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Ședința plenară 
a C« C al P« M« R«

în ziua de 17 martie 1965 a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Plenara a examinat problemele legate de prima 
sesiune a celei de-a cincea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale și a adoptat hotărîri corespun
zătoare.
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In Capitală se află în plină con
strucție o fabrică nouă de stofă 
de mobilă. La țesătorie (în foto
grafie) se fac acum probe teh
nologice, parte din utilaje înce- 
pînd să producă. în alte secții 
— vopsitorie, apretură etc. — lu
crările se desfășoară în ritm sus
ținut ; o mare parte din utilaje 
au fost montate., iar paralel cu 
montajul se execută lucrările de 
finisaj. Sînt create condiții ca In 
scurt timp să intre în rodaj o se
rie de mașini din celelalte secții 

ale fabricii

I
UZINE PURTĂTOARE ALE „STEAGULUI RO$U‘~1964

Opera întregului
colectiv

Vom depăși indicii
pentru care am fost distinși

Ca o prețuire a rezultatelor ob
ținute în întrecerea socialistă pe 
1964, uzina noastră a primit recent 
Steagul roșu și diploma de între
prindere fruntașă pe țară în ramu
ra constructoare de mijloace de 
transport, acordate de Consiliul 
Central al Sindicatelor. Planul pe 
anul trecut a fost îndeplinit în 
mod exemplar la toți indicatorii. 
Mai presus de orice, colectivul 
nostru vede în distincțiile primite 
o apreciere a eforturilor depuse 
pentru consolidarea rezultatelor 
obținute în proiectarea și fabrica
ția de serie a tractorului U-650, 
cel de-al 12-lea tip de tractor fa
bricat la noi în uzină.

Tractorul U-650, prin caracteris
ticile tehnice și funcționale pe care 
le întrunește, se ridică deasupra 
tuturor celorlalte tipuri fabricate 
în uzină, situîndu-se la nivelul 
celor mai reușite realizări de acest 
gen din tehnica modernă. El se 
bucură de apreciere nu numai în 
țară, ci și pe piața internațională; 
pentru înaltul său nivel tehnic și 
modul de prezentare, la Tîrgul in
ternațional de la Leipzig din pri
măvara acestui an a fost distins cu 
medalia de aur și diploma de o- 
noare.

Colectivul nostru a urmărit cu 
exigență comportarea noului tip 
de tractor în exploatare. Ținînd 
seama de sugestiile beneficiarilor, 
proiectanții și tehnologii au elabo
rat, în cursul anului 1964, noi so
luții moderne pentru ridicarea per
formanțelor tehnico-funcționale și 
perfecționarea fabricației. S-au re- 
proiectat mecanismul de direcție, 
coroana mare a diferențialului, 
placa ambreiajului și alte piese, 
ceea ce a necesitat ample studii nu 
numai în serviciile de concepție ale 
uzinei noastre, ci și în cele ale co
laboratorilor.

Concomitent cu reproiectarea 
unor piese și subansamble, s-a de
pus o muncă rodnică pentru însu
șirea noilor tehnologii de fabrica
ție la liniile automate de prelu
crare a blocului motor, a chiulasei, 
a punții din spate și arborelui 
motor. S-au aplicat, de asemenea, 
tehnologii moderne pentru a se 
mări precizia și durabilitatea roți
lor dințate și a se îmbunătăți ca
litatea pieselor turnate. Sculăriile 
•zinei au asigurat producția cu un 

număr sporit de S.D.V.-uri noi, de 
calitate superioară.

înzestrarea uzinei cu mașini și 
utilaje de un înalt nivel tehnic, 
sarcinile calitativ noi, corespunză
toare producției moderne, au pus 
în fața fiecărui muncitor și tehni
cian cerințe sporite în domeniul 
calificării. Comitetul sindicatului, 
împreună cu conducerea adminis
trativă s-au îngrijit de buna or
ganizare a învățămîntului tehnico- 
profesional în uzină. Cursurile au 
fost organizate diferențiat pe me
serii și grad de calificare, iar lec
torii au fost aleși dintre cei mai 
buni specialiști și ingineri. Anul 
trecut, peste 4 400 de muncitori, 
tehnicieni, desenatori, reglori, con
trolori au urmat diferite cursuri 
de îmbogățire a cunoștințelor teh
nice și profesionale.

