-ar folosi 

declarații explozive" și că ar viza

La încheierea vizitei la Washington a 
ministrului afacerilor externe al Franței, 
corespondentul din capitala S.U.A. al 
ziarului „Le Monde" a transmis urmă
toarele :

„înainte de a se urca în avionul spre 
New York, Couve de Murville a tost 
oaspetele rețelei de televiziune C.B.S., 
unde trei ziariști au pus pe rind între
bări. Răspunsurile ministrului afacerilor 
externe, dezbrăcate de orice emfază,

în străduințele 
de a internațio
naliza războiul 
din Vietnamul 
de sud, la Sai
gon a fost adus 
primul contin
gent de sol
dați sud-core- 
eni ' '

(după „New 
"York Herald 
Tribune").

(Ziarele).

Soldatul ame
rican : — 
mulțumesc 
ai venit, 
cumva știi 
drumul spre 
șire ?"

menținerea, în scopuri politice, a unei 
tensiuni între Paris și Washington.

După părerea ministrului francez, ex- 
punîndu-și limpede și în mod public di
vergențele de opinie cu Washingtonul, 
Franța servește „cauza unei înțelegeri mu
tuale sănătoase între cele două țări".

In continuare, în corespondență se 
spune; „Puține personalități europene, în 
vizită la Washington, au avut contacte 
atît de prelungite și aprofundate cu con
ducătorii americani. Dineul de vineri a 
reunit, în afară de secretarul de stat, 
McNamara, numeroși parlamentari. Aceș
tia din urmă, neavînd obiceiul să facă un 
mister din sentimentele lor și îndemnați 
de gazdă să-și dea frîu liber inimii, fără 
a ține seama de convenții protocolare, 
l-au „împuns" pe Couve de Murville, în 
cursul unei lungi discuții, punindu-i în
trebări în legătură cu ceea ce desparte 
guvernul francez de cel american. Mi
nistrul afacerilor externe a rezistat cu se
ninătate la asaltul obiecțiilor pe care po
litica franceză le ridică în Congres. Re
zultatul cel mai pozitiv al misiunii sale 
ar fi fost nu dezarmarea tuturor acestor 
critici, ci stabilirea unui bilanț lucid a 
ceea ce separă Parisul de Washington 
cît și ceea ce le unește. Este tot ceea ce 
circumstanțele au putut permite să se 
spere pentru moment.

In problema vietnameză disonanța 
franceză va găsi un ecou ce va crește 
o dată cu dificultățile. Suplimentul du
minical al ziarului „New York Times" a 
publicat un lung articol al coresponden
tului militar american Hanson Baldwin, 
care descrie cu sînge rece înlănțuirea con
secințelor unei rezistențe înverșunate a- 
mericane față de presiunea exercitată de 
Vietcong. Contrar altor comentatori a- 
mericani, care preferă să pledeze pentru 
extinderea războiului, prezentînd în cu
lori atrăgătoare o desfășurare aero-na- 
vală masivă, Baldwin admite că „este per
fect posibil ca Statele Unite să se trezească 
iar angajate într-o nouă ediție a războ
iului din Coreea". După un șir de consi
derații de ordin tehnic în legătură cu ce
rințele unei astfel de campanii, «care ar 
presupune o adevărată mobilizare indus
trială și militară», Baldwin recunoaște : 
«Chiar în cazul acesta, noi n-am putea 
obține succese rapide. Războiul ar fi 
lung, murdar și obositor»".

IHttBWt uium
Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R. 
pentru probleme 
economice

MOSCOVA 26 (Agerpres). — în
tre 16 șl 22 februarie, la Moscova 
a avut loc ședința Comisiei Perma
nente C.A.E.R. pentru probleme e- 
conomice. Comisia a examinat une
le probleme metodologice ale colabo
rării economice dintre țările membre 
ale C.A.E.R. și a stabilit orientările 
viitoare ale activității sale. La șe
dință au participat delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și Uniunea Sovietică, țări membre 
ale Consiliului.

Ca observatori la ședință au fost 
de față reprezentanți ai R. P. Chi
neze, R. P. D. Coreene, Republicii 
Cuba, R. S. F. Iugoslavia și R. 
Vietnam.

Ședința s-a desfășurat într-o 
mosferă de unitate frățească și 
înțelegere deplină.

Consfătuirea liderilor 
mișcării patriotice 
din Congo

D.

at- 
de
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Constructorii Trustului regional 
Ploiești au înregistrat zilele acestea 
un fapt deosebit — darea în folosin
ță a celui de-al 10 000-lea aparta
ment construit în anii șesenalului. 
Datorită strădaniilor constructorilor 
orașele regiunii Ploiești se prezintă 
întinerite, cu blocuri noi, moderne, 
străzi largi și parcuri. O dată cu îm
bunătățirea aspectului exterior, ei au 
obținut succese și în ce privește con

fortul noilor construcții, finisajul, dis
punerea încăperilor și apartamente
lor etc. Anul acesta volumul con
strucțiilor de locuințe în regiune 
continuă să crească. Aproape jumă
tate din blocuri vor fi construite cu 
cofraje glisante. Vor fi folosite și alte 
metode înaintate de lucru care să 
facă posibilă creșterea productivi
tății muncii cu mai mult de 60 la 
sută față de 1959. în fotografie : lo
cuințe noi în zona halelor centrale.

A apărut „PRESA NOASTRÂ", re
vista Uniunii ziariștilor din R.P.R.

Anul X. Nr. 1(105) 1965

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 26 fe

bruarie 1965, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

23 20 4 88 51 68 33 27 79 26
Premii suplimentare : 23 15 21.
Fond de premii : 1.117.081 lei
Tragerea următoare, tragere specia

lă, va avea loc vineri 5 martie 1965 în 
București.

AZI IN CAPITALĂ
Rominla—Polonia (tineret) 

Ia hochei pe gheață

Pe patinoarul artificial din parcul 
„23 August' se va disputa astă-sea
ră, cu începere de la ora 19, meciul 
Internațional de hochei pe gheață 
dintre selecționatele de tineret ale 
R.P. Romîne și R.P. Polone. Din echi
pa țării noastre vor face parte, prin
tre alții, Crlșan, Corduban, Pană, 
Florescu. Diminică, de la ora 16,30, 
tot pe patinoarul „23 August", are 
loc locul revanșă.

