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PE TEMELE ZILEI

CONSTRUCȚII
Șl TERMENE

In 1965 — ultimul an al planului șesenal — con
structorilor de pe șantierele industriale și de locuințe 
le revin sarcini deosebit de importante în realizarea 
planului de investiții. La București, Craiova, Ploiești, 
Hunedoara, Oradea, Slatina, Tr. Măgurele, Sighetul 
Marmației, Brazi, Tr. Severin și în alte localități ei 
trebuie să dea în funcțiune obiective industriale de 
mare însemnătate pentru economia națională ; 53 000 
de apartamente și numeroase alte noi construcții — 
școli, unități medicale etc. — urmează a fi date în folo
sință în cursul acestui an.

O dată cu apropierea primăverii lucrările de con- 
strucții-montaj pot fi executate pe un front mult mai 

;L'tg și într-un ritm mai intens. Pentru aceasta e ne- 
foie să fie luate, în continuare, măsuri tehnice și orga
nizatorice. O condiție esențială pentru realizarea 
exemplară a prevederilor planului de investiții pe 
acest an o constituie predarea la timp a documentației 
tehnice complete și a detaliilor de execuție necesare 
șantierelor. Avînd asigurate proiectele, constructorii 
Uzinei de aluminiu Slatina, C.I.L. Tr. Severin, Combi
natului chimic Tr. Măgurele ș. a. lucrează acum din 
plin. In unele cazuri însă, documentația tehnică n-a 
fost predată la termenul prevăzut. Constructorii Com
binatului chimic din Tg. Mureș ar putea grăbi mult 
ritmul de execuție ; dar ei nu au primit la timp, din 
partea Institutului de proiectări chimice, unele pro
iecte pentru lucrări de finisaj. Inițiativa unor insti
tute de proiectări de a organiza pe marile șantiere 
grupe de proiectare care să soluționeze unele pro
bleme de amănunt ivite în timpul execuției, merită să 
fie preluată și de alte institute.

Desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor, respecta
rea termenelor planificate privind darea în funcțiu
ne a obiectivelor presupun perfecționarea continuă a 
organizării muncii pe șantiere. O bună experiență exis
tă la șantierul uzinei chimico-metalurgice Copșa Mică, 
în ultimul timp, aici s-au aplicat noi măsuri in ve
derea intensificării ritmului lucrărilor în sezonul de 
primăvară: la principalele puncte de lucru au fost re
partizați ingineri cu experiență și muncitori cu califi
care înaltă; graficele fiecărui lot și obiectiv au fost re
actualizate; coordonarea lucrărilor de construcții, mon
taj și instalații este urmărită pe baza unui grafic ce 
permite cunoașterea în orice moment a stadiului obiec
tivelor. Asemenea măsuri sînt necesare și pe alte șan
tiere — centrala de termoficare de la Dej, fabrica de 
ciment Tg. Jiu etc. — unde există rămîneri în urmă. 
Procedează judicios conducerile acelor șantiere care 
concentrează forțele de lucru la obiectivele cu terme
ne de predare apropiate, asigurînd concomitent con
diții bune și pentru desfășurarea celorlalte lucrări.

Conducerile întreprinderilor de construcții au dato
ria de a se ocupa îndeaproape de aprovizionarea 
ritmică a șantierelor cu materiale. în unele locuri se 
manifestă însă anumite deficiențe. Pe șantierul nr. 8 
din Motru, deși există creat front de lucru, construc
torii pierd timp prețios din cauză că nu au la înde- 
mînă unele materiale. Conducerea șantierului, lăsînd 
problema aprovizionării pe un plan secundar, nu ur
mărește sistematic modul cum 
zoare își îndeplinesc obligațiile 
aceea apar „goluri" de lucru.

în perioada următoare, vor fi 
de locuințe. Esențial este ca ele 
proiectele, să aibă precizate amplasamentele, să fie 
de la început bine organizate, aprovizionate cu mate
riale și utilaje. In acest fel pot fi evitate situații ca 
acelea de la Bacău, unde o parte din blocurile prevă
zute în planul pe acest an nu au fost începute la 
termen. De altfel, cum s-ar fi putut asigura aceasta, 
de vreme ce beneficiarul de investiții — respectiv sfatul 
popular regional — nu a stabilit pînă în prezent nici 
măcar amplasamentul unor construcții. Sfaturile popu
lare și trusturile de construcții din unele regiuni, deși 
anul acesta au făcut o eșalonare mai judicioasă a dării 
în folosință a apartamentelor, nu o respectă în mod 
riguros. Cu toate că ne aflăm în a treia lună a anului, 
în regiunile Argeș, Banat și Crișana nu s-a predat 
„la cheie" nici un apartament din cele planificate.

Un sprijin important pentru realizarea la timp a 
lucrărilor de construcții îl pot da organizațiile de 
.Partid de pe șantiere. Ele sînt chemate să desfășoare 
o vie muncă politică în rîndurile constructorilor, în 
vederea scurtării duratei de execuție și ridicării cali
tății lucrărilor, să îndrume organizațiile sindicale și 
să sprijine conducerile șantierelor în extinderea me
todelor avansate și a experienței fruntașilor, în înde
plinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă.

Folosind larg experiența acumulată și îmbogățind-o, 
constructorii de pe șantiere pot îndeplini cu succes 
sarcina importantă pusă de partid de a da în func
țiune la termen obiectivele industriale și social-cultu- 
rale prevăzute în planul pe acest an.
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Lucrare practică în laboratorul de tehnica frecvențe
lor foarte înalte al Institutului Politehnic București

Control automat

întreprinderile furni- 
contractuale — și de

deschise noi șantiere 
să primească la timp

La fabrica de sticlă din 
Azuga a fost introdus un 
sistem de control automat- al 
funcționării cuptoarelor. A- 
paratele electronice-automate, 
montate într-o cabină, in
dică cu precizie, prin sem
nale luminoase, modificările 
survenite în masa de sticlă, 
calitatea topirii, condițiile de 
exploatare și întreținere a

cuptoarelor. Introducerea 
controlului automat a dus la 
eliminarea aproape completă 
a deșeurilor, realizîndu-se 
totodată la cuptoare o pro
ductivitate mai mare cu pes
te 6 la sută. Sisteme de con
trol automat au fost puse în 
funcțiune și la alte întreprin
deri industriale din regiunea 
Ploiești. (Agerpres)
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Acul, în carul cu fin“»»

Lehliu 
primă- 

floarea-

Cooperatorii din raionul 
au de semănat, în această 
vară, 42 500 ha cu porumb, 
soarelui, sfeclă de zahăr, plante fu
rajere și legume. întreaga supra
față de teren a fost arată din toam
nă, iar în iarnă s-au fertilizat 1 200 
ha cu îngrășăminte naturale și 
3 200 ha cu îngrășăminte chimice. 
Au fost reparate atelajele și mași
nile agricole. De asemenea, a fost 
schimbată sămînța de porumb în 
proporție de 80 la sută. Cu excep
ția semințelor de ovăz și lucernă 
care se procură în prezent, toate ce
lelalte semințe sînt asigurate și con
diționate. Concomitent, S.M.T.-urile 
din raion au revizuit și reparat în
tregul parc de tractoare și mașini 
agricole care vor fi folosite în cam
pania de primăvară. In prezent se 
fac instructaje cu mecanizatorii 
pentru împrospătarea cunoștințelor 
profesionale și cunoașterea mașini
lor noi.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — In 
toate cooperativele agricole de pro
ducție din raionul Roman se jac 
pregătiri intense pentru campania 
de. însămînțări. La Dulcești, semă
natul poate începe în orice moment. 
Totul este pregătit. Plugurile, se- 
mănătorile și celelalte unelte agri
cole au fost reparate și repartizate 
pe brigăzi. De cîteva zile au sosit 
de la S.M.T. Roman și brigăzile de 
tractoare conduse de Ion Năstase și 
Constantin Popescu. Membrii coo
perativei agricole au condiționat în
treaga cantitate de sămînță de po
rumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- 
relui necesară pentru cele 1 520 ha. 
Buletinele roșii sosite de la labora
torul de analize confirmă calitatea 
bună a semințelor. O atenție deose
bită se acordă fertilizării pămîntu- 
lui. Aproape 200 de hectare au fost 
îngrășate cu gunoi de grajd, iar cele
62 de tone de îngrășăminte chimice tura legumelor s-au amenajat 3 100 
au fost împrăștiate pe tarlalele care

vor fi însămînțate cu porumb și pe 
120 hectare cu grîu.

La cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Onișcani întreți
nerea culturilor de toamnă consti
tuie o preocupare de seamă. Pe 22 
de hectare, unde semănăturile sînt 
ciupite de ger, s-a împrăștiat azotat 
de amoniu. S-au administrat îngră
șăminte chimice și pe lotul semin- 
cer de 100 ha cu grîu. Pentru 
scurgerea apelor de pe terenurile 
situate pe șes au fost organizate 
două echipe speciale care să curețe 
canalele de scurgere.

Pînă la această dată în raionul 
Roman s-au transportat pe cîmp mai 
mult de 43 000 tone de gunoi de 
grajd. întreaga cantitate de sămîn
ță de ovăz, mazăre, floarea-soare- 
lui și sfeclă de zahăr a fost condi
ționată, iar la porumb s-au schim
bat aproape 400 de tone. Pentru cul-
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Comentariul zilei
Noi pași pe calea 
extinderii agresiunii 
în Vietnam
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metri pătrați de răsadnițe noi.

Ce fel de recepție?
Executarea la timp și la un nivel agro

tehnic superior a însămînțărilor de pri
măvară este strîns legată de buna func
ționare a tractoarelor și mașinilor, de ca
litatea reparațiilor efectuate în lunile de 
iarnă. In regiunea Crișana, potrivit situa
ției existente la consiliul agricol, repa
rațiile au fost — cu unele excepții — 
terminate. Comisiile de recepție din 
S.M.T. și comisiile de suprarecepție for
mate de către consiliul agricol regional 
au controlat amănunțit calitatea acestor 
lucrări. In general, se poate spune că în 
această iarnă repararea utilajelor s-a 
executat în condiții mai bune decît în 
anii trecuți. Totuși, în unele locuri se 
constată că parcul de mașini nu este pus 
la punct în întregime, că lucrările n-au 
fost făcute cu răspunderea necesară, lată 
constatările făcute împreună cu tov. Va
sile Lupșa, specialist de la serviciul re
gional S.M.T., cu prilejul unei vizite în 
cîteva unități.

S.M.T. Cefa. Mecanicul șef al stațiu
nii, fov. Petre Udrescu, ne-a relatat că, 
în afară de două tractoare care se mai 
află în lucru, toate mașinile sînt repa
rate și recepționate. Care este situația 
pe teren ? La brigada a 4-a, condusă de 
Mihuță Lazăr, care deservește coopera
tiva agricolă de producție din Berechiu, 
cele 5 mașini de semănat porumb n-au 
fost reparate cu grijă, n-au fost rodate 
și reglate. Defecțiuni, considerate de 
mecanizatori mici, au fost găsite și la 
unele tractoare. Ele pot pricinui neca
zuri dacă nu vor fi remediate imediat.

De la Berechiu ne-am îndreptat spre 
brigada de tractoare care lucrează pe 
ogoarele cooperativei agricole „Drape-

propuse de U.N.E.S.C.O. pentru a fi sărbătorite
Printre personalitățile emi

nente ale științei și culturii 
universale, recomandate de 
U.N.E.S.C.O. pentru a fi săr
bătorite în acest an în dife
rite țări, se află și mari 
scriitori, artiști și savanți ro- 
mîni.

în domeniul literaturii sînt 
propuși prozatorul Nico
lae Filimon, de la a cărui

moarte se împlinesc 100 de 
ani, și poetul Vasile Alec- 
sandri.

Se comemorează, de ase
menea, un deceniu de la 
moartea marelui compozitor 
George Enescu.

Pe târîm științific, sînt re
comandați a fi aniversați fizi
cianul Dragomir Hurmuzescu, 
cunoscut pentru lucrările sale

valoroase de electrodinaml- 
că, medicii I. P. Molnar, oftal
molog, de la a cărui moarte 
se
Ștefan
țit de 
tare.

Tot
memorat savantul de renume 
mondial, Nicolae Iorga.

(Agerpres)

împlinesc 150 de ani, și 
Stîncă, savant însufle- 
înalte idealuri umani-

în acest an va fi co-

Iul roșu’ din Salonta. „Sîntem bine pre
gătiți pentru semănat" — spunea tova
rășul Ladislau Haloși, locțiitorul brigadie
rului. Această afirmație n-a fost însă 
confirmată în totalitate de cele consta
tate la fața locului. Unele tractoare aveau 
articulațiile sferice uzate, iar instalația 
electrică defectă.

S.M.T. Ghiorac. La 1 marfie, cu ocazia 
verificării calității reparațiilor, comisia de 
recepție a consiliului agricol, care a 
constatat unele defecțiuni în funcționa
rea mașinilor și tractoarelor, a recoman
dat remedierea lor urgenfă. Cu toate că 
timpul trece și campania agricolă de 
primăvară bate la ușă, o parte din aceste 
deficiențe n-au fost înlăturate nici acum. 
Semnificative în această privință sînt 
cele constatate la brigada de tractoare 
condusă de tov. Gheorghe Cornea, care 
deservește cooperativa agricolă de pro
ducție din Batăr. La unele tractoare s-au 
putut consfata jocuri radiale și axiale la 
axul volanului și la axul de cuplare a 
ambreajului, la altele — uzuri avansate 
la articulațiile sferice, precum și defec
țiuni la instalațiile electrice. De aseme
nea, unele acumulatoare și dinamuri 
erau defecte. Inginerul Pavel Scorțan, 
mecanicul șef al S.M.T.-ului Ghiorac, 
care ne-a însoțit a rămas surprins de ca
litatea necorespunzătoare a reparațiilor 
făcute, deoarece în stațiune se considera 
că defecțiunile au fost remediate.