;„Cupa Bucureștiulul" la box

Sala sporturilor de la Floreasca 
va găzdui astă-seară, de la ora 19, 
ultima reuniune de box pentru „Cupa 
orașului București'. Cu acest prilej 
va trece corzile ringului și cam
pionul țării la categoria muscă, 
Constantin Ciucă (Steaua), care va 
primi replica lui S. Croitoru (Semă
nătoarea). Dinamovistul V. Antonio, 
considerat ca unul dintre cei mal 
buni boxeri la categoria semiușoară, 
va fi opus lui Șerban Romeo (Grlvița 
Roșie). Iată alte meciuri mai impor
tante : D. Davidescu (Dinamo)—V. 
Nițoi (Progresul) ; N. Gîju (Steaua)— 
C. Georgescu (Constructorul); I. VI- 
șinescu (Steaua)—V. Ionescu (Olim
pia).

Sportivi
HANDBAL

romîni peste hotare
în semifinalele „Cupei campioni

lor europeni" la handbal (masculin), 
Dinamo București întîlnește astă- 
seară la Zilrich echipa locală 
Grasshopers, campioana Elveției. 
După cum s-a mai anunțat, returul 
se va desfășura la 20 martie, în 
București.

TENIS DE MASĂ
Astăzi și duminică, la Frankfurt 

pe Main se desfășoară tradiționalele 
campionate internaționale de tenis 
de masă ale R.F. Germane, la care 
participă peste 160 de jucători și ju
cătoare din 17 țări. Campionatele 
constituie o adevărată repetiție înain
tea campionatelor mondiale de la 
Ljubljana (Iugoslavia). Țara noastră 
va fi reprezentată de Maria Alexan
dru, Ella Constantinescu, Dorin 
Giurgiucă, Radu Negulescu, Gheor
ghe Cobîrzan și Adalbert Rethi. UI-

timele două ediții ale probei de 
simplu din cadrul acestor campiona
te au fost cîștigate de Maria Alexan
dru. Anul trecut, Dorin Giurgiucă a 
reușit să se califice în finală.

FOTBAL
Astăzi la Tel-Aviv echipa de fotbal 

Rapid București susține al doilea 
meci din cadrul turneului pe care-l 
întreprinde în Israel. Fotbaliștii ro
mîni vor întîlni o selecționată divi
zionară. In primul joc, rapidiștii au 
fost întrecuți cu 1—0 (0—0) de echipa 
Hapoel.

LUPTE
Selecționata de lupte clasice a clu

burilor bucureștene și-a început tur
neul în U.R.S.S., întîlnind la Mosco
va reprezentativa orașului. Luptăto
rii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 7—2. Echipa bucureșteană 
va evolua la 27 februarie la Ivanovo 
și la 2 martie la Minsk.

Din sportul
• Cu prilejul unui concurs interna

țional de patinaj viteză, desfășurat pe 
pista stadionului „Bislet" din Oslo, olan
dezul Rudi Liebrechts a stabilit un nou 
record mondial în proba de 3 000 m cu 
rezultatul de 4'26"8/10.

La un concurs de selecție pentru secția de schi a școlii medii din Sinaia. 
Linia de sosire este trecută de unul din cei mal mici participanți

internațional
• în cea de-a doua semifinală a „Cu

pei campionilor europeni" la tenis de 
masă echipa feminină D.T.C. Kaiser- 
berg, campioana R. F. Germane, a în
vins cu scorul de 5—3 echipa maghia
ră Foeldgep-Budapesta.

în finala competiției echipa D.T.C. 
Kaiserberg va întîlni la București for
mația Voința București, deținătoarea 
trofeului.

• După consumarea a 10 runde, tur
neul internațional de șah de la Buda
pesta are doi lideri: marii maeștri Tai- 
manov și Szabo, cu cîte 7,5 puncte fie
care. îi urmează Polugaevski (6,5 punc
te și o partidă întreruptă), Janosevici 
(6,5 puncte) etc. în runda a 10-a Tai- 
manov a remizat cu Szabo, Janosevici 
cu Krogius, iar Bilek l-a învins pe Pire.

• Federația franceză de volei a in
format Federația internațională că re
nunță la organizarea primei „Cupe mon
diale" de volei, ce urma să se desfă
șoare anul acesta la Paris, între 26 au
gust și 5 septembrie. Hotărîrea fede
rației franceze este motivată de faptul 
că datele de disputare a Cupei mon
diale coincid cu Universiada de la Bu
dapesta.

Potrivit regulamentului elaborat de 
federația franceză și aprobat la Tokio 
de congresul F.I.V.B., la „Cupa mon
dială" se prevedea participarea a 12 
țări : U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romînă, Japonia, R.A.U., S.U.A., Franța, 
Brazilia, Olanda, Mexic, R. P. Bulgaria, 
R. P. Polonă.

(Agerpres)

Corupția ca sistem de redistribuire a veniturilor
După o călătorie în Congo, Etienne 

Mallarde a publicat în ziarul „Combat" 
o suită de reportaje, din care repro
ducem :

„E imposibil să faci trei pași în centrul 
orașului Leopoldville fără să dai de ini
țialele unor noi firme congoleze : 
Socopo, Socopa, Sococu, Socobo, Socono, 
Socochose... Ele domină în fapt însăși 
viața orașului. Dacă te interesezi de vreo 
stradă, răspunsul, în loc să se refere la 
numele străzii, bulevardului, vine prompt: 
„Cunoașteți imobilul Sococo"... etc—

Incepind din 1960’ există un- aflux ne
întrerupt al unor clanuri întregi spre ca
pitală. La Leopoldville locuiau cu patru 
ani în urmă 400 000 de congolezi ; azi 
sînt peste un milion și jumătate, poate 
chiar două milioane. E nevoie de cîtva 
timp peMru .'a înțelege ce anume îi îm
pinge pe acești oameni să vină de la 
mari distanțe pentru a trăi atît de prost 
în bidonville-uri și de unde își asigură 
ei mijloacele de existență.

...Imaginați-vă un funcționar congolez

numit Kasongo, însărcinat, de pildă, cu 
ceea ce se cheamă controlul străinilor. 
Acest om vine din Katanga, unde fami
lia (clanul) l-a ajutat să facă studii solide 
(egale cu un fel de bacalaureat). Ka
songo, «șef de birou», al treilea sau al 
patrulea în ierarhia administrației cen
trale, nu este un ingrat. El știe foarte 
bine ce așteaptă din partea lui clanul, 
după ce l-a ales și, în parte, l-a finanțat, 
pentru «ascensiunea» sa. Cîștigînd lu
nar circa 20 de mii de franci congolezi, 
el are datoria să organizeze vi, ,a a două-

— uneori mai pujTne, 
— asigurîndu-le un 

nu poate coborî pen- 
sub trei mii de franci

zeci de ‘perîoane - 
alteori mai multe 
«mihim Vital» care 
fru fiecare în parte 
congolezi lunar.