In raidul întreprins am vizitat și cîteva 
brigăzi de tractoare de la S.M.T. Chiși- 
neu-Criș. In unele locuri (la brigada de 
tractoare de la cooperativa agricolă din 
Pădureni bunăoară), mecanizatorii au 
muncit cu simț de răspundere, au făcut 
reparații de calitate. In altele însă, mai 
sînt destule de făcut în vederea bunei 
funcționări a mașinilor. Așa stau lucru
rile la brigada a 7-a condusă de Vasile 
Mihăescu, care deservește cooperativa 
agricolă din Zerind. Aici, la unele trac
toare filtrele erau prost montate și neîn- 
freținute, iar instalațiile electrice neco
respunzătoare ; două semănători de po
rumb erau defecte.

Intorcîndu-ne din raid am discutat cu 
tov. ing. Sorin Floruța, șeful serviciului 
regional S.M.T., despre cele constatate 
pe teren. Cu acest prilej am aflat că u- 
nele reparații de calitate necorespunză
toare au fost efectuate și la S.M.T.-urile 
din Beiuș, Șicula și Săcuieni. In proce- 
sele-verbale încheiate de 
suprarecepție s-au indicat 
crete pentru remedierea 
semnalate. Este necesar ca
care a mai rămas pînă la începerea lu
crărilor agricole să fie folosit cu price
pere, pentru ca toate mașinile și tractoa
rele să funcționeze ireproșabil.

H. GROSU
coresp. „Scînteii1'

comisiile de 
măsuri con- 
deficiențelor 
timpul scurt

roti
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ÎN PROBLEMA

și fără potcoave
Cooperativa noastră agricolă fo

losește tot mai mult mijloacele me
canizate puse la dispoziție de S.M.T. 
la executarea lucrărilor agricole. Pe 
această bază au sporit producțiile 
la hectar. La noi, ca și în alte coo
perative agricole, unele lucrări și 
îndeosebi transportul îngrășăminte
lor, a produselor etc. se fac cu ate
lajele. Cooperativa noastră are, de 
altfel, peste 100 cai. In ultimul timp, 
folosirea atelajelor este îngreunată 
din lipsa unor materiale absolut ne
cesare. De pildă, lipsesc din maga
zine fierul pentru potcoave, caietele, 
bucșele și șinele pentru roțile de la 
căriLță, lipsesc hamurile. Sînt lu
cruri care, în aparență par mărun
te, dar care prezintă mare însemnă
tate pentru cooperativele agricole, 
îndeosebi pentru cele care dețin te
renuri în pantă. Executarea acestor 
produse de către o cooperativă 
meșteșugărească sau de către o în
treprindere de industrie locală, ar 
constitui un ajutor însemnat pentru 
cooperativele agricole de producție.

Ion MITAR 
brigadier 
cooperativa agricolă de producție 
Betnauzen, raionul Făget

BAZELOR MILITARE
DIN CIPRU

Joi a sosit Ia Londra ministrul a- 
facerilor externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu. în cursul întrevederilor 
pe care le va avea în ca.pitala Marii 
Britanii cu oficialitățile britanice, 
Kyprianu intenționează să discute, 
printre altele, și problema bazelor 
militare engleze din Cipru. Din surse 
oficiale britanice s-a anunțat că 
Marea Britanie continuă să susțină 
că statutul celor două baze ale An
gliei din Cipru nu poate constitui în 
prezent subiect de negocieri. Această 
poziție a guvernului britanic, a de
clarat un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe, va fi 
adusă la cunoștință ministrului afa
cerilor externe al Ciprului cu Ocazia 
întrevederilor pe care le va avea cu 
ministrul pentru relațiile cu Com- 
monwealthul, A. Bottomlev, și cu 
primul ministru, Harold Wilson.

VIITOAREA ÎNTiLNIRE
JOHNSON-WILSON

Agenția Reuter relatează că 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, se va întîlni cu președin
tele Johnson la mijlocul lunii apri
lie, în cursul vizitei pe care ur
mează să o facă în S.U.A. Inițial 
se anunțase că scopul acestei vi
zite va fi numai de a se întîlni cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și a rosti o cuvîntare în 
fața Clubului Economic din New 
York. Președintele Johnson 
premierul Wilson 
schimb de vederi 
situației din Asia 
în alte probleme

Și 
vor avea un 
în problema 

de sud-est și 
internaționale.

Avioane americane
au bombardat
regiuni din Laos

Se înalță blocuri noi de locuințe in cartierul Ploiești-Nord

La gospodăria de stat Bujorenl, re
giunea București, se acordă atenție 
deosebită îngrijirii semănăturilor de 
toamnă în supralață de 1 850 ha. In 
fotografie : specialiștii gospodăriei 
determină densitatea griului în ve
derea stabilirii lucrărilor care vor fi 

aplicate

Postul de radio „Vocea Patet Lao“ 
anunță că în după-amiaza zilei de 
marți și în dimineața zilei de miercuri 
numeroase avioane cu reacție, apar- 
ținînd forțelor aeriene ale Statelor 
Unite, au bombardat teritorii contro
late de forțele patriotice de-a 
lungul șoselelor naționale nr. 7 și 8, 
regiunile Xieng Kuang, Valea Ulcioa- 
relor și Muong Phan. Bombardamen
tele s-au soldat cu victime în rindul 
populației.

INSTANTANEE

1
$< *

s ’ '-w'"ăSt S i ’| V Iw&W Wfew

■ &$$$$

pio Wi
Mesaj neobișnuit
la bord

13,40, intrînd în zona 
radiotelegrafistul de 
aeroportului permisiu- 

„Permit ateriza-

La Combinatul chimic Borzești

funicularul de calcar
REȘIȚA (coresp. „Scînteii”). — 

Deasupra Reșiței se întinde podul- 
cheson lung de 500 metri, așezat pe 
stîlpi metalici la o înălțime de 40 de 
metri. El deservește funicularul ce 
transportă calcar, între cele două 
noi obiective industriale ale cetății 
de foc — cariera de calcar din Va
lea Domanului și secția de aglome
rare. La construcția acestei artere

noi de transport s-au consumat pes
te 2 000 tone de 
funicularul a 
Comenzile sînt 
cărcătura este 
sisteme electrice de-a lungul între
gului traseu. La tabloul central de 
comandă sînt semnalate cele mai 
mici defecțiuni ce se ivesc în timpul 
transportului.

metal. Zilele acestea 
intrat in funcțiune, 

automatizate, iar în- 
supravegheată prin

Noua instalație■

pentru fabricarea azotului
BACAU (coresp. „Scînteii"). — La 

Combinatul chimic din Borzești s-a 
terminat construcția unui nou obiec
tiv industrial : instalația pentru fa
bricarea azotului. Aceasta este în
zestrată cu utilaj modern, fabricat în 
țara noastră, și va produce 2 000 
mc de azot pe oră. Conducerea și

controlul procesului de producție va 
fi în întregime automatizat. Noua in
stalație folosește hidrogenul rezul
tat de la secția de electroliză 
catod de mercur și diafragmă, 
prezent noua instalație se află 
probe de funcționare.

cu
In
In

La orele 
Băneasa, 
bord cerea 
nea de a ateriza, 
rea!“. O formulă laconică, tradi
țională, menită să destindă echi
pajul navei, fiindcă simbolizează 
încheierea unei misiuni de zbor. 
Aceleași cuvinte însă concreti
zează nerăbdarea aviatorului de 
a pune piciorul pe pămînt, de a 
se întoarce acasă. E o bucurie 
care se repetă, aș zice invariabil, 
după fiecare cursă și totuși e 
mereu alta.

In ziua aceea, întorcîndu-se din 
obișnuita cursă Arad—București, 
radiotelegrafistul a primit la bord 
un mesaj neobișnuit. A trecut pe 
transmisie și a răspuns :

— Mulțumesc.
Atît. In aer, aviatorii vorbesc 

foarte 
închis 
gătit 
Omul 
mește 
cincizeci de

a
s-a pre-

puțin. După aceea, 
aparatele și 

conștiincios de aterizare, 
de care vorbesc se nu- 
Zamfir Calcăntrauer, are 

ani șt lucrează în

aviație, neîntrerupt, din 1937. In 
lunga sa carieră de navigant, a 
străbătut 5 milioane de kilometri 
(se poate calcula de cite ori a în
conjurat pămîntul, fie pe la E- 
cuator, fie pe la poli) și a stat 
în aer 18 mii de ore. Ceea ce în
seamnă că a zburat neîntrerupt 
750 de zile... A fost decorat în 
două rînduri — o dată cu „Me
dalia Muncii", iar altă dată cu 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a.

Avionul s-a oprit în fața aero
gării. Afară ninsoarea poleia cu 
fulgi strălucitori și pufoși zilele 
mărțișorului. Pasagerii au coborît 
pe rînd, mirați de mulțimea care 
aștepta la scară. La urmă, la urmă 
de tot, a apărut și radiotelegra
fistul.

Aparent, Zamfir Calcăntra- 
uer n-avea nimic din figura a- 
viatorului glorios și mîndru, în 
stare să stîrnească imaginația ce
lor care au călătorit cu avionul 
ca pasageri. In fața noastră se 
afla un om modest, potrivit de 
statură, cu umeri ușor aplecați,

strînși parcă anume ca să treacă 
neobservat. Felicitările foștilor 
lui elevi, urările de sănătate și 
fericire ale colegilor îl emoțio
nau pînă la lacrimi. Cine și-ar fi 
putut închipui că omul acesta 
a rezolvat atîtea și atîtea si
tuații critice ivite în zbor cu un 
calm imperturbabil, că mai apoi, 
ca instructor, a educat promoții 
întregi de radiotelegrafiști, astăzi 
navigatori de frunte în aviația 
noastră civilă ?

îmi dădeam seama că această 
manifestare de simpatie organi
zată în cinstea lui era rezultatul 
prețuirii și dragostei de care se 
bucura bătrînul radiotelegrafist. 
Era poate unul din cele mai fru
moase momente pe care le trăise. 
Iar cei prezenți încercau să-l 
facă să uite umbra de tristețe 
care îl încerca... De mîine omul 
acesta va trebui să se obișnuias
că să privească pămîntul de jos...

Cel care trăise optsprezece mii 
de ore în avion se despărțea 
cu regret de aparatul său, fiindcă 
deși vîrsta biologică este ireversi
bilă, pasiunea pentru meserie, 
dragostea tovarășilor de muncă, 
îl mențin încă tînăr. In ziua 
aceea, la orele 13,50, Zamfir Cal
căntrauer se întorcea din ultimul 
său zbor. Omul care 
lume cinci milioane 
ieșea la pensie...

Manole

alergase prin 
de kilometri

AUNEANU
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Sprijin efkient 
la fața locului

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
Spre a ajuta organizațiile de bază 
din întreprinderi să-și perfecționeze 
munca, Comitetul regional de partid 
Banat a organizat brigăzi, alcătuite 
din specialiști și activiști de partid, 
care au fost trimiși pentru mai 
multe zile în cîteva mari întreprin
deri : Uzina constructoare de mașini 
Reșița, Uzina de construcții metalice 
și mașini agricole'Bocșa, „Banatul" 
și Uzinele mecanice Timișoara. O a- 
tenție deosebită a fost acordată pro
blemelor legate de îngrijirea și fo
losirea mașinilor și utilajelor, de in
tensificarea propagandei tehnice, 
muncii politice de masă, răspîndirii 
experienței înaintate, controlului de 
partid asupra activității conduceri
lor administrative. în toate între
prinderile au fost întocmite planuri 
de măsuri tehnico-organizatorice cu 
răspunderi precise privind îmbună
tățirea calității produselor ; brigă
zile comitetului regional vor con
trola periodic aplicarea acestora, 
vor ajuta efectiv la îndeplinirea 
măsurilor stabilite.

Cunoștințe profesionale 
pentru muncitorii 
forestieri

CURTEA DE ARGEȘ (coresp. 
„Scînteii"). — Muncitorii din par
chetele Vale;? lui Mic, Tutănița, Bru- 
timanu și Tulburea — ale întreprin
derii forestiere Curtea de Argeș 
— au încheiat primele două luni ale 
anului cu realizări însemnate în 
sporirea indicelui de utilizare a ma
sei lemnoase. O contribuție însem
nată la obținerea lor a adus munca 
politică de masă desfășurată de or
ganizația de partid din acest sector.

în cadru] brigăzilor și echipelor, 
membrii și cancyidații de partid cu 
temeinice cunoștințe profesionale, 
organizează convotrbiri privind căile 
și mijloacele practice de valorificare 
superioară a lemnsului.

La invitația biroului organizației 
de bază, cadrele tehnice au ținut ex
puneri despre : „îngrijirea și folosi
rea judicioasă a mecanismelor", 
„Organizarea muncii în brigăzi cu 
acord global", „însemnătatea res
pectării normelor de calitate".

Extinderea experienței 
înaintate

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
De curînd, secretarii organizațiilor 
de bază ale cooperativelor agricole 
de producție din raionul Săveni au 
participat la un schimb de experien
ță organizat de comitetul raional de 
partid la cooperativa agricolă din 
Știubieni.

Discuțiile purtate au relevat că 
rezultatele bune obținute de această 
cooperativă agricolă, mai ales în 
dezvoltarea zootehniei, sînt nemij
locit legate de întărirea rînduri- 
lor organizației de bază, de munca 
politică desfășurată de membrii și 
candidații de partid. în adunările 
generale ale comuniștilor și în șe
dințele biroului organizației de bază 
au fost pe larg dezbătute desfășura
rea învățămîntului agrozootehnic, 
felul cum este organizată munca la 
fermele de animale, asigurarea și 
depozitarea furajelor.

Pe baza propunerilor făcute, bi
roul comitetului raional de partid a 
hotărît să organizeze și alte întîl- 
niri cu secretarii comitetelor de 
partid din cooperativele agricole de 
producție în scopul extinderii meto
delor bune folosite în munca co
mitetelor de partid și a organizații
lor de bază pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a cooperativelor 
agricole de producție.