Cu salariul său 
songo reușește totuși, și nu prin privațiuni 
atroce, ci mai degrabă prin exploatarea 
rafională a privilegiilor poziției sale. Aici 
intervine pentru prima oară cuvîntul 
«matabich». A plăti matabich înseamnă a 
«unge mina», a da bacșiș. Plătești func-

relativ modest, Ka-

ționarilor congolezi, ori de cîte 
de-a face cu ei, o remunerație 
văzută, considerată «normală», 
cele mai mici servicii. Pentru a 
o viză frebuie să dai matabich, 
a intra într-un minister dai matabich por
tarului, ca să obții o întrevedere dai 
matabich directorului protocolului, ca să 
intri la președintele republicii, matabich-ul 
se cuvine soldatului de gardă etc. Acest 
sistem de corupție fără limife, devenit 
instituție, reprezintă în realitafe un cir
cuit de redistribuire a veniturilor, deoare
ce fiecare din acești funcționari asigură 
mijloacele de trai unei tagme de veri, 
unchi, nepoți ș.a.m.d.

Să revenim la imaginarul nostru Ka
songo, care va scoate de zece ori sa
lariul său de la acei ce au avut ghinio
nul să-i cadă în mînă, și aceasta cu o 
anumită politețe, fără a avea aerul de 
a se atinge de ceva ce nu-i aparține. 
El mai uzează de încă un procedeu : co
lonizarea sistematică — cu rudele sale 
— a administrației unde lucrează, lucru 
pe care-l face cu destulă discreție totuși, 
pentru ca o parte însemnată a prăjiturii 
să rămînă și altora. Dublul sistem al 
nepotismului și corupției se manifestă nu 
numai în administrație, ci și în cercul 
„politicienilor".

ori ai 
nepre- 
pentru 
obține 
pentru

TlRGULTlRGUL
LA AL

LA LEIPZIG

Tîrgul internațional de primăvară 
de la Leipzig din anul acesta, care 
se va ține între 28 februarie și 9 
martie, are o însemnătate deosebită. 
El se află sub semnul jubileului de 
800 de ani al tîrgurilor de la Leip
zig. Avînd o asemenea tradiție, Tîr
gul de la Leipzig constituie astăzi 
un important centru de întîlnire a 
comerțului Est-Vest, aducînd o con
tribuție de seamă la dezvoltarea co
merțului mondial, la afirmarea prin
cipiilor ooexistenței pașnice.

Tîrgul de primăvară din 1965, 
care se va desfășura sub lozinca : 
„A 800-a aniversare a Tîrgului de 
la Leipzig — pentru comerț mondial 
liber și pentru progres tehnic", va 
depăși în amploare toate edițiile de 
pînă acum. Cu o suprafață de 116 000 
mp, — o treime din suprafața to
tală de expunere — participarea 
străinătății va fi cea mai mare din 
istoria sa. La tîrgul de primăvară 
din acest an vor fi prezenți 9 000 de 
expozanți din 70 de țări ale lumii și 
zeci de mii de cumpărători din a- 
proximativ 100 de țări. 18 state vor 
participa cu expoziții colective ofi
ciale. Tîrgul de la Leipzig va fi vi
zitat de delegații guvernamentale 
din diferite țări, printre care și de
legația Republiaii Populare Romîne. 
De asemenea, un mare număr de 
delegații ale camerelor de comerț și 
asociațiilor economice vor purta ne
gocieri comerciale și vor examina 
noi posibilități de colaborare econo
mică.

Tîrgul de la Leipzig joacă nu nu
mai un rol important în comerțul 
internațional, ci constituie totodată 
centrul unei ample comparări în ce 
privește realizările științifico-teh- 
nice și al schimbului de experiență. 
Și în acest an, Tîrgul de primăvară 
oferă un bogat program de congre
se și simpozioane internaționale, 
precum și de conferințe de specia
litate, la care vor participa peste 
400 de cunoscuți oameni de știință 
și specialiști din R.D.G. și din străi
nătate.

Și cu prilejul Tîrgului de primă
vară, exponatele de cea mai înaltă 
calitate vor fi distinse cu medalii 
de aur și diplome. După cum se știe 
instalația romînească de foraj 
3 DH 200 a fost distinsă în cadrul 
Tîrgului de primăvară din anul tre
cut cu medalia de aur.

La Tîrgul de primăvară 1 de la 
Leipzig din acest an vor participa 
250 de întreprinderi de comerț ex
terior din țările socialiste. Expozl-

LEA CENTENAR
Erich DANZ

Consilier comercial al Ambasadei 
Republicii Democrate Germane

țiile lor colective și individuale, care 
ocupă o suprafață de circa 40 000 
mp, vor demonstra grăitor ma
rile progrese realizate în dezvolta
rea socialistă. Standurile Republicii 
Populare Romîne, ocupînd o supra
față de expunere de 2 800 mp, se si
tuează la loc de frunte printre ex
pozanții Tîrgului de primăvară din 
acest an. întreprinderile de stat 
pentru comerțul exterior ale R. P. 
Romîne vor prezenta îndeosebi cele 
mal noi realizări din domeniul con
strucțiilor de mașini, cu caracteris
tici tehnice superioare, de înaltă ca
pacitate și eficiență economică.

Cel mai mare expozant din străi
nătate la Tîrgul de primăvară este 
Uniunea Sovietică. Expoziții cuprin
zătoare mai prezintă la Leipzig R.P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugosla
via, Republica Cuba, R. P. Chineză, 
R. P. Mongolă și R. D. Vietnam.

La Tîrgul jubiliar, țările europe
ne capitaliste ooupă o suprafață 
de expunere cu 12 la sută mai mare 
decît anul trecut. O mare partici
pare au statele industriale occi
dentale ca Franța, Anglia, Ita
lia, Suedia, Elveția etc. La Leip
zig vor fi, de asemenea, reprezen
tate concerne și mari întreprinderi 
cunoscute pe scară mondială din țări 
capitaliste. Dintre țările capitaliste 
neeuropene la Tîrgul jubiliar au 
sosit expozanți din 23 de țări; su
prafața lor de expunere a crescut 
cu 25 la sută în comparație cu Tîr
gul de primăvară din 1964. India 
și-a mărit expoziția sa colectivă cu 
o treime. Mai participă și țări ca 
Indonezia, Japonia și Pakistanul. 
Din regiunea arabo-africană sînt 
reprezentate, printre alte țări, Re
publica Arabă Unită, Libanul, Ma
rocul, Tunisia, Ghana, Sudanul și 
Tanzania. în ce privește continentul 
american este de semnalat că pen
tru prima oară Columbia participă 
cu o expoziție oolectivă oficială. Mai 
sînt prezenți la Leipzig expozanți 
din S.U.A., Canada, Brazilia, Argen
tina, Uruguay și Ecuador.

Republica Democrată Germană, 
țara gazdă a Tîrgului, expune pro
duse ale tuturor ramurilor industria
le, demonstrînd astfel succesele ob
ținute de la introducerea în R.D.G. a

noului sistem eoanomic de planifi
care și de conducere a economiei na
ționale. Ca și în anii precedenți, R.D. 
Germană ocupă suprafața de expu
nere cea mai mare și prezintă, în
deosebi, utilaje pentru industria 
chimică, substanțe chimice de bază, 
mașini-unelte și noutăți interesante 
din diferitele ramuri ale electro
tehnicii și electronicii. Cu prilejul 
Tîrgului jubiliar, R.D.G. își va de
monstra într-o măsură și mai mare 
capacitatea de export în ce pri
vește instalații industriale complete, 
îndeosebi .industria constructoare 
de mașini a R.D.G. va prezenta la 
Tîrg un larg sortiment de mașini 
de înaltă productivitate, printre care 
și mașini cu comandă numerică. In
dustria bunurilor de consum a 
R.D.G. va prezenta la Tîrgul jubi
liar numeroase noutăți și perfec
ționări, îndeosebi din domeniul tex
tilelor, articolelor tehnice de uz 
casnic, aparatelor de radio și tele
viziune, cît și al încălțămintei și 
articolelor de pielărie.

în încheiere, urez tuturor repre
zentanților economiei și comerțului, 
oamenilor de știință și tehnicienilor 
romîni, care vor vizita Tîrgul jubi
liar,

o

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). 
— în localitatea congoleză Watsa, 
situată la aproximativ 100 km de 
frontiera cu Uganda, a avut loc o 
consfătuire a liderilor mișcării pa
triotice din Congo, la care au parti
cipat, printre alții, după cum anun
ță agenția U.P.I., Antoine Gizenga 
și generalul Nicolas Olenga. Intr-o 
declarație difuzată prin intermediul 
Ministerului Informațiilor din Ugan
da se subliniază că participanții la 
consfătuire au adoptat un plan în 
vederea accelerării acțiunilor împo
triva trupelor guvernamentale și a 
mercenarilor lui Chombe. Totodată, 
în document se menționează că în 
cursul acțiunilor militare insurgen
ții au capturat de la trupele guver
namentale și de mercenari mari 
cantități de arme și muniții ce vor 
fi folosite pentru intensificarea ac
țiunilor forțelor patriotice.

DICȚIONAR DE ȘTIINȚE SOCIALE
La Londra a apărut, sub auspi

ciile U.N.E.S.C.O., un dicționar de 
științe sociale cuprinzînd o mie de 
termeni fundamentali din domeniul 
sociologiei, științelor politice și e- 
conomice, psihologiei sociale și an
tropologiei sociale. Lucrarea are 275 
pagini și este rodul muncii a 275 
specialiști britanici și americani care 
s-au străduit să normalizeze termi
nologia în materie de științe sociale 
în limbile de circulație internațio
nală. După volumul în limba en
gleză, vor fi editate volumele în 
limbile franceză, spaniolă, arabă etc.

Dicționarul de științe sociale este 
înscris în planul de editări al 
U.N.E.S.C.O. încă din anul 1952.

INVENTATORUL CONFETILOR 
A ÎNPLIN1T 103 ANI

în localitatea Vittorio Veneto, din 
Italia, un inventator puțin obișnuit 
și-a serbat de curînd a 103-a ani
versare. Este vorba de inginerul 
Ettore Fenderl, cunoscut ca inven
tatorul confetilor. Steluțele de hîrtie 
colorată pe care le întîlnești la ba
luri și carnavaluri au o vechime de 
90 de ani.

în 1875, la un carnaval, Ettore 
Fenderl a aruncat pentru prima dată 
asupra dansatorilor bucăți mici de 
hîrtie colorată, care au înlocuit con- 
fetile existente pînă atunci, confec
ționate din cretă colorată.

DUPĂ 20 DE ANI
La un spital din Hiroșima a în

cetat din viață un copil în vîrstă de 
8 ani. Cauza morții o constituie de
reglarea funcțională a măduvei 
osoase și leucemia, provocate de 
obicei de boala iradierii. Mama co
pilului, care acum 20 de arri'era în
vățătoare la Hiroșima, se afla în 
oraș în timpul bombardamentului a- 
tomic și a scăpat nevătămată. Me
dicii consideră că iradierea atomică, 
chiar dacă nu influențează asupra 
individului, ea produce efecte nocive 
asupra urmașilor. Cazul este cu atît 
mai grav, cu cît copilul s-a născut 
la 11 ani după bombardament.

Leipzig.
mult succes în activitatea 
ședere plăcută laȘi

Tîrgul internațional de la Leipzig, vedere parțială
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DE PESTE HO TARE
a Început campania 
ELECTORALĂ 
DIN FRANȚA

PARIS 26 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Vineri, 26 februarie, a început în 
mod oficial campania pentru alege
rile municipale de la 14 și 21 mar
tie, care va reînnoi mandatul celor 
532 000 de consilieri municipali din 
Franța. Cît privește depunerea can
didaturilor, termenul expiră pe 
ziua de 5 martie, la miezul nopții. 
Condițiile cerute pentru a fi can
didat se rezumă Ia depunerea sumei 
de cinci franci.

De pe acum alianțele electorale 
au fost aproape în totalitatea lor 
încheiate și aduse la cunoștința pu
blică. Trei tipuri de liste se prezin
tă în fața alegătorilor : 1) Liste de 
Uniune democratică, care grupează 
diferite partide de stînga ; 2) Liste 
centriste din care fac parte inde
pendenți, M.R.P., radicali și socia
liști ; 3) Liste care grupează U.N.R., 
actualul partid de guvernămînt, pre
cum și pe independenții partizani ai 
ministrului finanțelor, Giscard d’Es- 
taing.

între comuniști și socialiști s-au 
realizat acorduri în aproximativ 20 
de orașe, cu o populație de peste 
30 000 de locuitori, în care se apli
că sistemul de liste blocate potrivit 
noii legi electorale. în virtutea a- 
cestui sistem, listele nu trebuie să 
sufere nici o modificare între cele 
două tururi de scrutin, ceea ce de
termină partidele politice să încheie 
cartelul electoral înainte de primul 
tur de scrutin din 14 martie.