Educarea partinică 
a tinerilor

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii")» 
Combinatul pentru industrializarea 
lemnului de la Gălăuțaș a împlinit 
șase ani de la intrarea în funcțiune, 
întreprindere tînără cu un colec
tiv tînăr ; vîrsta medie a mun
citorilor și tehnicienilor este de 25— 
30 de ani, marea majoritate a comu
niștilor au fost primiți în partid în 
ultimii ani. Aceasta a determinat 
comitetul de partid să acorde o deo
sebită atenție educării lor partinice, 
în acest scop ei urmează învățămîn- 
tul de partid, participă la cicluri de 
conferințe, expuneri, simpozioane pe 
teme legate de problemele actuale 
ale politicii interne și externe a 
partidului, discută despre trăsăturile 
politico-morale caracteristice comu
nistului.

Pe măsura necesităților ce se ivesc 
și a pregătirii lor, noii membri de 
partid primesc diferite sarcini și 
sînt ajutați să le ducă la bun sfîrșit. 
Periodic, birourile organizațiilor de 
bază și adunările generale ale co
muniștilor controlează îndeplinirea 
lor. în felul acesta, membrii și can- 
didații de partid își perfecționează 
pregătirea politică, se deprind cu 
sarcinile obștești, iau parte activă la 
viața organizației.

NOTE DE LECTOR
ȘTEFAN LUCA:

„M o ș t e n i r e a“
în centrul romanului „Moștenirea" al 

lui Ștefan Luca se află viața so
cială a unui sat ardelean care „se a- 
șează pe adevăratele lui temelii" în 
condifiile trecerii ia noile forme de gos
podărire socialistă a pămîntului. Roma
nul se organizează, propriu-zis, în jurul 
unei familii de fărâm — Nistoreștii —, 
debutînd cu un moment esenfial în 
viafa acesteia : boala și moartea bă- 
trînului Toader Nistor, gospodar pri
ceput și reazem al familiei. Martori 
ai unor trecute umilinfi și oprimări, 
ochii încefoșafi ai băfrînului se străduiesc 
să deslușească în prezența tînărului 
medic la căpătîiul său ceva din sensul 
noilor prefaceri survenite în viața satului, 
urmărind în același timp cu o neliniște 
gravă, aproape înțelegătoare, acel duel 
al privirilor învrăjbite prin care Sabin 
și Victor, doi din fiii săi, se și grăbesc 
să-și revendice partea de moștenire — 
cu totul neînsemnată în fond — și să 
preînfîmpine eventuala ei știrbire. Firi 
voluntare, energice, cei doi frați fac să 
răbufnească reziduurile unei mentalități 
învechite, înfr-un moment cînd în lumea 
satului se petrecea un proces de pro
fundă transformare. Cu momentul morții 
băfrînului se încheie prima parte a ro
manului. Acțiunea capătă un intens ca
racter dramatic. Replicile personajelor 
cad grele, gesturile sînt mai precipitate, 
privirile se oțelesc pentru ca dintr-o dată 
să răsune „liniștit, cu dojana, dar și cu 
oarecare duioșie" cuvintele lui Toader, 
cel mai mic dintre frați. Ștefan Luca 
a așezat toate premizele pentru a de
monstra artistic procesul de restabilire a 
calmului și încrederii reciproce în fa
milie.

în cuprinsul romanului, tema „moște
nirii" revine frecvent, avînd de fiecare 
dată o rezonanță specifică. Prin contrast 
cu evoluția reală a faptelor și cu finalita
tea conflictului, romanul lasă să se între
vadă care ar fi fost consecințele pe care 
un asemenea eveniment — moștenirea 
— le-ar fi putut avea, în condițiile sociale 
din trecut, în conștiința și mai apoi în 
comportarea unor oameni constrînși să 
trăiască mereu sub amenințarea „ghea
relor necruțătoare ale zilei de mîine".

în partea a doua a romanului, scriito
rul încearcă să evidențieze un fenomen 
semnificativ, care decurge din însăși na
tura relațiilor pe care le statornicește 
socialismul : dispariția mentalității indi Darie NOVACEANU

La Băile Herculane Foto : Agerpre» In raionul alimentar al noului magazin universal din comuna Geoagiu, raionul Orâștie

Un ac de cusut sau un mosor de 
ață, cîțiva metri de șiret sau de e- 
lastic, un fermoar, cîțiva nasturi sînt 
lucruri de care o gospodină poate 
să aibă nevoie în orice clipă. Toate 
aceste articole, deși mărunte, nu pot 
fi înlocuite.

Cum își poate procura cumpărăto
rul bucureștean articolele de merce
rie necesare? Spre a răspunde a- 
cestet întrebări, am cutreierat — 
însoțiți de un inspector al Ministe
rului Comerțului Interior — unită
țile de specialitate din oraș. Iată cî
teva din constatările făcute :

Dacă vizitezi cartierul Giulești, ai 
surpriza să constați că printre ma
gazinele moderne amenajate aici nu 
se află nici o mercerie. Se găsește 
însă una ceva mai încolo de blocu
rile noi, la nr. 235. Dar obloanele de 
lemn și un drug de fier cu lacăt o 
fac inaccesibilă. Pare închisă de cînd 
lumea. De ce e închisă ? Care e pro
gramul de funcționare ? Cînd se va 
deschide ? Nu se știe. Oblonul rămî
ne mut în fața întrebărilor pe care 
și le pun cetățenii veniți pînă aici 
de la distanțe destul de mari. Un 
oblon asemănător acestuia barea
ză intrarea în unitatea nr. 106 de pe 
calea Crîngași, colț cu șoseaua Ciu
rel. Întrebînd prin vecini, afli că lu

vidualiste din conștiința unor oameni, în 
împrejurările în care aceștia se înfrățesc 
într-o muncă colectivă și rodnică. Această 
parte, ca și finalul romanului, relevă — e 
drept, nu întotdeauna îndeajuns de con
vingător — procesul integrării treptate 
a eroilor în noile forme de activitate 
umană, al participării lor directe la viața 
unui colectiv de oameni stăpîni de-acum 
înainte pe munca lor, care își împlinesc 
o dată cu aspirațiile și propria lor per
sonalitate. Eroii principali sînt situați în 
partea a doua a romanului într-un plan 
oarecum secundar, reacțiile și compor
tările lor fiind cunoscute mai mult indi
rect, din relatările altor personaje. 
Scriitorul a căutat astfel să realizeze o 
distanțare față de personajele inițiale, 
care să-i permită tratarea din diverse 
unghiuri a materialului de viață și, im
plicit, folosirea unor modalități va
riate de caracterizare a eroilor. Re
zultatul nu este pe alocuri cel aș
teptat, creîndu-se la un moment 
dat o aglomerare de personaje, ceea ce 
duce la fărîmițarea faptelor de viață. 
Episoade numeroase și disparate aduc în 
centrul acțiunii noi personaje al căror 
caracter este schițat uneori sumar, nu
mai prin simple fișe biografice. De aceea 
prima parte a romanului — cea mai în
tinsă ca desfășurare — ni se pare mai 
izbutită și mai interesantă nu numai din 
punct de vedere al realizării personaje
lor, al autenticității situațiilor în care 
apar, dar și din acela al mijloacelor ar
tistice întrebuințate în acest scop, al con
strucției în general. Astfel, scriitorul a 
considerat necesar să nu respecte o 
succesiune riguroasă — continuă, lineară 
a faptelor narate, recurgînd la unele 
incursiuni în timp care, fără să producă 
perturbări în evoluția propriu-zisă a con
flictului, o luminează oarecum dinlăun
tru, dintr-o perspectivă mai îndepărtată, 
inedită.

Impresia pe care o degajă romanul 
lui Ștefan Luca e aceea a unei lumi 
robuste, plină de vitalitate, în care se 
afirmă elanuri și aspirații noi, laolaltă 
cu îndeletniciri și rosturi intrate de mult 
în tradiție. Alături de creațiile anterioa
re, între care aș aminti în primul rînd 
„Balul intelectualilor" și „însemnările 
unui învățător", noul roman indică *ot 
mai distinct locul autorului în contextul 
prozei noastre actuale.

Adrian ANGHELESCU

nea e închis. Era mare lucru să fie 
afișat programul, ca să se știe că 
nu e închis decît pentru o zi? Cău- 
tînd totuși o unitate deschisă, am 
ajuns în piața Romînia Muncitoare. 
„Închis", scria, scurt și cuprinzător 
pe un carton agățat de ușă. Fără nici 
o explicație.

In limbajul merceriilor din Capi
tală, cuvîntul 
„închis" mai 
are și o altă 
variantă : „in
ventar". Am 
întîlnit acest a- 
nunț — preci
zez : în aceeași 
zi! — pe ușa 
de intrare a 
merceriilor din 
piața Doro
banți, de pe 
calea Doro
banți nr. 89 și 
la altele. La 
unitatea de pe calea Griviței 192, 
galantarele raionului de mercerie 
erau pustii. ■ Cauza ? Tot inventarul. 
Am cerut lămuriri revizoarei care se 
ocupa cu această operațiune. Ne-a 
răspuns că raionul e închis de patru 
zile și nu se știe cînd va fi din nou 
deschis. Iar pe calea Griviței, între 
podul Basarab și piața Chibrit, nu 
mai este altă mercerie. Nimeni nu

In Editura pentru literatură a a- 
părut volumul „Studii eminesciene".

Două debuturi poetice tn colecția 
„Luceafărul" : „Ultrasentime.nte" de 
Adrian Păunescu și „Ceremonie de 
iarnă" de Gabriela Melinescu.

s-a gîndit la cetățeanul care este ne
voit să parcurgă distanțe mari, chel
tuind uneori pentru tramvai sau au
tobuz sume mai mari decît valoarea 
obiectului mărunt de care nu se poa
te lipsi. Inventarele sînt, fără dis
cuție, necesare și obligatorii, dar în
tinderea în timp a acestei operații 
este inexplicabilă. Zile și chiar săp- 

„ACUL, ÎN 
CARUL CU FÎN“
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tămîni la. rînd ești întors din drum 
de acest anunț, fără ca organizațiile 
comerciale în subordinea cărora sînt 
merceriile să ia măsuri pentru coor
donarea inventarelor, pentru redes
chiderea cît mai degrabă a unităților 
respective.

Faptul că multe mercerii sînt scoa
se din circuitul comercial dintr-un 
motiv sau altul face ca cele rămase

JESUS LOPEZ PACHECO :

„Dragoste interzisă**
Arta poetică a lui Jesiis Lâpez 

Pacheco reprezintă o izbîndă din 
cele ce nu se cuceresc ușor. După 
cum mărturisește poetul în prefața 
cărții — dacă în adolescență între
prinsese cîteva călătorii în regiunile 
abstracte ale liricii, atras, neîndoiel
nic, de aventura vîrstei, după des
coperirea matură a realității, arborii 
himerici ai acestei poezii nu l-au mai 
tncîntat: „Am pus mîna pe țară—pe 
Spania—și am simțit pulsația ei care 
m-a umplut de durere, de furie, de 
dezgust, de dragoste, de speranță, de 
amărăciune, de uimire și încă o dată 
— pentru totdeauna — de speranță". 
Copilul care în momentul izbucnirii 
războiului civil abia împlinea șase 
ani, nu putea să nu înregistreze atro
citățile morții. Tînărul care, prin pro
fesia de constructor a tatălui, stră
bate, după această primă durere, 
o mare parte din pămîntul patriei, 
iar la 22 de ani e dus și aruncai 
după gratiile de la Carabanchel, nu 
putea să nu simtă circulînd prin 
sîngele său sentimentul dreptății și 
al dragostei pentru Spania. Al dra
gostei interzise.

Tot universul poetic al lili Pacheco 
o confirmă. Metafora de care va 
uza, în cele mai multe cazuri, va ră- 
mîne de multe ori într-o fază de în
ceput : termenii sînt strînși, cît mai 
mult posibil, cititorul fiind cel care 
trebuie să-i desfacă. In poezia Mîzgă- 
litura, privind harta țării cu „vinele 
albăstrii ale rîurilor", cu „pustiurile 
sure" și firul rupt al drumurilor, a- 
mintindu-și-i pe cei sfîrșiți în luptă, 
sub plumbul războiului fascist, poe
tul păstrează întregul tragism în ima
ginea munților mînjiți cu cretă, în 
care cititorul deslușește calciul 
spulberat al oaselor. Pacheco nu-și 
poate permite o dragoste fragilă. 
Zborul deschis de rîndunici pe stră
zile madrilene nu mai poate fi cel 
de care vorbea Băcquer în acel ne
uitat de frumos poem — „se vor în
toarce rîndunicile cenușii / sub strea
șină ta să-și ridice cuib"..., pentru

Editura pentru literatură universală,' 
traducere de Tiberiu Utan.

deschise să fie suprasolicitate. In u- 
nitățile din piața Obor, în cea de pe 
șoseaua Cotroceni și în altele, un 
număr mare de cumpărători aștep
tau să fie serviți. Pentru articolele 
de mercerie, cetățenii din cartierul 
Drumul Taberei au la dispoziție un 
raion al unui magazin de textile. 
Aici se mai vînd însă și articole de 

parfumerie, iar 
în perioada pre
mergătoare lui 
1 martie se vin
deau și mărți- 
șoare. Raionul 
respectiv, în
deobște aglo
merat, a fost 
de-a dreptul a- 
saltat în aces
te zile, în timp 
ce la celelalte 
raioane se des
fășura o acti
vitate normală.

Aceeași permanentă înghesuială 
domnește și la raionul cu acest pro
fil din complexul comercial Floreas- 
ca. Cîteva rafturi și un singur vîn- 
zător nu pot satisface cererile unui 
cartier de asemenea proporții.

Se poate întîmpla, uneori, ca din 
miile de articole ale unei mercerii să 
lipsească tocmai cel solicitat. Spre a 
nu-și pierde timpul așteptînd, cum- 

că de data aceasta „străzile sînt pli
ne de durere" și poetul încredințea
ză aripei deschise nu așteptarea și 
regăsirea unei iubiri romantice, ci 
înălțarea, în zbor nemărginit, a spe
ranței (Vată la Madrid).