PROGRAMUL GUVERNULUI TURC
ANKARA 26 (Agerpres). — Noul 

prim-ministru al Turciei, S. H. 
Urguplii, a prezentat vineri după- 
amiază, în fața parlamentului, pro
gramul guvernului său. în linii mari 
programul reia ideile asupra cărora 
s-a căzut de acord în protocolul 
coaliției celor patru partide, înainte 
de a forma noul guvern.

în ce privește politica externă, 
programul noului guvern nu aduce 
lucruri cu totul deosebite. Un loc 
important este acordat în acest con
text problemei cipriote pe care 
programul o consideră „o problemă 
națională" a politicii turce și asupra 
căreia „se vor concentra toate efor
turile țării în materie de politică 
externă".

în declarația făcută în fața par
lamentului, privitor la Cipru, pre
mierul Urguplii a menționat că gu
vernul turc „nu va sacrifica drep
turile Turciei și ale comunității ci- 
prioților turci prevăzute în tratatele 
internaționale". în ce privește posi
bilitățile de soluționare a crizei ci
priote, primul ministru a arătat:

„COSMOS - 58“
MOSCOVA 26 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția TASS, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-58“.

Satelitul a fost plasat pe o orbită 
cu parametrii :

Perioada inițială de revoluție 96,8 
minute ; distanța maximă de supra
fața Pămîntului (la apogeu) 659 km ; 
distanța minimă de suprafața Pă
mîntului (la perigeu) 581 km; 
unghiul de înclinație a planului or
bitei satelitului, în raport cu planul 
Ecuatorului, 65 grade.

Aparatajul instalat la bordul •«- 
telltului funcționează normal.

Corespondență din Cairo

Substratul crizei de guvern din Aden
Criza de guvern din Aden a survenit 

marți seara, după ce patru membri ai 
cabinetului au anunțat că nu mai doresc 
să facă parte din actuala echipă mi
nisterială. Hotărîrea miniștrilor a fost de
terminată de împotrivirea lor față de 
proiectata conferință de la Londra, în 
problema Federației Arabiei de sud, 
care, la rîndul ei, a fost amînată în urma 
demisiei guvernului din Aden. întregul 
complex de probleme politice din sudul 
Arabiei este un rezultat al intensificării 
luptei de eliberare națională din această 
parte a peninsulei.

După cum se știe, în luna noiembrie 
a anului trecut, ministrul britanic al co
loniilor, Greenwood, a întreprins un turneu 
în sudul Arabiei, regiune aflată sub pro
tectorat englez. în timpul vizitei, el a 
dus tratative cu autoritățile federației și 
cu guvernul din Aden, precum și cu re
prezentanții unor partide politice, în urma 
cărora s-a hotărît convocarea unei con
ferințe pentru a se stabili crearea unui 
stat unitar (în locul federației care cu
prinde colonia Aden și alte 16 sultanate 
și emirate). Conferința avea, totodată, 
ca scop stabilirea datei la care noul stat 
ar urma să obțină independența. Doar un 
„amănunt” a fost scăpat din vede
re — consultarea adevăraților re
prezentanți ai populației. Cu toa
te acestea succesul conferinței părea a- 
sigurat : cu sprijinul delegațiilor autori
tăților locale, predispuse să colaboreze 
cu guvernul britanic, și al sultanilor și 
șeicilor interesați în perpetuarea domina
ției străine pentru a-și putea menține 
privilegiile, inițiatorii conferinței sperau 
să obțină un asemenea aranjament care

SUDAN Probleme dificile 
in fața noului cabinet
• Demonstrații de pro* 

test la Khartum
e Consultări ale condu

cătorilor partidelor de 
stînga și organizațiilor 
progresiste

KHARTUM 26 (Agerpres).— Noul 
guvern al Sudanului format sub pre
siunea partidelor de dreapta s-a în
trunit joi sub președinția lui Khatim 
el Khalifa. Reprezentanții Partidului 
Comunist din Sudan și ai Partidului 
democratic al poporului, cărora le-au 
fost atribuite patru locuri în noua 
formulă guvernamentală, nu au par
ticipat la prima ședință, întrucît par
tidele de stînga și organizațiile pro
gresiste au refuzat pînă în prezent 
să accepte actuala componență a gu
vernului. în cadrul ședinței s-a ho- 
tărît ca temporar cele patru posturi 
vacante să fie suplinite de miniștrii 
aflați în componența actuală a gu
vernului. Primul ministru Khatim el 
Khalifa a făcut o declarație în care 
a arătat că guvernul sudanez va res
pecta Carta revoluției care a dus la 
înlăturarea regimului militar al ge
neralului Ibrahim Aboud. Guvernul 
sudanez, a declarat el, va contribui 
la cauza păcii și va sprijini lupta 
țărilor africane împotriva imperia
lismului.

în același timp, la Khartum a avut 
loc o ședință comună a conducători-

„Dorim în mod sincer să se găsească 
o posibilitate de rezolvare pe cale 
pașnică a problemei cipriote. Sîn- 
tem gata oricînd să ducem discuții 
cu părțile interesate, întrucît în po
litica sa externă Turcia și-a fixat 
ca principiu respectarea drepturilor 
tuturor celorlalte popoare".

Referindu-se la politica internă a 
guvernului, primul ministru al Tur
ciei a subliniat că noul guvern „va 
aplica și va apăra reformele preco
nizate de Atatiirk, întemeietorul 
Turciei moderne". Noul guvern, a 
relevat, de asemenea, premierul 
turc, va înfăptui reforma agrară și 
va reduce termenul de 25 de ani, 
prevăzut de proiectul de lege al gu
vernului precedent, pentru efectua
rea acestei reforme.

Manifestație la Londra împotriva proiectelor unor forțe nucleare 
ale N.A.T.O.

să le permită păstrarea bazei militare 
din Aden și o poziție dominantă în noul 
stat atunci cînd va deveni independent.

Numai că lucrurile au luat o întorsă
tură neprevăzută. In ianuarie a.c. s-a ținut 
„undeva în Yemen", — după cum se spu
ne aici — o conferință a reprezentanților 
celor opt organizații patriotice reunite în 
cadrul Frontului de Eliberare Națională 
(F.E.N.) din Arabia de sud pentru a-și 
defini poziția față de proiectata întru
nire de la Londra și a adopta măsurile 
necesare pentru combaterea ei. Forțele 
progresiste s-au pronunțat pentru o in
dependență reală a țării, ceea ce presu
pune evacuarea bazei militare din Aden 
și asigurarea condițiilor ca populația să 
hotărască, fără influență și amestec din 
afară, viitorul patriei sale. întrucît aceste 
revendicări nu au fost luate în seamă, 
Frontul de Eliberare Națională a început 
lupta armată.

Abdel Khamri, responsabilul biroului 
din Cairo al F.E.N., mi-a declarat în ca
drul unei convorbiri că lupta armată 
a forțelor patriotice din partea de 
sud a peninsulei arabice (care ocupă o 
suprafață de trei sute de mii de kilome
tri pătrați și are o populație de circa un 
milion locuitori) a început în regiunea 
munților Radfan. Curînd după aceea 
F.E.N. și-a extins activitatea în regiunile 
Dathina, Fadli, Awadel, Hawashib, Dah- 
las, Lahej și chiar în Aden. Arătînd că 
conferința de la Londra este „o farsă 
care urmărește să inducă în eroare 
opinia publică", Abdel Khamri mi-a spus 
că F.E.N. a hotărît să intensifice lupta 
armată și în acest scop s-a adresat tu
turor organizațiilor patriotice pentru 

lor Partidului Comunist din Sudan, 
Partidului democratic al poporului, 
Frontului organizațiilor profesionale, 
Federației sindicatelor sudaneze și 
Uniunii generale a țăranilor din Su
dan. în cadrul ei a fost examinată 
atitudinea acestor partide și organi
zații progresiste față de noul guvern.

Situația din Sudan rămîne încor
dată. La Khartum au avut loc noi 
demonstrații de protest împotriva 
concesiilor făcute partidelor de 
dreapta în legătură cu componența 
noului guvern. Subunități ale poli
ției au ocupat pozițiile strategice din 
oraș. Zeci de muncitori care au par
ticipat la demonstrații au fost ares
tați. în localitatea Atbara, situată la 
150 de mile nord de Khartum, poli
ția a arestat alte 10 persoane. La 
clubul muncitorilor din capitala Su
danului a avut loc un mare miting 
la care au luat cuvîntul reprezen
tanți ai muncitorilor și țăranilor, ac
tiviști sindicali, precum și miniștri 
democrați în fostul guvern. Vorbi
torii s-au pronunțat împotriva ac
țiunilor și uneltirilor cercurilor 
reacționare din Sudan.

Arestări la Saigon
• Mitingul organizat de „Forțele studențești iubi
toare de pace" • Declarația unui grup de depu
tați englezi

SAIGON 26 (Agerpres). — Agenția 
France Presse, citind surse informa
te din capitala Vietnamului de sud, 
relatează că la Saigon au fost ares
tați 20 de ofițeri implicați în tentati
va de lovitură de stat de la 19 fe
bruarie. Se pare că printre persoa
nele arestate de unitățile generalului 
Van Dong, guvernatorul militar al 
Saigonului, figurează și un general 
de brigadă. Aceste informații au fost 
primite cu unele rezerve la Saigon, 
unde se remarcă tăcerea autorități
lor în legătură cu arestarea celor 20 
de militari.

Agențiile de presă occidentale re
latează că joi după amiază un grup 
de studenți aparținînd organizației 
„Forțele studențești iubitoare de 
pace" au organizat un miting cerînd 
încetarea focului și înlăturarea ames
tecului străin din Vietnamul de sud. 
Luînd cuvîntul la miting, unul din 
vorbitori a spus : „Sîntem ferm ho- 
tărîți să punem capăt acestui răz
boi care a provocat numeroase de-

a-și uni eforturile împotriva dominației 
străine.

In timpul care a trecut de atunci a- 
proape n-a fost zi în care să nu fi avut 
loc atacuri ale luptătorilor de guerilă. 
Extinderea luptelor a pus pe gînduri nu 
numai pe înaltul comisar britanic, dar 
și pe acei lideri din peninsulă care osci
lau în atitudinea lor față de viitoarea 
conferință sau se declarau fățiș pentru 
ținerea ei. După cum transmite agenția 
France Presse, în cele din urmă 
împotriva conferinței s-au pronunțat 16 
din cei 17 suverani ai teritoriilor făcînd 
parte din actuala Federație a Arabiei 
de sud. Cea mai puternică opoziție a 
venit însă din partea Partidului socialist 
popular din Aden, care s-a declarat Îm
potriva ordinii de zi a conferinței. Al 
Asnag, președintele partidului, a decla
rat că între poziția guvernului britanic 
și a organizațiilor patriotice din Aden 
este o prăpastie în ceea ce privește fe
lul cum trebuie rezolvată această proble
mă a viitorului Arabiei de sud. In ace
lași timp o serie de deputați și membri 
ai opoziției din Aden și-au prezentat de
misia din consiliul legislativ în semn de 
protest împotriva intenției guvernului de 
a participa la conferință. Gestul deputa
ților a fost urmat de cei patru miniștri. 
Căderea guvernului din Aden a consti
tuit ultima lovitură dată conferinței. Amî- 
narea ei reprezintă un prim succes al 
luptei forțelor patriotice din sudul Ara
biei. Frontul de Eliberare Națională a 
declarat că nu va înceta lupta decît 
o dată cu obținerea unei adevărate in
dependențe și lichidarea bazei militare 
din Aden.

Nicolae PLOPEANU

Marș al tăcerii organizat la Hanovra (R.F.G.) pentru eliberarea patrio
tului spaniol Justo Lopez /

Procesul intentat 
lui Justo Lopez 
nu va mai avea loc

MADRID 26 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că la Ma
drid a fost dat publicității un co
municat oficial în care se arată că 
procesul intentat împotriva patriotu
lui spaniol Justo Lopez de la Fuente 
nu va mai avea loc.

zastre țării noastre timp de două
zeci de ani".

LONDRA 26 (Agerpres). — Un 
grup de deputați laburiști și liberali 
a dat publicității o declarație în care 
subliniază necesitatea soluționării 
politice a problemei vietnameze. 
Semnatarii declarației, A. Hender
son, Ph. Noel-Baker, E. Ennals, W. 
Warbey, R. Fletcher, lordul Hen
derson și J. Thorpe, cheamă guver
nul britanic să manifeste inițiativă 
pentru încetarea focului în Vietna
mul de sud și pentru convocarea 
conferinței de la Geneva cu partici
parea reprezentanților guvernelor 
S.U.A., U.R.S.S., Franței, R. P. Chi
neze, Vietnamului de nord și Viet
namului de sud.