Purtînd în ochi „tot plînsul / toată 
foamea și spaima poporului meu", 
poetul devine ecoul fidel și total al 
sentimentelor acestuia. Și fie că se 
revoltă (Poem de furie șl ură), fie că 
dă glas unor mărturii amare (Spanie 
mamă. Rimă neagră. Autobiografie 
II etc;), rămîne meieu alături de po
porul din care face parte. Pentru că 
dintotdeauna, în epocile de zbu
cium, poporul spaniol a avut lîngă 
el cîntecul. Un cîntec al lui, de o 
spontaneitate specifică, sincer, ca o 
fluturare de steag. Lirica lui Pacheco 
lasă să fie identificate izvoare 
de la generațiile anterioare (Ma
chado, Hernandez — aceștia doi 
mărturisiți, și Lorca pe care nu-1 
amintește în prefață, dar de care nu 
se poate depărta în Cîntec dual, 
Madrid etc.). Este lesne de observat 
continuitatea cu tradiția poeziei re
voluționare spaniole, cu cei ce au 
profesat o artă poetică cu un conți
nut social și cetățenesc.

Transpunerea unei astfel de poe
zii într-o altă limbă înseamnă curaj. 
Dacă traducătorul nu intuiește exact 
de la începuturi specificul originalu
lui și se lasă furat de simplitatea 
versului, rezultatul e nul : versiunea 
este exactă, dar cîntecul e departe. 
Tiberiu Utan și-a luat asupră-și 
riscurile traducerii, reușind să le în
vingă, oferind cititorilor un Pacheco 
autentic. O traducere în care se simt 
pasiunea și frămîntarea poeziei 
lui Pacheco. Meritul e cu atît mai 
mare, cu cît prin poezia lui Pacheco 
ni se prilejuiește cunoașterea unei 
realități sociale contemporane din 
cele mai frămîntate. întreaga Spanie, 
cu soarele ei, cu tramvaiele care-i 
duc pe muncitori la lucru, cu 
deținuții comuniști din închisorile 
mereu pline, toată această glorioasă 
Peninsulă răzbate în poezia lui Pa
checo, se revoltă și luptă, sîngerea- 
ză și speră.

părătorul se interesează, firește, dacă 
articolul căutat există. De cele mai 
multe ori primește informația cerută. 
La merceria de pe Bd. Magheru s-a 
încetățenit însă o altă regulă : se aș
teaptă la rînd și pentru o informație. 
Cele două lucrătoare de acolo, veșnic 
supărate și încruntate, nu deschid 
gura decît pentru a-i apostrofa pe 
cumpărătorii care așteaptă răbdători 
să fie serviți. Și ca să le fie limpede 
tuturor, ele repetă mereu : „Nu dăm 
informații". Fără îndoială că cetățe
nii ar evita să mai „deranjeze" pe 
cele două vînzătoare, dacă în împre
jurimi ar mai fi vreo altă mercerie.

După cum se vede, bilanțul vizitei 
prin mercerii n-a fost prea îmbucu
rător. Se impune neîntîrziat ana
lizarea amplasării acestor unități 
în vederea îmbunătățirii ei și or
ganizarea mai judicioasă a acti
vității merceriilor. Or fi mărunte 
articolele care se vînd aici. Dar ele 
sînt indispensabile cetățenilor, așa 
încît magazinele respective merită 
mai multă atenție din partea orga
nizațiilor comerciale care le tutelea
ză, a Direcției comerciale a Capita
lei și a Ministerului Comerțului In
terior.

Rodica ȘERBAN

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune. Automatizări în industria 
petrolului și chimiei (II), de ing. Con
stantin Matei, de la Institutul de proiec- 
tari de aparataj electrotehnic și insta
lații de automatizare. 19,00 — Jurnalui-
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul șco
lar . Vă place muzica ? 20,00 — Săptă- 
mina. 21,00 — Din viața animalelor
(XXVIII). 21,30 — Treizeci de minute... 
muzică ușoară cu Jean Ionescu. în în* 
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a devenit fru

moasă. cu cerul mai mult senin, excep- 
tînd Dobrogea unde a fost variabil. 
Vîntul a suflat potrivit din sectorul ves
tic, cu intensificări în estul țării. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între minus 5 grade la 
Toplița și Joseni și 6 grade la Grivița, 
Ploiești. București și Berzeasca. în Bucu
rești : Vremea a devenit frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost de 6 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 
și 15 martie. In țară : Vremea în gene
ral frumoasă, cu cer variabil. înnorări 
mai accentuate se vor produce către 
sfîrșitul intervalului, începînd din vestul 
țării unde vor cădea precipitații tempo
rare. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în creștere ușoară la sfîrșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 10 grade și zero grade, loca! mai 
coborîte în nordul tării, iar maximele în
tre 2 și 12 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : vremea în general frumoasă, cu 

I cerul variabil mai ales în prima parte a 
1 intervalului. Vînt potrivit din nord-vest. 
| Temperatura în creștere ușoară spre 
I sfîrșitul intervalului.

In vitrinele 
librăriilor

• In Editura pentru literatură a 
apărut: „Scrieri" (voi. 7 — proză) 
de Tudor Arghezi. De asemenea a 
fost reeditat romanul „Lina" de a- 
celași autor.

• „Carte pentiu drumuri lungi" 
se intitulează volumul de însemnări 
de călătorie al lui Ion Pas apărut 
recent în Editura pentru literatură.

• In Editura tineretului au apă
rut : romanul „Orașul cu o mie de 
blesteme" de Nicolae Țic și volumul 
de schițe satirice „Uluitoarea dispa
rity a unu> caP liniștit" de Vasily 
Băran.

o Volume de istorie literară : 
„Proză umoristică romînă" în două 
volume. Text ales, prefață și pre
zentări de Silvian Iosifescu (Editura 
pentru liteialură) ; „Caragiale" (Co
lecția „Oameni de seamă") de Ion 
Roman , „Liviu Rebreanu" (miCro- 
biografie) de AI. Piru (Editura ti
neretului)

• Au mai apărut în ultima vreme 
yolume ale unor tineri scriitori : 
„Dreptul la timp" (versuri) de Ni- 
cliila Stănescu (Editura tinerelului) 
și „Destinul îngerilor" (nuvele) de 
Manole Auneanu (Editura pentru 
literatură).

® In Editura Meridiane : „Tea
trul rornînesc în contemporaneitate". 
Volumul înmănunchează studii cri
tice despre arta spectacolului, pro
bleme ale i eg iei, jocului actoricesc, 
decorului în teatrul nostru de as-,, 
tăzi ; un album „Michelangelo". 
Texte de ■ G. Oprescu, Al. Bălăci, 
Dan Hăulică.

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Mușcata 

clin fereastră (Spectacol prezentat de 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. — orele 19,30). 
Teatrul de Opera și Balet al R. P. Ro
mîne : Orfeu (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Prințesa circului 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale44 (sala Comedia) : Vizita bătrî- 
nei (toamne (orele 19,30), (sala Studio) : 
Patima de sub uimi (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Rinocerii (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe de viață 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sabia 
nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor ’. (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara44 (sala Ma
gheru) : Colombe (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Zizi și... formula ei de viață (orele 
20). Teatrul .,Barbu Delavrancea" (Șos. 
Ștffan cel Mare nr. 34) ; Noaptea la 
drumul mare (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16) : Doi pe un balansoar 
(orele 19,30) Teatrul pentru copii (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Un vis vesel 
(orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 

i Cântărețul tristeții sale (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale44 (Str. 30 
Decembrie nr. 9) : în lumea apelor (orele 
20). Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei hr. 50) : Drumul piperului (orele 
9), (sala din Str. Academiei nr. 18) : 
Bâi.atul și vîntul (orele 16). Eu și materia 
moartă (orele 20,30). Teatrul satiric- 
muzical „C Tănase" (sala Savoy) : Re
vista dragoste) (orele 20), (sala victoriei): 
Aventurile unei umbrele (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) . Așa se joacă pe la noi (orele 20). 
Circul de stat : „Vitcșa" — spectacol 
prezentat de circul din R. P. Bulgaria 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE
Soții în oraș : Republica (9,15; 11,30; 

14; 16,15: 18.45: 21,15). Regina cînteceîor : 
Patria (8,45; 11; 13.30; 16: 18,45; 21,30),
București (9,30; 11,45; 14; 16,30: 18,45; 21), 
Excelsior (10,15 
Feroviar (9; 
Melodia 
21,15), 
17.45; 
13,45: 
20,30). 
11,30; 
11,30; 
ris : Carpați 
forța : Capitol (£ 
21). Patru fete î

16,30; 
14;

10,45; 
1900 : “

12,45; 15,15; 17,45; 20,15), 
11,30; 14 .............................

(9,15: 11,30;
Modern (8.30;

20). Mofturi 1900 î Buzești (11; 
16: 18,15; 20.30), Floreasca (16; 18,15;
Strigătul Corlei ; Luceafărul (9; 
13,45; 16 15; 18,45; 21). Festival (9; 
14; 16,30; 19; 21,30). Zile de fior șl 

(10; 12; 14; 16). Legea și 
)itoi (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
fete intr-o curte : Grivița (10; 

12; 16: 18,15; 20,30). Flacăra (15.45: 18;
20.15) . Cine-i criminalul ? — cinemascop :
Victoria (10; 12; 14; 16.15; 18.30; 20.45),
Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Volga 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Tovarășii : 
Central (10; 12,30; 15,15; 18; 20,30), Arta 
(15; 17,30: 20). Hatari (ambele serii) : 
Lumina (10; 13,15; 16,30; 20), Cotroceni 
(15,30: 19). Intîlnire cu spionul : Union 
(16; 18,15; 20,30). Nevasta nr. 13 : Doina 
(8,30: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Aurora 
(9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21). Arta (10;
12.15) . 30 de ani de veselie : Timpuri Noi
(10; 11,45; 13,30; 15.15; 17; 18,45; 20,45).
O stea cade din cer — cinemascop : în
frățirea între popoare (9,45; 16.30; 18,30; 
20,30), Lira (10.30; 14.15; 16,30; 18,45; 21),< 
Pacea (16; 18, 20). Paula captivă : Cultu-\ 
ral (15,30; 18, 20.30). Roșu și negru (anvjj.y 
bele serii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), 
Bucegi (orele 10,30). Cei trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii): Crîngași
(16; 19,45). Zborul întrerupt : Bucegi (14; 
16,15; iz,::. -
(16; 18,15; 20,30), l 
Un enoriaș ciudat 
16,15; 18,30; 20,45), 
16,15; 18,30; 20,45). 
(15; 17: 19; 20,45). 
(10,30; 14,30; 16,30; 
mare spectacol : 
17,30; 20,30). A treia 
(15,30; 18: 20,30). Vremea păgînilor : Vii
torul (15,30; 18; 20,30). La patru pași de 
infinit : Colentina (16: 18,15: 20,30). Săru
tul : Rahova (16; 18,15; 20,30), Ferentari
(16; 18; 20). Căpitanul Fracasse — cine
mascop : Progresul (11,30; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Micul pescar — cinemascop : 
Flamura (10; 12; 16; 18; 20,15). Cartouche
— cinemascop : Drumul Sării (11; 15; 
17,30; 20).

18.30; 20,45). Titanic vals : Unirea 
----- Popular (16; 18,30; 21).

t : Tomis (10; 12; 14; 
Miorița (10; 12; 14; 
Viață ușoară : Vitan 
Ah, Eva 1 : Munca 

18,30; 20,30). Cel mai
Moșilor (10,30; 14,30; 

rachetă : Cosmos
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I nf o r mâții
PRIMIREA DE CĂTRE 

VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

GHEORGHE GASTON MARIN, 
A AMBASADORULUI

MARII BRITANII

Joi, 11 martie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, Gheorghe Gaston Marin, a 
primit în audiență protocolară de 
rămași bun pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Marii Bri
tanii la București, James Dalton 
Murray, în legătură cu plecarea sa 
definitivă de la post.

(Agerpres)

Al doilea volum 
al Crestomației romanice

în Editura Academiei a apărut, 
sub redacția academicianului lorgu 
Iordan, cel de-al doilea volum al 
Crestomației romanice. Consacrat 
secolelor XVII și XVIII, volumul 
continuă publicarea de texte din 
limbile romanice (romînă, italiană, 
sardă, rețo-romană, franceză, pro
vensală, catalană, spaniolă, portu
gheză). Textele sînt însoțite de date 
privitoare la autori și operă, precum 
și de note și comentarii filologice. 
Pentru limbile mai puțin studiate 
au fost alcătuite glosare care cu
prind cuvintele ce nu s-au păstrat 
în faza modernă a limbilor roma- 
R e. Lucrarea prezintă un deosebit 
irtferes pentru studiul limbilor ro
manice, fiind prima crestomație care 
reunește texte din toate limbile ro
manice și din latină.

(Agerpres)

SIMPOZION
VATRA DORNEI (coresp. „Scîn- 

teii“). — La clubul stațiunii balneare 
din localitate au început ieri lucră
rile simpozionului „Substanțe mine
rale utile din zona cristalină a Car- 
paților orientali, regiunea Suceava", 
organizat de Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice și Comitetul geo
logic. La simpozion participă peste 
100 geologi, ingineri mineri, cerce
tători, profesori. în cadrul simpo
zionului, care va dura 3 zile, se vor 
prezenta referate și comunicări.

Conferință O.M.S. la București
Combaterea și prevenirea bolilor cardiovasculare

Biroul regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății, în 
colaborare cu Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale din R.P. Romî
nă, a organizat la București o con
ferință internațională avînd ca temă 
combaterea și prevenirea bolilor car
diovasculare.

La deschiderea conferinței au a- 
sistat Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale, care 
a salutat conferința, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei R.P. Romîne și 
președintele Uniunii societăților de 
științe medicale, personalități ale 
vieții medicale romînești. '

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de dr. Lenard Hesselwick, reprezen
tantul directorului Biroului regional 
pentru Europa al O.M.S.

în cadrul lucrărilor, care se des
fășoară pe grupe, specialiști în bo
lile cardiovasculare din 26 de state 
ale regiunii europene, precum și de
legați din țara noastră, prezintă co
municări de specialitate privind me
todele cele mai noi și eficace de pre
venire și combatere a acestor afec
țiuni care înregistrează în prezent 
în statisticile mondiale un indice din 
ce în ce mai ridicat de morbiditate 
și mortalitate.

Conferința își încheie activitatea 
în ziua de 18 martie. (Agerpres)

Pregătiri de sezon
I.C.A.B. se pregătește pentru sezonul 

de primăvară. In atelierele gospodăriei- 
lacuti de la Băneasa au fost reparate și 
vopsite aproape 600 de bărci cu rame, 
care vor fi puse la dispozifia publicului 
pentru plimbări de agrement pe lacurile 
din parcurile Libertății, Herăstrău, Tei, 
din grădina Cișmigiu sau de la Snagov. 
Alte 300 bărci sînt în reparație și în cu- 
rînd vor fi trimise și ele la debarcade

rele din parcuri. In afară de bărci, în 
ateliere, au fost revizuite motoarele la 
mai multe ambarcațiuni, printre care și 
la 8 vaporașe. S-au reparat debarca
derele și stăvilarele lacurilor Herăstrău, 
Floreasca, Tei etc. Acum se construiește 
un vaporaș cu 120 locuri care va fi 
lansat pe lacul Herăstrău în furul datei 
de 1 mai.

Un lot de bărci cu rame care urmează să fie trimise debarcaderelor de 
pe malurile lacurilor bucureștene

ÎN DERBIUL CAMPIONATULUI

DE BASCHET Campionatul mondial de hochei pe gheață
Dinamo București —
Steaua 57-56

• U.R.S.S.-S.U.A. 9-2 • Cehoslovacia-Canada 8-0

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„Cei șase“
și relațiile cu S. U. A.

Spre o reformă 
constituțională în Belgia

Un public numeros a urmărit aseară 
în sala Floreasca meciul dintre formații
le bucureștene Dinamo și Steaua, frun
tașele campionatului masculin de bas
chet. Au cîștigat sportivii- dinamo- 
viști cu scorul de 57—56 (32—29). De 
remarcat că dinamoviștii și-au asigurat 
victoria cu numai cîteva secunde înain
te de final; Steaua conducea cu 56—55, 
însă Cernea a înscris două puncte și 
57—56 pentru Dinamo. Albu (Dinamo) 
cu 15 puncte și Novacek (Steaua) 14 
puncte au fost cei mai buni realizatori 
ai partidei. Acum Dinamo conduce în 
clasament cu un avans de 4 puncte.

In deschidere, Rapid București a în
trecut Farul Constanța cu 73—61 
(41—28).

La Tampere s-au disputat ieri noi 
întîlniri din cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață. Echipa 
U.R.S.S., neînvinsă pînă acum, a re
purtat o nouă victorie, de data a- 
ceasta în dauna selecționatei S.U.A. 
Hocheiștii sovietici au cîștigat cu 
scorul de 9—2 (2—0, 5—0, 2—2). Me
ciul Suedia—Norvegia s-a terminat 
cu rezultatul de 10—0 (1—0, 6—0,
3—0) în favoarea hocheiștilor sue
dezi. Cel mai așteptat meci al zilei 
(Cehoslovacia-Canada) s-a încheiat 
cu victoria categorică a echipei 
cehoslovace 8—0 (1—0, 2—0, 5—0).

în grupa B, Austria a învins Iugo
slavia cu 6—5 (2—2, 1—1, 3—2).

★
Cu prilejul lucrărilor Federației 

internaționale de hochei pe gheață 
s-a stabilit ca întrecerile campiona
tului mondial din 1967 să se desfă
șoare în Austria. In 1968 campiona
tul va avea loc la Grenoble, în ca
drul Jocurilor Olimpice. După cum 
se știe, anul viitor compionatul va 
fi organizat de federația iugoslavă 
de specialitate, în localitatea Iese- 
nice.

Sub panoul dinamoviștilor

RUGBI „GRIVIȚA ROȘIE" A ClȘTIGAT „CUPA 6 MARTIE"

Sociologul și publicistul francez 
Raymond Aron a publicat în ziarul 
„Le Figaro" din 9 martie un arti
col privind ascuțirea contradicțiilor 
dintre membrii Pieței comune și 
S.U.A.

Partidul european — arată autorul — 
cum sînt denumiți de obicei în bloc cei 
ce se consacră cauzei „micii Europe”, 
sperau ca datorită unității „celor șase”, 
să atingă unele obiective. Inegalitatea 
rămîne prea mare, spuneau ei, între 
fiecare țară de pe vechiul continent, pe 
de o parte, și Statele Unite, pe de altă 
parte; numai o Europă (occidentală) 
unită va constitui pentru republica a- 
mericană un partener, pe măsura ei, 
deci capabilă de a trata în mod ono
rabil cu S.U.A., care riscă să fie mai 
degrabă un protector decît un aliat.

Evenimentele n-au confirmat această 
teză. Nu mă refer la controversele pri
vind organizarea apărării: în domeniul 
militar nu există o Europă occidentală 
unită. Nu mă gîndesc nici la divergen
țele diplomatice, care se manifestă zil
nic, cum ar fi, de pildă, în problemele 
Asiei de sud-est.

Pe plan economic — singurul dome
niu în care mișcarea spre unificare a 
obținut rezultate — oonsecințele dis
crepanței dintre eoonomia americană și 
economiile vest-europene luate indivi
dual sau chiar în colectiv continuă să 
se mențină. Ele s-au accentuat chiar 
în cursul ultimilor ani, în pofida apa
rențelor.

La ora actuală, atîta timp cît admi
nistrația americană va refuza să ia mă
suri eficace în domeniul monetar (de 
pildă, controlul exportului de capita
luri) dolarul va fi vulnerabil. Or, de 
fiecare dată cînd guvernul francez 
schimbă dolari în aur, se provoacă un 
vîrtej pe piața aurului. în diplomația 
monetară, Franța și-a asigurat ceea ce 
J. F. Dulles denumea „o poziție de 
forță”.

In negocierile comerciale, de aseme
nea, „cei șase” pot să vorbească cu a- 
merieanii fără complexe de inferioritate, 
în definitiv, europenii cumpără mai 
mult din Statele Unite decît le vînd a- 
cestora. Discuțiile referitoare la redu
cerea taxelor vamale, ce se desfășoară 
la Geneva, au în vedere, în esență, a- 
ceste tîrguieli. Fiecare parte se strădu
iește să obțină avantaje do natură să 
echilibreze propriile-i concesii. „Cei 
șase”, împreună, sînt în măsură să mi 
acorde mai mult decît primesc de la 
cealaltă parte.

Eșecul Pieței comune nu se situează 
nici pe plan monetar, nici pe plan co
mercial, ci pe planul propriu-zis indus
trial. El se rezumă într-o propoziție sim
plă: cînd o întreprindere franceză sau 
italiană se află în dificultate, ea tratează 
de cele mai multe ori nu cu o între
prindere din același sector aparținînd 
unei alte țări din Piața comună, ci cu 
o corporație americană. Astfel, trustul 
„General Electric” a cucerit succesiv 
controlul uzinelor „Machines Bull” 
(franceză) și al unor secții ale trustu
lui „Olivetti” (italiană); el își continuă 
expansiunea în Germania federală. Pia
ța vest-europeană a mașinilor electro
nice va fi o arenă închisă a competiției 
dintre corporațiile americane „General 
Electric” și I.B.M.

Totul s-a petrecut ca și cum consti
tuirea Pieței comune ar fi avantajat 
sporirea volumului capitalurilor direct 
investite în Europa continentală de cor
porațiile de dincolo de Atlantic. O pia
ță mare, de două sute de milioane de 
oameni, gradul ridicat al dezvoltării ce
lor șase, viitorul tarif extern comun,

toate acestea au trebuit să-i stimuleze 
pe conducătorii firmelor americane de 
a se interesa de „cei șase"; aceasta fără 
a mai pune la socoteală că legislația Sta
telor Unite creează un motiv suplimen
tar prin privilegiile fiscale pe care le 
acordă filialelor din străinătate ale so
cietăților americane. în măsura în care 
scopul unificării era să favorizeze auto
nomia vest-europeană, rezultatul este 
descurajator.

„Cei șase” sînt din ce în ce mai 
strîns legați pe linie comercială. în a- 
cest sens, integrarea progresează. Pro
babil că și armonizarea legislației va 
continua să avanseze. Dar în cele mai 
multe sectoare, și îndeosebi în sectoa
rele principale, unde capitalurile indis
pensabile cercetărilor și dezvoltării sînt 
considerabile, acordurile între o firmă 
germană, italiană sau franceză și o fir
mă americană sînt mult mai frecvente 
ca acordurile între firmele europene. 
Industria (vest) germană de armamen
te e strîns legată de industria america
nă și situația este aceeași pentru indus
tria de automobile.

Chiar dacă din punct de vedere eco
nomic bilanțul investițiilor americane 
era întotdeauna pozitiv — conchide 
autorul — există un prag peste care nu 
trebuie trecut, acela al reacției națio
nale, inevitabile dacă o parte prea im
portantă a industriei, într-o țară dată, 
este controlată de străini. O altă pro
blemă este de ordin științific și tehnic : 
nu este de dorit nici pentru europeni și 
nici pentru americani, ca aceștia din 
urmă să ajungă a cuceri aproape un 
monopol în anumite ramuri.

THf ©8AIN ON U.S. GOLD —

Oikc More, Growing Oaiflow

Change in the U. S. gold reserve

1958 ............DOWN $2.3 billion

1959 .......... DOWN $1.1 hillion

1960 ............DOWN $1.7 billion

1961.. ........ DOWN $857 million

1962.. .........DOWN $890 million

1963 ........ DOWN $461 million

1964 ............DOWN $125 million

And now, in just

1 months of 1965.-

D0WN $450 million

Revista „U. S. News and World Re
port" publică graficul de mai sus în 
care se arată scăderea rezervelor 

de aur aie S.U.A.

FOTBAL
PRIMA ETAPA a returului campio

natului categoriei A, care va avea 
loc duminică 14 martie, cuprinde 
partidele : București (de la ora 14, în 
program cuplat pe stadionul „23 Au
gust') : Progresul—Minerul Baia 
Mare, Steaua—Știința Craiova ; Ora
dea : Crișul—Dinamo București; 
Iași: C.S.M.S.—Rapid ; Pitești : Di
namo—Farul ; Arad : U.T.A.—Stea
gul roșu ; Cluj : Știința—Petrolul.

ÎN „CUPA R. P. ROMÎNE”, la 17 
martie se dispută „optimile" de fi
nală. Cele 16 echipe calificate în a- 
ceastă fază a competiției au căzui 
de acord să susțină meciurile în ur
mătoarele localități : Dinamo Bucu
rești—Petrolul (la Constanța), Steaua 
—C.S.M.S. (la Galați), C.F.R. Ro
șiori—Rapid (la București), Farul— 
Știința Cluj (la Brașov), Metalul Tîr- 
goviște—U.T.A. (la Sibiu), A.S.A. Tg. 
Mureș—Minerul Baia Mare (la Cluj), 
Dinamo Pitești—Steagul roșu (la Cîm- 
pina), Minerul Lupeni—Progresul (la 
Rîmnicu Vîlcea).

Unul din puținele atacuri ale echipei Steaua ; Mateescu primește balonul 
de la Fodor Foto : M. Cioo

Pe stadionul Constructorul au a- 
vut loc ieri după-amiază două me
ciuri importante din competiția do
tată cu „Cupa 6 Martie". în partida 
care avea să desemneze pe cîșțigă- 
toarea competiției s-au întîlnit for
mațiile Grivița roșie și Steaua. Gri- 
vițenii au dominat aproape perma
nent, obținînd victoria cu 11-3 (8-0).

înaintea acestui meci s-a desfășurat 
întîlnirea dintre echipele Construc
torul și Progresul. Prima formație 
a cîștigat cu 13-3 și a ocupat locul 
trei în clasamentul final.

Astăzi, de la ora 14,30, pe stadio
nul Dinamo, se întîlnesc, într-un 
meci pentru locurile 5-6, formațiile 
Dinamo și Știința Petroșeni.

Din sportul internațional
• Rezultate din „Gupa campioni^ 

lor europeni". 
MASCULIN : la Zagreb, 
locală Graficki a fost 
de Lokomotiv Leipzig 
Lokomotiv Leipzig va 
finala competiției cu C.S.M. Cluj, de
ținătoarea trofeului. Meciul va avea 
loc la Leipzig; VOLEI FEMININ: 
în meci retur, pentru sferturile de 
finală ale „C.C.E.", echipa Levski 
Sofia a dispus la Lyon de formația 
franceză A. S. Lyon cu 3—0; BAS
CHET MASCULIN : primele meciuri 
Real Madrid — O.F.K. Belgrad și 
Ignis Varese (Italia) — T.S.K.A. 
Moscova, conțină pentru semifina
lele „C.C.E.", s-au încheiat cu rezul
tatele de 84—61 și, respectiv, 57—58.

• în runda a 3-a a turneului in-

ternațional feminin de șah de la Bel
grad, Elisabeta Polihroniade a cîș-TENI9 DE MASĂ

formația tigat partida cu iugoslava Vujano- 
întrecută
cu 5—2.
juca în

viei, iar Margareta Teodorescu a re
mizat cu lidera clasamentului, o- 
landeza Hemskerk. Alte rezultate : 
K. Jovanovici — Asenova remiză ; 
Stadler — Kures 1—0 ; R. Jovano
vici — Lazarevici întreruptă. In cla
sament conduc Polihroniade și Hem
skerk, cu cite două puncte, urmate 
de iugoslava Ljiljak 1,5 (1) p., Kateri
na Jovanovici, Teodorescu și Aseno
va, cu cite 1,5 p.

« In continuarea turneului 
care-l întreprinde în Iugoslavia e- 
chipa selecționată de fotbal 
U.R.S.S. a jucat la Split cu formația 
locală Hajduk. Scor: 2—1 (2—1)
pentru oaspeți.

pe

a

Ziarul austriac „DIE PRESSE* a publi
cat un articol în legătură cu recentele 
propuneri de modificare a constitufiei 
belgiene.

Calea pentru o reformă constituțională 
în Belgia — arată autorul — e liberă. La 
cele două congrese extraordinare ale par- 

I tidelor creștin-social și socialist, acestea 
au acceptat propunerile de compromis 
pentru schimbarea constituției belgiene 
care datează din 1831.