RHODESIA DE SUD

întrevederea ministrului britanic 
Bottomley cu liderul captiv Nkomo

SALISBURY 26 (Agerpres). — 
Unități polițienești întărite au în
conjurat miercuri după-amiază o 
porțiune de teritoriu de pe malul 
rîului sud-rhodesian Lundi, unde li
derul populației băștinașe, Joshua 
Nkomo, a venit din regiunea de de
portare Gonakudzingwa pentru a 
conferi cu Arthur Bottomley, minis
trul pentru relațiile cu Common- 
wealthul al Marii Britanii. Agențiile 
de presă relatează că tratativele din
tre ministrul britanic și liderul cap
tiv au durat trei ore, dar nu se rela
tează conținutul lor, întrucît repor
terii nu ău fost admiși de poliție. 
Abia după ce tratativele s-au în
cheiat și Joshua Nkomo se îndrep
ta spre vehiculul care trebuia să-l 
ducă înapoi spre locul de deportare 
au fost admiși reprezentanții presei.

După întrevedere, Joshua Nkomo 
a dat publicității o declarație în care 
își exprimă indignarea față de hotă-

SCURTE ȘTIRI
BRUXELLES. Un număr de patru 

deputați socialiști belgieni au supus 
parlamentului spre aprobare un pro
iect de lege care interzice cetățenilor 
belgieni să participe la războiul civil 
din Congo. Totodată, proiectul pre
vede interzicerea activității centrelor 
pentru recrutarea de mercenari pe te
ritoriul belgian.

VIENTIANE. Primul ministru lao
țian, Suvanna Fumma, a adresat o te
legramă prințului Sufanuvong, pre
ședintele partidului Neo Lao Haksat, 
în care propune începerea unor tra
tative privind încetarea efectivă a fo
cului în țară și reluarea, cît mai cu
rînd, a negocierilor tripartite. „Dacă 
propunerea mea va fi primită, a adău
gat primul ministru laoțian, tratati
vele vor putea începe imediat la 
Vientiane între cele trei fracțiuni po
litice".

VIENA. S-au încheiat lucrările Se
siunii de iarnă a Consiliului guverna
torilor A.I.E.A. (Agenția Internațio
nală pentru Energia Atomică). Au 
participat delegații ale statelor mem
bre ale A.I.E.A., printre care și R. P. 
Romînă. A fost adoptat sistemul re
vizuit de garanții al A.I.E.A., care ur
mează să fie supus Conferinței gene
rale ce va avea loc în toamna acestui 
an la Tokio.

NAIROBI. Vineri s-a deschis sesiu
nea Consiliului Ministerial al Organi
zației Unității Africane, care va dis
cuta, printre alte puncte ale ordinii de 
zi, problema congoleză.

ATENA. In capitala Greciei s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 8-a ple

CIOCNIRI ÎNTRE STUDENȚI 
SI POLITIE LA MADRID

MADRID 26 (Agerpres). — Situa
ția politică din Spania continuă să 
rămînă încordată. Miercuri seara, o 
mulțime de 6 000 de studenți s-au 
adunat în fața Facultății de litere 
a Universității din Madrid pentru a 
protesta împotriva hotărîrii luate de 
rectorul universității de a interzice 
două prelegeri de natură pacifistă, 
între studenți și poliție a avut loc 
o ciocnire, care s-a soldat cu nu
meroși răniți de o parte și de alta. 
Ziarul francez „Le Figaro" scrie că 
au fost arestați cîteva zeci de stu
denți și patru conferențiari. întru
niți în cadrul celei de-a șasea „A- 
dunări libere a studenților", tinerii 
de la Facultatea de filozofie a Uni
versității din Madrid au hotărît joi 
să declare greva generală a studen
ților de la toate universitățile spa
niole.

într-un comunicat oficial al mi
nistrului educației naționale al Spa
niei, Manuel Lora Tamayo, se arată 
că facultatea de litere și filozofie 
din Madrid a fost închisă pentru o 
perioadă nedeterminată. Comunica
tul subliniază că această hotărîre a 
fost luată ca urmare a „repetării 
evenimentelor străine vieții univer
sitare".

rîrea guvernului sud-rhodesian de a 
nu admite ca reprezentanții britanici 
să viziteze locul de deportare „unde 
și-ar putea da seama de modul în 
care trăiesc liderii populației băști
nașe". Totodată el menționează că 
cel puțin 2 000 de africani sînt de
portați în regiunile cele mai pericu
loase fără să fie judecați, ba chiar 
împotriva unor hotărîri judiciare. în 
ce privește tratativele cu privire la 
proclamarea independenței sub ac
tuala constituție care asigură domi
nația populației albe asupra băști
nașilor. Joshua Nkomo a spus că ele 
nu vor putea rezolva criza politică 
actuală. El a spus că interesele popu
lației africane cer formarea unui gu
vern al majorității populației africa
ne și s-a pronunțat pentru convoca
rea neîntîrziată a unei conferințe 
privind viitorul constituțional al 
Rhodesiei de sud.

nare a Partidului Uniunea democrată 
de stînga (E.D.A.) în numele Comi
tetului administrativ, L. Kirkos a 
prezentat raportul „Situația în țară 
și sarcinile mișcării democrate".

CARACAS. Deputatul Ramon Eche- 
garay a protestat în Congresul națio
nal venezuelean împotriva menținerii 
nelegale în închisoarea San Carlos a 
unor foști membri ai parlamentului, 
din partea Partidului comunist și 
Mișcării revoluționare de stînga. El 
a amintit că parlamentarii au fost 
arestați de către guvernul Betancourt 
încă din octombrie 1963 fără ca să li 
se aducă în mod oficial vreo învi
nuire.

SOFIA. La invitația lui Stanko To
dorov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. al Republicii Populare 
Bulgaria, a sosit vineri la Sofia, într-o 
vizită oficială de trei zile, dr. Bruno 
Pittermann, vicecancelar al Republicii 
Austria, ministru pentru întreprinderi
le naționalizate.

LONDRA. Lordul Chalfont, mi
nistrul de stat englez pentru proble
mele dezarmării, va pleca la 3 mar
tie în Statele Unite pentru o vizită de 
o săptămînă.

NICOSIA. Mediatorul O.N.U. în 
Cipru, Galo Piaza, a sosit la Nicosia, 
unde va continua seria întrevederilor 
cu liderii celor două comunități ci
priote în vederea găsirii unei soluții 
actualei crize din insulă.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a conferit cu re
prezentanții Iordaniei și Izraelului, în

italia După prima fază 
a consultărilor

ROMA 26 (Agerpres). — La Pala
tul Chigi, sediul Consiliului de Mi
niștri al Italiei, a avut loc o reuniune 
bilaterală la care au participat pri
mul ministru, Aldo Moro, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, Pietro 
Nenni, secretarul partidului socialist, 
Francesco de Martino, și secretarul 
adjunct al partidului, Giacomo Bro- 
dolini.