Celor două mari comunități lingvistice 
— valonă și flamandă — li se vor re
cunoaște o mai mare autonomie culturală 
și economică decît pînă acum. Granițele 
lingvistice între flamanzi și valoni se 
vor preciza prin constituție. In Belgia 
există patru zone lingvistice : franceză, 
flamandă, belgiană și germană.

Noua reformă constituțională urmă
rește să îmbunătățească relațiile dintre 
principalele grupuri lingvistice, valon ți 
flamand, și să precizeze drepturile și o- 
bligațiile lor. In acest scop, a fost con
vocată ședința mesei rotunde a tuturor 
partidelor belgiene. La mijlocul lunii ia
nuarie, partidul liberal și partidul pen
tru libertate și progres (P.L.P.), s-au re
tras de la masa rotundă, rămînînd ca par
tidul creștin-social și partidul socialist 
să încheie singure compromisul. Accep
tarea compromisului de către majorita
tea covîrșifoare a ambelor partide 
constituie o victorie, în special a politi
cienilor moderați. Flamanzii radicali din

partidul extremist flamand „Volskunie*, 
nu s-au putut impune, ca și naționaliștii 
radicali valoni care cer crearea a trei 
state federale — valon, flamand și sta
tul Bruxelles.

îmbunătățirea relațiilor dintre cele 
două mari comunități etnice care, după 
înfăptuirea reformei constituționale, va fi 
urmărită de «comisia permanentă pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre comunită
țile lingvistice» — ar urma să aducă, în 
primul rînd, mai multe drepturi politice 
flamanzilor. Pînă acum, în comparație cu 
valonii, ei aveau drepturi mai puține. De
sigur că, în cadrul guvernului, balanța 
lingvistică va fi păstrată mai departe 
cum a fost, deși procentul de creștere 
a numărului populației flamande este . 
mai mare decît al valonilor. Compromi
sul prevede ca în cazul cînd o lege con
travine principalelor interese ale unei 
comunități, să nu poată fi votată prin 
simpla majoritate parlamentară. Dacă 
pesta două treimi din reprezentanții unei 
comunități lingvistice se opun, legea tre
buie supusă unei a doua citiri în parla
ment. Dacă și în urma celei de-a doua 
citiri opoziția este în aceeași măsură îm
potrivă, legea este înapoiată guvernului. 
Dacă s-ar întîmpla așa, guvernul va tre
bui să sufere consecințele politice și să 
demisioneze.

Reforma constituțională — arată în în
cheiere autorul — tinde să-i împace 
practic pe toți belgienii. Nici admini
strațiile comunale și provinciale n-au 
fost uitate. Ele vor obține pe viitor mai 
multe fonduri pentru asigurarea sănătă
ții publice, a construcției de locuințe la 
orașe. Pentru dezvoltarea economică a 
diverselor regiuni din Belgia se formează 
«societăți de dezvoltare», care răspund 
numai în fața autorităților regionale.

STUDENȚII SPANIOLI
$1 BASTOANELE POLIȚIENEȘTI

E EXPRESS
ritafea conducătorilor mișcării studen
țești sînt moderați. In rîndul lor există 
cîteva elemente avansate, iar profesorii 
care s-au alăturat mișcării sînt catolici li
berali, ca Lopez Aranguren, sau chiar 
membri neconformiști ai falangei, ca 
Garcia Versher.

lntr-un articol apărut în săptăminalul 
francez „L’EXPRESS" referitor la mișcă
rile studențești din Spania, se arată:

„Data viitoare vom lua cu noi lanfurile 
de la biciclete", spuneau doi sludenji 
din Madrid revenind, pe o furtună de 
zăpadă, de la manifestația care a avui 
loc cu’prilejul „Zilei studentului liber". 
Atunci cinci mii de studenfi, defilînd în 
tăcere în jurul pieței Cibeles, ău înfrun
tat poliția înarmată, ai cărei ofițeri stri
gau în difuzoare: ■ „Pega fuerte!" (Loviți 
fare.l). Iar polițiștii au lovit. Studenții s-au 
împrăștiat, dar s-au adunat din nou, ceva 
mai departe.

In pofida loviturilor de bastoane, re
volta care zguduie Universitatea din Ma
drid împotriva sindicatului universitar 
oficial (S.E.U.) va continua — cel pufin, 
deocamdată, — să mențină un consemn 
al npn-violenței — arată autorul. Majo-

In esen(ă, ei se revoltă împotriva sis
temului sindical spaniol «vertical, unic și 
obligatoriu». După trei luni de nemulțu
miri, unii studenți au făcut un paș hotă- 
rîtor. în pofida legilor actuale, ei au 
constituit un «sindicat liber». Atracția 
exercitată de acesta a fost atît de pu
ternică, incit unii foști delegați ai S.E.U. 
au aderat la noul sindicat.

Rezultatul ? Autoritățile spaniole «s-au 
lăsat, în parte, convinse». Dar cotidianul 
catolic „Ya", purtător de cuvînt al gu
vernului, a criticat recent cu violență pe 
conducătorii S.E.U. : «De aproape trei 
ani, conducerea acestuia nu face decît 
să vorbească în permanentă despre ne
cesitatea modificării structurilor sale 
pentru a le face reprezentative».

Hotărit de fapt să nu cedeze «subver
siunii politice», guvernul franchist «pare 
să accepte lărgirea conducerii S.E.U.».

Facultatea de filozofie din Madrid închisă de autoritățile franchtste

POPULAȚIA URBANA Șl RURALA

într-un studiu al O.N.U. asupra 
populației urbane și rurale, publicat 
la 10 martie, se arată că 700 de mili
oane de oameni — aproape o pătrime 
din populația globului pămîntesc — 
au locuit în 1960 în orașe. între 1950 
și 1960 numărul populației urbane a 
globului pămîntesc a crescut cu 40 la 
sută. La începutul secolului al XX-lea 
orașelor le reveneau numai 9 la sută 
din populația lumii. Africa este conti
nentul cel mai puțin urbanizat al pla
netei noastre : în Uganda, de pildă, 
există numai un singur oraș cu o popu
lație de 20 000 de oameni. Dar și pe

acest continent tabloul nu se prezintă 
chiar atît de monoton: în Senegal 
peste o cincime, iar în R.A.U. aproa
pe 40 la sută din populație o alcătu
iesc locuitorii de la oraș.

ENIGMA STATUII LUI PERSEU

într-un muzeu din Florența se află 
statuia eroului mitologic grec Perseu, 
ținînd în mînă capul meduzei ucise de 
el. Este opera celebrului sculptor ita
lian Benvenuto Cellini. De peste 400 
de ani statuia este admirată de cel 
care o privesc, fiind o valoroasă operă 
de artă. De multă vreme ea ascunde 
o taină dezlegată, sau, mai bine zis,

în cartierul Karantina din Beirut a avut loc un incendiu care a dis
trus un mare număr de locuințe

descoperită întâmplător în anul 1914 
de anticarul italian Benedetti.

O dată, cînd Benedetti examina cu 
atenție partea posterioară a capului 
lui Perseu, în fața privirilor lui uimite 
s-a conturat figura lui Benvenuto Cel
lini — autorul statuii. Muchea coifului 
lui Perseu formează nasul, părțile late
rale ale coifului — umerii obrajilor, 
iar părul care iese de sub coif — gura 
și barba creață a sculptorului.

Statuia lui Perseu a fost comandată 
sculptorului de ducele florentin Co
simo Medici. Acesta dorea ca figura 
eroului să întruchipeze sfîrșitul Repu
blicii florentine, pe care o supusese cu 
forța.

Pictorii și sculptorii din antichitate 
își eternizau de obicei chipul în crea
țiile lor. Cunoscînd acest obicei, du
cele de Medici a interzis categoric 
sculptorului să-l aplice la statuia lui 
Perseu, care trebuia să-l proslăvească 
numai pe duce.

Benvenuto Cellini a găsit totuși mo
dalitatea să nu respecte ordinul duce
lui.

LUNA PIERDE DIN MASA

Oameni de știință americani au de
clarat,. după cum menționează agenția 
D.P.A., că de-a lungul secolelor Luna 
pierde din masa ei, în timp ce Pă- 
mîntul cîștigă. Căderile de meteoriți 
provoacă zilnic pierderea de către 
Lună a unei cantități de circa 600 de 
tone din masa ei, în timp ce Pămîntul 
cîștigă zilnic în urma ploilor de me
teoriți, circa 4 500 de. kg. Nu există 
însă motive de neliniște în privința 
Lunii. De-abia peste 40 de trilioane 
de ani satelitul Pămîntului va fi pier
dut abia a zecea parte din masa sa 
actuală.

Corespondență 
din Geneva

Salonul 
internațional auto

în marea sală de expoziții din car
tierul Plainpalais (Geneva) s-a deschis 
joi cel de-al 35-lea Salon international 
auto, la care participă 1 136 expozanți 
din 18 (ări. Cuvîntarea inaugurală a 
lost rostită de președintele Confede
rației elve/iene, dl. Hans Peter 
Tschudi. Au mai luat cuvintul preșe
dintele Consiliului de Stat, dl. Jean 
Trejna, și președintele Salonului, dl. 
Roger Perrot, care au subliniat im
portanta acestei manifestări pentru 
confruntarea nivelului tehnic al ță
rilor ce expun în cadrul a 28 396 mp 
de stand.

Spre deosebire de anul trecut, au
tocamioanele și alte vehicule utilitare 
au făcut loc îndeosebi mașinilor-ca- 
ravane pentru camping, scuterelor, 
velo-motoarelor, ambarcațiunilor cu 
motor, după cum nu lipsesc expona
tele consacrate : -turismele, accesoriile 
și caroseriile. Salonul relevă tendinfe 
noi în construcția de automobile, mai 
ales în domeniul securității. Astfel, 
atît industria de automobile ameri
cană cit și cea europeană manifestă 
un interes deosebit pentru frînele cu 
discuri și răcire internă, blocarea au
tomată a diferențialului, sistemele de 
semnalizare ca și centurile de secu
ritate instalate în interior. Alte ten
dințe, evidente în Salon, sînt diver
sitatea modelelor, creșterea numărului 
de cilindri, a puterii de tracțiune, au
tomatizarea transmisiei, confortul.

Cel de-al 35-lea Salon auto oferă, de 
asemenea, posibilitatea de a cunoaște 
o gamă variată de modele prezentat» 
în „premieră mondială’.

Horia LIMAN
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U.E.O. Reuniune,22/2/ VIAȚA ECONOMICĂ
de rutină

Prima conferință trimestrială pe 
anul în curs a miniștrilor de externe 
ai Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O. cuprinde țările membre ale 
Pieței comune și Anglia) s-a încheiat 
la Roma, după două zile de dezba
teri, fără să fi putut adopta — după 
cum se exprimă agenția „France 
Presse" — „vreo hotărîre spectacu
lară". Acest fapt pare să nu fi sur
pi ins pe nici un observator politic, 
dat fiind faptul că erau cunoscute 
cu anticipație deosebirile de vederi 
dintre „cei șase" și Anglia, ca și din
tre înșiși participanții la Piața co
mună în problemele aflate in discu
ție (relațiile Marii Britanii cu Piața 
comună, situația din Vietnamul de 
sud etc).

La conferință n-au intervenit ele
mente noi, de natură să schimbe a- 
ceste poziții. Ministrul de externe 
englez, Michel Stewart, a reactualizat 
dorința Marii Britanii de „a participa 
în mod activ la U.E.O. în sectoarele 
politic și economic și de a fi infor
mată nu numai în timpul, ci și chiar 
înaintea reuniunilor trimestriale ale 
organismului, asupra oricăror con
sultări referitoare la Europa de vest". 
Intervenția ministrului britanic a 
fost considerată de unii comentatori 
ca înscriindu-se pe linia eforturilor 
de a micșora distanța care separă 
Anglia de Piața comună, mai ales în 
urma repetatelor obstrucții ale Fran
ței. Sesiunea ar fi urmat să consti
tuie un sondaj acum, în preajma vi
zitei la Paris a premierului Wilson, 
asupra felului cum privește Franța 
o eventuală reluare a negocierilor 
pentru aderarea Angliei la C.E.E. sau 
măcar o colaborare mai strînsă între 
cele două organisme economice occi
dentale rivale, C.E.E. și A.E.L.S. (co
laborare pe care delegatul vest-ger- 
man a calțficat-o drept „interesan
tă"). Tot ce se poate spune este că 
reuniunea de la Roma n-a oferit in
dicii în această privință.

In conferința de presă, ținută la 
sfîrșitul întîlnirii, Amintore Fan- 
fani, ministrul de externe al Italiei, 
s-a referit la rezervele Franței ca 
la un element care se interpune 
unui dialog mai profund între ță
rile Pieței comune și Anglia.

Și în legătură cu situația din Viet
namul de sud discuțiile s-au purtat 
în jurul unor poziții divergente, deja 
cunoscute. Reprezentantul englez a 
căutat să justifice sprijinul acordat 
de guvernul englez actelor agresive 
ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam, 
în timp ce delegații vest-europeni au 
preconizat necesitatea căutării unei 
„soluții politice" a problemei sud- 
vietnameze, fără a ajunge la un 
punct de vedere comun referitor la 
modalitățile concrete.

Pe scurt, conferința ministerială a 
U.E.O. nu a depășit cadrul unor șe
dințe de rutină. De altfel, aceasta se 
pare că a fost și optica majorității 
țărilor membre. Deși reuniune a mi
niștrilor de externe, în loc de șapte, 
numai trei miniștri — englez, italian 
și olandez — au luat parte la lucrări. 
Belgia și Luxemburg au fost repre
zentate de către adjuncți ai miniștri
lor, iar Franța și R.F.G. de secretari 
de stat pentru afaceri externe, ceea 
ce este semnificativ pentru impor
tanța ce se acordă U.E.O. de către 
aceste țări. Referindu-se la lucră
rile reuniunii, ziarul „II Popolo", 
scria că „ideea alianței vest-euro- 
pene întîmpină noi greutăți și ob
stacole".

N. P.

COMENTARIUL ZILEI

Noi pași pe calea extinderii 
agresiunii in Vietnam

Cu legitimă și crescîndă îngrijo
rare urmăresc popoarele lumii evo
luția evenimentelor din Asia de 
sud-est. Este cunoscut valul de pro
teste ridicat în lumea întreagă de 
bombardamentele din 7, 8 și 11 fe
bruarie ale aviației americane a- 
supra unor localități din R. D. Viet
nam. Opinia publică a condamnat 
cu hotărîre aceste acte de război 
împotriva unui stat independent și 
suveran și a cerut cu toată energia 
să li se pună capăt neîntîrziat.

în pofida acestei cerințe ferme a 
popoarelor, noi acte de război, de o 
gravitate mai mare, au venit să 
se adauge celor amintite mai sus. La 
2 martie, numeroase avioane ameri
cane și sud-vietnameze, decolînd de 
pe nave ale flotei a 7-a și de pe ba
zele din Vietnamul de sud, au atacat 
regiuni și centre din Vietnamul de 
nord. La 8 martie, avioane cu reac
ție au săvîrșit un nou atac împo
triva R. D. Vietnam, provocînd 
victime omenești și pierderi mate
riale. La 18 februarie nave ameri
cane și sud-vietnameze au pătruns 
în apele teritoriale ale R. D. Viet
nam ; la bazele aeriene a fost adu
să o a doua unitate de rachete anti
aeriene „Hawk“ și noi escadrile 
de bombardiere „B-57" ; la 8 martie 
a început debarcarea în Vietnamul 
de sud, la cîteva zeci de mile de 
granița R. D Vietnam, a unui lot 
de 3 500 pușcași marini. Conco
mitent Departamentul de Stat 
a publicat o „carte albă" în care, 
afirmînd că războiul intră într-o 
nouă etapă, arăta că „acest război

INTERNAȚIONALĂ
Portul Londrei este amenin
țat de a fi paralizat, ca ur
mare a acumulării de măr

furi importate care nu au fost su
puse taxelor vamale. Datorită a- 
cestei situații, administrația por
tului a hotărît să instituie o amen
dă de 10 lire sterline pentru fie
care tonă de mărfuri care nu va fi 
supusă taxelor vamale în termen 
de cinci zile. Cauza aglomerării de 
mărfuri în docurile portului se da- 
torește hotărîrii luate de importa
torii englezi de a aștepta intrarea 
în vigoare a reducerii cu 5 la sută 
a suprataxei britanice impuse la 
mărfurile din import, prevăzută 
pentru data de 27 aprilie.

„In industria construcțiilor 
din Japonia bîntuie ciclonul 
falimentelor", scrie ziarul 

„Tokio Shimbun". Potrivit relatări
lor ziarului, anul trecut în Japo
nia au dat faliment 640 de com
panii și firme de construcții — de 
trei ori mai multe decît în anul 
1963.

Banca federală de rezerve a 
S.U.A. a cerut tuturor băn
cilor americane să acorde

„prioritate absolută" împrumutu
rilor pentru finanțarea exporturi
lor americane, ca una din măsu
rile preconizate în programul gu
vernului american de reducere a
scurgerii dolarilor în străinătate.
Se face apel la cele 14 principale 
bănci americane să reducă împru
muturile și investițiile lor în străi
nătate. Potrivit agenției U.P.I., 
guvernul S.U.A. intenționează ca 
prin reducerea împrumuturilor și 
investițiilor băncilor americane în 
străinătate să obțină, în cursul a-

Interviu acordat de ministrul apărării 
naționale al R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat delegației televi
ziunii japoneze, condusă de Suzuki, 
care a vizitat recent R. D. Vietnam, 
generalul Vo Nguyen Giap, minis
trul apărării Naționale al R. D. 
Vietnam, a calificat bombardamen
tele recente ale imperialiștilor ame
ricani împotriva R. D. Vietnam 
drept „o acțiune războinică foarte 
serioasă, o încălcare gravă a drep
tului internațional și a acordurilor 
de la Geneva cu privire la Vietnam 
din 1954“.

în prezent, a declarat generalul 
Vo Nguyen Giap, singura cale de 
ieșire pentru imperialiștii americani 
constă în măsurile pe care președin
tele Ho Și Min și guvernul R. D. 
Vietnam le-au preconizat în mai 
multe rînduri: „guvernul S.U.A., 
ca și guvernele tuturor celorlalte 
țări participante la conferința de la 
Geneva din 1954 cu privire la Indo
china trebuie să aplice în mod 
strict acordurile de la Geneva, să 
respecte suveranitatea, indepen
dența, unitatea și integritatea teri
torială a Vietnamului și să se ab
țină de la orice amestec în trebu
rile interne ale Vietnamului". Gu

condus de americani nu se mai poa
te mărgini la Vietnamul de sud".

Ceea ce atrage în primul rînd a- 
tenția în legătură cu ultimele ac
țiuni agresive ale S.U.A. este faptul 
că inițiatorii lor au renunțat chiar 
și la propriul pretext folosit la în
ceput; se știe că, ordonîndu-se bom
bardamentele din luna februarie, 
la Washington s-a afirmat că ele ar 
constitui „un răspuns" la operațiile 
încununate de succes întreprinse de 
partizanii sud-vietnamezi. Argument 
lipsit de temei, căci sud-vietnamezii 
duc pe pămîntul lor o luptă dreaptă, 
de eliberare, iar dacă trupe inter- 
venționiste, sosite de la mii și mii 
de kilometri depărtare primesc lovi
turi din partea forțelor patriotice 
sud-vietnameze, pentru aceasta nu 
poate fi făcută răspunzătoare R. D. 
Vietnam. Nu este de mirare că for
țele armate americane, participând 
la reprimarea populației din Viet
namul de sud, suferă la rîndul lor 
ripostele acesteia. Pentru cercuri 
largi ale opiniei publice acest 
lucru a devenit tot mai clar 
— fiind bine exprimat de cu
noscutul filozof și activist social 
englez Bertrand Russel, care a afir
mat : „Argumentul american des
pre ripostă este o prostie. Vietnamul 
de sud luptă pentru eliberarea sa 
nu de Republica Democrată Viet
nam, ci de americani, care duc un 
război nedrept, cotropitor".

Realitățile sud-vietnameze destra
mă totodată însuși argumentul de 
bază prin care s-a încercat justifi
carea prezenței intervenționiștilor în 
această țară. „Noi susținem — ara

cestui an, un surplus de aproxima
tiv 1,5 miliarde dolari. Deficitul 
balanței de plăți a S.U.A. a fost 
în cursul anului 1964 de 3 miliarde 
dolari. Potrivit așa-numitului pro
gram voluntar, guvernul american 
cere băncilor să nu depășească o 
creștere de 5 la sută față de anul 
trecut a investițiilor și împrumu
turilor acordate în străinătate. A- 
cele bănci care au depășit deja a- 
ceastă limită vor trebui să-și re
ducă creditele în străinătate „cit 
mai curînd posibil".

Anglia și Norvegia au sem
nat miercuri un acord prin 
care se stabilesc limitele

părților lor teritoriale din platoul 
continental din Marea Nordului, 
platou în care au fost recent des
coperite zăcăminte petrolifere. A- 
cordul nu dă părților nici un drept 
asupra apelor de deasupra platou
lui, în schimb prevede dreptul de 
exploatare a bogățiilor platoului 
și a subsolului acestuia. Operațiu
nile de prospectare a zăcăminte
lor petrolifere, gaze naturale și mi
nerale în regiunea britanică a pla
toului continental trebuie să se facă 
cu aprobarea guvernului britanic. 
Acesta este primul acord pe care 
îl încheie Anglia cu o țară nordi
că pentru a-și stabili limitele pla
toului continental.

După cum anunță „New 
| York Herald Tribune", la 

sfîrșitul anului 1964 cifrele 
oficiale arătau o creștere a costu
lui vieții în Brazilia cu 7,5 la sută 
în comparație cu luna decembrie 
1963. Cele mai mari majorări se 
înregistrează la alimente, îmbrăcă
minte și transporturi.

vernul S.U.A. trebuie să pună capăt 
imediat acțiunilor sale împotriva 
R. D. Vietnam, să înceteze imediat 
războiul agresiv din Vietnamul de 
sud și să-și retragă trupele și ar
mele americane din această re
giune. „Problema reunificării paș
nice a Vietnamului revine poporu
lui vietnamez, ea va fi reglemen
tată de poporul vietnamez în con
formitate cu spiritul programelor 
Frontului Patriei din Vietnam și 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud".

★

SAIGON 11 (Agerpres). — Autori
tățile sud-vietnameze au publicat o 
listă cuprinzînd numele a 358 de 
persoane care au semnat, acum 
cîteva săptămîni, o moțiune în fa
voarea încetării focului în Vietnam 
și un apel pentru pace adresate gu
vernului sud-vietnamez.

Printre semnatari se află Ngo Ba 
Thanh, profesor de drept la Saigon, 
dr. Phan Van Ngoi, președintele par
tidului socialist din Vietnamul de 
sud etc. Agenția France Presse ara
tă că guvernul lui Huy Quat inten
ționează să expulzeze din țară o par
te dintre aceste persoane.

tă Drew Pearson într-un articol din 
„Washington Post" — că ne aflăm 
în Vietnamul de sud ca urmare a ce
rerii guvernului de a apăra liberta
tea. Aceasta este pură înșelătorie. 
Guvernul acestei țări s-a schimbat 
atît de des că nimeni nu mai poate 
ști dacă la putere se află Marele 
Minh, Micul Minh sau Mickey 
Mouse".

Săvîrșind noile atacuri aviatice 
împotriva R. D. Vietnam, cercurile 
imperialiste agresive n-au conside
rat necesar să mai recurgă la argu
mentul „ripostei" la vreo acțiune a 
forțelor de eliberare sud-vietnameze. 
Generalul Maxwell Taylor, ambasa
dorul S.U.A. în Vietnamul de sud, 
referindu-se la operațiunile din 2 
martie, a precizat formal că „ele 
nu au constituit în nici un caz o 
acțiune de represalii pentru atacu
rile Vietcongului (forțele de elibe
rare sud-vietnameze — n. r.) împo
triva bazelor americane".

Această evoluție a lucrurilor arun
că deplină lumină și asupra opera
țiunilor agresive anterioare, de la 
începutul lunii februarie. Au fost 
remarcate atunci o serie de „co
incidențe" stranii ca, de pildă, con
centrarea subită în fața coaste
lor vietnameze a navelor port
avion ale flotei a 7-a, de obi
cei dispersate, exact în momen
tul declanșării incursiunilor îm
potriva R. D. Vietnam. Apare 
și mai limpede că n-a fost vorba de 
fapte izolate, ci de pregătirea, încă 
de pe atunci, a unei noi faze a ope
rațiilor militare. Repetarea, la 2 
și 8 martie a bombardamente-

împotriva prescripției 
crimelor de război

Acum cînd problema este exami
nată în Bundestag, în toată lumea 
continuă să se ridice glasuri împo
triva prescripției crimelor naziste.

Demonstrație la Hamburg (R.F.G.)

• Un apel insistent de a prelungi 
termenul de prescripție pentru cri
mele naziste a fost adresat Bundes- 
tagului de 76 de juriști care lucrea
ză la universități vest-germane. în 
apelul, redactat la catedra de drept 
public a Universității din Tubingen, 
se spune printre altele :

„Nenumăratele crime săvîrșite în 
perioada regimului nazist... fac ca, 
din motive de dreptate, urmărirea 
autorilor lor să poată continua. în
cetarea posibilității de a se urmări 
asemenea fapte fără precedent ar 
trebui să rănească profund senti
mentul de justiție".

• Senatorul comunist Umberto 
Terracini a depus în Senatul italian, 
în numele grupului senatorilor co
muniști și ai P.S.I.U.P., un proiect 
de lege împotriva prescripției crime
lor comise de naziști.

• Asociația foștilor participanți la 
cel de-al doilea război mondial din 
statul Guanabara a adresat guvernu
lui brazilian cererea de a interveni pe 
lîngă autoritățile vest-germane în 
sprijinul prelungirii termenului de 
acțiune a legilor privind urmărirea 
și condamnarea criminalilor de 
război.

Vizitatori la pavilionul R. P. Romine din cadrul Tirgulul internațional 
de la Frankfurt pe Main

lor aviației americane, infirmă, 
totodată, declarația făcută la 
7 februarie la Casa Albă, po
trivit căreia atacurile ax avea doar 
un caracter limitat și că Statele Uni
te n-ar urmări „nici o extindere a 
războiului".

Așa cum relata agenția France 
Presse, recentele bombardamente 
reprezintă „o nouă etapă în proce
sul de extindere progresivă a opera
țiilor militare". Proprie acestei etape 
este angajarea tot mai directă în 
operațiunile din Vietnam a forțelor 
militare americane — de la aviație 
și marină pînă la infanterie. în pa
ginile presei occidentale se vorbește 
deschis de schimbarea rolului și ti
tulaturii acestor forțe — din „pro
tector" al mercenarilor sud-vietna
mezi în aceea de „participant direct". 
Referindu-se la această „schim
bare în caracterul" intervenției, zia
rul „New York Times" scria că 
„Statele Unite au trecut de la rolul 
de «consilier» la cel de «combatant» 
activ și fățiș". Semnificative pentru 
modul în care privesc lucrurile pro
motorii acestei linii sînt paginile 
așa-zisei „Cărți albe" care, potrivit 
ziarului „New York Times", consti
tuie un document menit să demon
streze că în prezent „S.U.A. se con
sideră libere să atace, la bunul lor 
plac, pe cale aeriană, navală sau te
restră, orice obiectiv din Vietnamul 
de nord".