Părăsind Palatul Chigi, de Martino 
a declarat ziariștilor că aceasta a 
fost ultima întrunire bilaterală a 
P.S.I. cu primul ministru. Secretarul 
adjunct al partidului, Brodolini, a 
declarat că faza următoare a con
vorbirilor va încheia tratativele.

Reprezentanții Partidului socialist 
au declarat că atît în prima fază a 
tratativelor, care s-a încheiat joi, 
cît și în faza următoare se află în 
discuție probleme economice și nu
mirea unor noi miniștri și a unor 
subsecretari de stat.

Secretarul Partidului social-demo
crat, Mario Tanassi, a declarat, în 
urma unei întrevederi cu Aldo Moro, 
că după părerea sa „politica de cen
tru stînga va putea continua, învio- 
rîndu-se prin realizarea programu
lui pe care și l-a propus". Acesta a 
arătat, de asemenea, că conducerea

Corespondență din Geneva

0 expoziție plină 
de semnificații 
Flagelul
foametei in lume

în zilele de 17—23 februarie, în 
sala comunală din Plainpalais (Ge
neva) a funcționat — intens frecven
tată — o expoziție al cărei titlu eloc
vent scutește comentariul : „Foamea 
mea cotidiană". Organizatorii — o 
echipă de tineri de toate credințele 
și toate convingerile politice — au 
intenționat, după cum subliniază a- 
pelul lansat de ei, să invite opinia 
publică „să ia cunoștință de cer
cul Infernal al mizeriei din cea 
de-a treia lume (țările în curs de 
dezvoltare — N.R.) și s»o ajute a re
flecta asupra mijloacelor de a șter
ge foamea de pe harta globului pă- 
mîntesc". Inițiativa a fost sprijinită 
de O.N.U., U.N.E.S.C.O., Biroul Inter
național al Muncii, Organizația Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.) ca și de organi
zații eclesiastice și studențești, care 
au oferit filme, conferințe, un montaj 
radiovizual, publicații menite să a- 
tragă atenția asupra gravității fla
gelului.

Expoziția a prezentat, în aproape 
două sute de panouri, grafice, dese
ne și fotografii, aspecte foarte di
verse ale problemei foamei și conse
cințelor sale în lume : deficiențele 
în domeniul agricol, industrial și so
cial, slaba nutriție, inegalitatea în 
fața maladiei etc. — din păcate, nu 
și cauzele fundamentale de ordin 
social și politic care generează fe
nomenul. Unii conferențiari au con
fundat efectele cu cauzele, insistînd 
asupra elementelor derivate : lipsa 
de tehnicieni din țările slab dezvol
tate, lipsa mijloacelor de educație, 
slaba productivitate a populațiilor 
care folosesc o tehnică primitivă, 
salariile scăzute, monocultura. Ei au 
evitat orice analiză a conșecințelor 
dominației coloniale, după cum au 
ignorat efectele șomajului asupra a- 
limentației unor mase mari de oa
meni din țările capitaliste.

Un grafic relevă o realitate dra
matică : din trei nou născuți, unul 
este complet lipsit de perspectiva 
unei existențe normale. Pe de altă 
parte, în timp ce Suedia înregistrea
ză o mortalitate infantilă de 15 la 
mie pe an, în Haiti ea se ridică la 
180. Și aceasta ca urmare a foamei 
sau subnutriției. Dacă adăugăm Horia LIMAN

Moscheea musulmanilor negri, situată în cartierul Harlem din New York, 
mistuită de un incendiu

problema conflictelor de frontieră din
tre cele două țări.

ATENA. Ziarele din capitala Gre
ciei anunță că procurorul Tribunalu
lui penal din Atena a ordonat înce

perea unei anchete preliminare în 
legătură cu „planul Penele", a cărui 
aplicare de către partidul E.R.E. ar fi 
dus la falsificarea rezultatelor alege
rilor legislative din octombrie 1961.

P.S.D.I. împreună cu grupuri!''par
lamentare ale partidului — din Se
nat și din Camera deputaților — se 
vor hotărî asupra numelui unui nou 
reprezentant al partidului în guvern 
(datorită faptului că Giuseppe Sa- 
ragat — membru al P.S.D.I. — fost 
ministru al afacerilor externe, a fost 
ales în luna decembrie președinte al 
republicii).

z,Crimele naziste 
nu sint prescriptibile77

ROMA 26 (Agerpres). — Asociația 
italiană a juriștilor democrați, în 
colaborare cu Asociația juriștilor 
italieni, Asociația națion tlă a parti
zanilor italieni și cu alte organiza
ții, a inițiat o vastă discuție pe 
tema : „Se poate oare extinde 
prescripția asupra crimelor comise 
de naziști ?". La încheierea dis
cuțiilor a fost adoptat în unanimi
tate un document în care se arată 
că „crimele de genocid comise de 
organizațiile naziste în timpul celui 
de-al doilea război mondial auș*"%n 
caracter internațional și nu pch A 
considerate prescriptibile".

Afișul expoziției

la aceasta, de pildă, constată
rile Anuarului demografic al Națiu
nilor Unite (1963) care apreciază că 
de la 3 000 milioane în anul 1960 
populația globului va crește la apro
ximativ 6 800 milioane în anul 2 000, 
dacă — conform aceleiași surse — 
ținem seama de decalajul dintre ci
frele demografice (creșterea anuală 
a populației este de 0,5—1,7 la sută 
în majoritatea țărilor dezvoltate, în 
timp ce ajunge la 3,5 la sută în ță
rile în curs de dezvoltare), se poate 
aprecia că la sfîrșitul secolului 
nostru America Latină va ii de 3,6 
ori mai populată decît în 1960, iar 
Asia de sud-est și Africa vor avea o 
populație de 3 ori mai mare. Posibi
lități de a hrăni această populație 
există ; totul depinde de rînduielile 
care vor fi statornicite în acest sens.

Expoziția a evidențiat ca una din 
cele mai absurde realități faptul că, 
în timp ce peste jumătate din omeni
re este . înfometată, subnutrită sau 
necorespunzător hrănită, numai în ( 
nul 1962 s-au cheltuit pentru înarnii.- 
re aproape 150 miliarde de dolari.

Un ziar genevez considera acest 
„fenomen exploziv" ca pe „o injusti
ție mondială comparabilă, prin pe
ricolul pe care-1 prezintă, cu peri
colul atomic”. Dar oare înarmarea 
atomică nu este una din determi
nantele flagelului foamei ?
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