întreaga evoluție a faptelor arată 
că operațiile forțelor militare ame
ricane în Vietnam merg pe o linie de 
înrăutățire a crizei — pe linia ex
tinderii și agravării continue a agre
siunii, pe linia intensificării actelor 
de război fățișe împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. Faptele arată 
astfel că prevalează pozițiile ace
lor cercuri extremiste care, de 
multă vreme, reclamă „marșul spre 
Nord" ca o ieșire din impasul grav 
în care s-au împotmolit în Sud. Se 
creează astfel grave primejdii pen
tru cauza păcii în Asia de sud-est 
și în lumea întreagă. Nimănui nu-i 
pot scăpa serioasele implicații in
ternaționale pe care le poate avea 
pentru soarta păcii atacarea unei

Intre 4-7 iunie va avea loc

„CONFERINȚA MESEI 
ROTUNDE EST-VEST"

BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a încheiat ședința Co
mitetului de organizare a „Conferin
ței mesei rotunde Est-Vest". S-a 
adoptat hotărîrea ca această confe
rință să se desfășoare între 4 și 7 
iunie a.c. la Belgrad, avînd pe ordi
nea de zi probleme privind pericolul 
pe care-1 prezintă pentru securitatea 
Europei cursa continuă a înarmări
lor, precum și alte probleme.

Comitetul de organizare a hotărît, 
de asemenea, să convoace o confe
rință economică care să examineze 
căile de înlăturare a piedicilor ce 
stau în fața comerțului dintre Est 
și Vest.

Recomandările 
reprezentanților 
șefilor de state arabe

CAIRO 11 (Agerpres). — Repre
zentanții șefilor de state arabe, 
reuniți în capitala R.A.U., la 9 și 10 
martie, au adoptat o serie de reco
mandări în legătură cu măsurile de 
ripostă la intenția R.F.G. de a sta
bili relații diplomatice cu Izraelul. 
S-a anunțat că la 14 martie în 
R.A.U. se vor întîlni miniștrii aface
rilor externe ai țărilor arabe pentru 
a discuta recomandările reprezen
tanților șefilor de state arabe.

★
AMMAN 11 (Agerpres). — Ca ur

mare a încordării relațiilor între 
R.F.G. și țările arabe, guvernul Ior
daniei — relatează France Presse — 
a anunțat oficial că a hotărît să sus
pende toate importurile de mărfuri 
din R. F. Germană.

Olanda

CONSULTĂRILE CONTINUĂ
HAGA 11 (Agerpres). — Wilhelm 

Schmelzer, însărcinat de regina Ju
liana a Olandei să caute o soluție 
actualei crize guvernamentale, in
tervenită în urma demisiei cabine
tului condus de Victor Marijnen, 
și-a continuat seria întrevederilor 
cu liderii politici olandezi. Miercuri, 
Schmelzer a avut o întrevedere cu 
liderul grupului parlamentar libe
ral, Geertsema, precum și cu lide
rul deputaților creștini-istorici (cal- 
viniști moderați), Beernink.

țări suverane, membră a comunită
ții țărilor socialiste, cum este Re
publica Democrată Vietnam. Prin 
toate acestea, guvernul S.U.A. își 
asumă o grea răspundere în fața tu
turor popoarelor.

în declarația sa din 3 mar
tie guvernul Republicii Democra
te Vietnam, scoțînd în eviden
ță gravitatea deosebită a noilor rai
duri de bombardament asupra teri
toriului nord-vietnamez, subliniază : 
„Dacă imperialiștii americani încal
că fără scrupule R. D. Vietnam, 
membră a lagărului socialist, ei se 
vor lovi în mod cert de forța invin
cibilă a întregului popor vietnamez, 
a întregului lagăr socialist și a po
poarelor iubitoare de pace din în
treaga lume".

Denunțînd cu energie, în fața în
tregii lumi, planurile imperialiste de 
extindere a războiului din Vietnam, 
țările socialiste și-au exprimat de
plina lor solidaritate cu Republica 
Democrată Vietnam. Alături de cele
lalte state socialiste, țara noastră 
a protestat cu fermitate împo
triva acțiunilor militare agresive 
față de R. D. Vietnam. în decla
rația guvernului nostru, dată pu
blicității la 13 februarie, se sub
liniază : „Aceste acțiuni, care au 
stîrnit o legitimă indignare și nu
meroase proteste în întreaga lume, 
sînt acte de război ce nu pot fi justi
ficate prin nimic, săvîrșite împotri
va unui stat independent și suve
ran... Unindu-și glasul cu al celorlal
te țări socialiste și al altor țări iu
bitoare de pace, guvernul Republi
cii Populare Romîne condamnă ac
țiunile agresive săvîrșite de forțele 
militare ale S.U.A. în Vietnam".

Diferite state iubitoare de pace, 
organizații naționale și internaționa
le, oameni politici din diferite țări, 
reprezentanți de seamă ai opiniei 
publice au luat și iau poziție împo
triva actelor agresive ale S.U.A. față 
de R. D. Vietnam. Numeroase 
moțiuni, mesaje și scrisori de 
protest subliniază necesitatea im
perioasă de a se pune capăt in
tervenției imperialiste din Viet
namul de sud și liniei de extin-

NOTE

Colaborare între 
Zambia și Tanzania

Zambia dă o pătrime din pro— 
ducția mondială de cupru. O echi
pă de experți ai O.N.U. a ajuns 
la concluzia că pînă la sfîrșitul a- 
cestui deceniu ea ar putea să-și 
dubleze producția minieră. în a- 
cest sens se și îndreaptă eforturile 
actuale ale guvernului din. Zam
bia. Dar atingerea obiectivului nu 
este de loc ușoară. Adresîndu-se 
Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare, în le
gătură cu proiectul construirii 
unei noi căi ferate care să înles
nească transportul de cupru, 
Zambia a primit un răspuns ne
favorabil. Proiectul este prea 
„costisitor" — au declarat exper- 
ții Băncii mondiale. Deoarece 
Zambia nu are ieșire la mare, ei 
au „recomandat" acestei țări să 
folosească actualele drumuri de 
fier Rhodesia-Railway și Bengu- 
ela-Railway, care leagă în pre
zent centrele miniere ale Zambiei 
cu porturile Beira din Mozambic 
și Lobito din Angola.

Lege împotriva 
comerțului cu copii

Potrivit unor relatări din Atena, ale 
agențiilor de presă, Ministerul Justi- 
fiei pregătește un proiect de lege 
pentru limitarea și punerea sub con
trol a adoptării copiilor greci de că
tre cetăfeni străini. Această măsură 
legislativă ar fi menită să prevină 
împotriva abuzurilor cu ceea ce a- 
genfia Reuter numește „exportul de 
copii". La originea acestui „export' 
se află, potrivit agenfiei citate, lipsa 
de mijloace de trai ale unor cate
gorii de părinți.

Cu o populație de 8,5 milioane 
de oameni și cu un excedent de na
talitate de 150 000 suflete pe an —■ 
scrie ziarul „Die Tat" — Grecia se 
numără printre principalii furnizori de 
copii adoptivi. Potrivit datelor publi
cate de Ministerul Afacerilor Externe 
de la Atena, anual circa 1 000 de co
pii iau drumul străinătății. Este aci 
— arată ziarul — o urmare a celui

Noi demonstrații antisegregaționiste
• în fața baricadelor ridicate de poliția din Selma
• Demonstranți în incinta Casei Albe

NEW YORK .11 (Agerpres). — O 
nouă demonstrație integraționistă, 
la care au participat cîteva sute de 
albi și negri, a avut loc miercuri 
seara în orașul Selma din statul 
Alabama, în ciuda interdicției au
torităților locale. Manifestanții au 
fost opriți, ca de obicei, de agenți ai 
poliției și ai gărzilor naționale. Un 
purtător de cuvînt al demonstran
ților a declarat că ei vor rămîne, 
cu schimbul zi și noapte, în fața 
baricadelor ridicate de poliție.

Pe de altă parte, peste 1000 de 
persoane, în majoritate studenți și 
profesori ai Universității „Tuskegee 
Institute" (rezervată negrilor) ve- 
niți special în capitala statului Ala
bama, Montgomery, au manifestat 
în fața clădirii Capitoliului (parla
mentului statului) în semn de soli- 

dere a sa împotriva R. D. Vietnam. 
Sînt semnificative pozițiile chiar ale 
unor țări aliate cu S.U.A.; subliniind 
că „bombardamentele americane îm
potriva Vietnamului de nord sînt re
gretabile", primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, și-a exprimat dorința 
„de a vedea problema vietnameză 
tratată în baza acordurilor de la Ge
neva". în ce privește Franța, recenta 
vizită la Washington a ministrului 
de externe Couve de Murville a scos 
încă o dată în evidență „punctele 
foarte divergente ale S.U.A. și Fran
ței" în problema războiului din Viet
namul de sud (Associated Press), 
în Anglia, în înseși rîndurile 
partidului laburist și ale deputaților 
săi se intensifică mișcarea de protest 
și criticile la adresa guvernului, care 
și-a manifestat aprobarea față de a- 
gresiunea americană. Presa occiden
tală, definind această mișcare ca o 
„rebeliune" a aripii de stînga labu
riste, relevă demisia deputatului 
Frank Allaun din funcția de atașat 
parlamentar pe lîngă ministrul co
loniilor, survenită recent în semn 
de desolidarizare de poziția guver
nului.

Poporul romîn, pronunțîndu-se 
perseverent pentru promovarea în 
viața internațională a unei linii de 
destindere a încordării și coexisten
ță pașnică între statele cu orîndui- 
re socială diferită, respinge cate
goric actele săvîrșite de forțele 
militare ale S.U.A. în Vietnam, 
care contravin flagrant normelor 
elementare ale relațiilor interna
ționale și țelurilor păcii, con
stituind un atentat la adresa po
porului vietnamez și a securității 
în lume. Interesele păcii impun 
curmarea neîntîrziată a atacurilor 
împotriva R. D. Vietnam, încetarea 
amestecului S.U.A. în treburile in
terne ale poporului sud-vietnamez și 
retragerea forțelor armate america
ne din această țară, aplicarea stric
tă a acordurilor de la Geneva din 
1954, respectarea dreptului inaliena
bil al poporului vietnamez de a fi 
stăpîn pe propria sa soartă.

B. STOIAN

Guvernul din Lusaka nu doreș
te însă să rămînă la discreția co
lonialiștilor portughezi, cum nu 
dorește să fie nici la bunul plac 
al rasiștilor lui Smith din Rhode
sia. „Cu excepția Tanzaniei, scrie 
revista „Revolution africaine", 
Zambia este înconjurată de 
vecini ostili... în această Africă 
australă, care continuă să fie do
minată de colonii albi". De aceea, 
guvernul Zambiei s-a adresat gu
vernului Tanzaniei; cele două 
state africane au ajuns la o înțe
legere in baza căreia o comisie 
va studia mijloacele adecvate 
pentru realizarea imediată a pro
iectului de construcție a noii căi 
ferate care să lege Kapiri Mposhi 
(Zambia) cu portul din Dar-es- 
Salaam. capitala Tanzaniei.

Cele două tinere state vor avea 
de profitat; va crește importanța 
portului Dar-es-Salaam. De pier
dut va pierde compania Rhode
sia-Railway ; iar portul Beira din ș 
Mozambic va deveni nerentabil.

de-al doilea război mondial, precum 
și a condifiilor grele de viafă la fără 
— precizează ziarul elvețian. In 
timpul războiului, mii de copii au ră
mas orfani de ambii părinți ; după 
încheierea ostilităților ei vagabondau 
în grupuri prin satele și orașele de
vastate. Fată de aceasta, adoptarea 
de copii a fost favorizată de legiui
tor ca un act de umanitate. Intre 
timp, situația s-a îmbunătăfit, dar le
gile au rămas aceleași. „Legea adop
țiunii — scrie „Die Tat“ — nu pune 
nici un fel de condiții în ce privește 
cetățenia părinților adoptivi și nu 
cere ca ei să fie în Grecia în timpul 
adopțiunii. Aceste clauze au fost fo
losite de unii avocaji pentru a încheia 
afaceri oneroase cu familii fără copii 
din străinătate”. Acestei situații in
tenționează acum guvernul grec să-i 
pună capăt.

daritate cti luptă populației de cu
loare din Selma.

Autoritățile din Selma au anunțat 
că trei albi au fost arestați, ca ur
mare a atentatului de marți seara 
împotriva a trei pastori protestanți 
albi, sosiți în acest oraș pentru a 
participa la manifestațiile integra- 
ționiste.

★
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

în timp ce la Selma, în statul Ala
bama, au continuat joi demonstra
țiile populației de culoare împotriva 
segregației rasiale, la Washington în 
fața Casei Albe a avut loc o de
monstrație împotriva represiunilor 
organizate de rasiști în Alabama. Un 
grup de demonstranți albi și negri 
au pătruns chiar în incinta Casei 
Albe. Elemente fasciste purtînd cru
cea încîrligată și inscripții injurioase 
Ia adresa populației de culoare au 
încercat să-i provoace pe de
monstranți.
--------------------------------------------------------

SCURTE ȘTIRI
FRAGA. Vizita în R.A.U. a lui J. Le- 

nart, președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, s-a încheiat. A fost dat 
publicității un comunicat comun în 
care se arată, între altele, că cele două 
părți au analizat aplicarea acordurilor 
în vigoare, încheiate între cele două 
țări în domeniul economiei, științei, 
ocrotirii sănătății, culturii etc. Pentru 
lărgirea și aprofundarea colaborării re
ciproce a fost încheiat un nou acord 
de colaborare economică pe termen 
lung.

LONDRA. S-a anunțat oficial că 
între 17 și 25 iunie în capitala Ma
rii Britanii va avea loc conferința pri
milor miniștri ai Commonweal th ului.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P., la Ankara a fost seni * 
un protocol privind schimbul de măr
furi între Polonia și Turcia pe anii 
1965 și 1966.

ALGER. Armata națională de elibe
rare din Angola a dat publicității la 
Alger un comunicat în care arată 
că patrioții angolezi au provocat tru
pelor colonialiste portugheze impor
tante pierderi în oameni și materiale, 
la sfîrșitul lunii februarie și începutul 
lunii martie.

MONTEVIDEO. Ministrul Urugua
yan al afacerilor interne, Adolfo Te- 
jera, a comunicat Consiliului național 
guvernamental că deține informații 
privind pregătirea unui atentat împo
triva fostului președinte al Braziliei, 
Joao Goulart.

- TRIPOLI. La Tîrgul internațional 
de la Tripoli s-a sărbătorit miercuri 
ziua R.P.R. Cu acest prilej, presa lo
cală a publicat articolele consacrate 
realizărilor economiei romînești, iar 
posturile de radio au transmis muzică 
romînească.
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