Tot ceea ce am realizat în ac
țiunea complexă de îmbunătățire 
a nivelului tehnic și calitativ al 
tractoarelor este opera întregului 
colectiv al uzinei, în frunte cu co
muniștii. Marele merit al comu
niștilor constă în faptul că, prin

În stațiile P E C
Incepînd cu data de 

1 aprilie 1965, stațiile 
PECO din întreaga 
țară vor pune In vîn- 
zare numai sortimente 
de benzină cu cifre 
octanice clasificate 
după metoda „Re
search', care este folo
sită în numeroase țări 
din lume. Astfel, noile 
denumiri ale benzine
lor vor fi următoarele: 

benzină „Normală' ci
fră octanică 75 R ; 
benzină „Regular' ci
fră octanică 90 R ; 
benzina „Premium' 
cifră octanică 98 R.

Totodată vor fi des
făcute uleiuri superi
oare aditivate, cu ex
cepționale calități de 
ungere .

Toate stațiile de

exemplul lor personal, printr-o 
muncă politică concretă, au făcut 
din întrecerea socialistă o mișcare 
pasionantă, entuziastă, al cărei 
mobil a fost și este ridicarea con
tinuă a prestigiului „mărcii" fa
bricii. în această întrecere s-au 
evidențiat numeroase colective, 
echipe și oameni. Pe panourile 
aflate la intrarea uzinei poți citi 
numele formatorului Eremia Polo- 
șan, prim-topitorului Francisc Ba- 
lint, montorilor Gheorghiță Damian 
și Aurel Rusu, inginerilor proiec- 
tanți Gheorghe Milea și Ironim 
Moraru, tehnicienilor Emilia Șez- 
bănoiu și Mihai Moyrer și ale 
multor alți muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Sarcinile anului 1965 nu sînt mai 
ușoare decît cele din anul trecut, 
cu atît mai mult cu cît distincțiile 
primite obligă. în centrul preocu
părilor noastre se află consolidarea 
și dezvoltarea realizărilor obținute 
în domeniul ridicării nivelului teh
nic și calitativ al produselor. Peste 
170 de măsuri din planul MTO al 
uzinei urmăresc îmbunătățirea ca
lității produselor. între altele, 
ne-am propus să efectuăm în con
tinuare anumite adaptări și perfec
ționări solicitate de unii beneficiari, 
să aplicăm pe scară și mai largă 
noile procedee tehnologice, să în
tărim serviciile C.T.C., să extindem 
controlul interfazic, să urmărim 
respectarea riguroasă a proceselor 
tehnologice în secții. O atenție 
deosebită vom acorda producției 
destinate exportului, făcînd să 
crească prestigiul „mărcii" uzinei 
noastre peste hotare.

Emil ONIGA 
director general 
al Uzinelor de tractoare 
din Brașov

Zeci de U-650 ies pe poarta Uzinei de tractoare din Brașov

O
distribuție PECO vor 
pune la dispoziția au- 
tomobiliștilor din țara 
noastră și străinilor 
instrucțiuni ou privire 
la folosirea uleiurilor 
auto romînești, pre
cum și tabele cu co
respondența lor cu di
ferite mărci din străi
nătate.

(Agerpree)

Distincțiile primite recent de fa
brica noastră — Steagul roșu și di
ploma de întreprindere fruntașă pe 
țară în ramura industriei textile — 
pentru succesele dobîndite în pro
ducție anul trecut, bucură și stimu
lează totodată întregul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni în 
vederea realizării exemplare a pla
nului și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

în 1964, colectivul fabricii noastre 
a depășit p’anul la toți indicatorii. 
La producția globală, sarcinile au 
fost realizate cu 19 zile înainte de 
termen, livrîndu-se în plus 271 400 
confecții din țesături, aproape 1,6 
milioane tricotaje și alte produse. 
Datorită măsurilor luate, producti
vitatea muncii a crescut cu 3,25 
la sută față de prevederi și au fost 
obținute economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de peste 
18,8 milioane lei.

La toate sortimentele livrate 
anul trecut, calitatea produselor a 
marcat o creștere simțitoare față 
de prevederile planului. în între
prindere s-a desfășurat o activitate 
fructuoasă în domeniul lărgirii ga
mei de modele, sortimentelor, 
ridicării nivelului calitativ al în
tregii producții. în prima parte a 
anului a fost organizată o consfă
tuire la care au participat creatori 
de modele, ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași ; consfătuirea a 
prilejuit un interesant și util 
schimb de păreri privind evoluția 
modei și noua colecție de modele 
a fabricii.

în fabrica noastră a fost înfiin
țat un puternic centru de creație 
ai cărui specialiști au elaborat în 
1964 peste 4 000 de modele de con
fecții și tricotaje ; alte aproape 600 
de modele s-au realizat de la în
ceputul acestui an și pînă acum.

PREZENTAREA SCRISORILOR OE ACREDITARE
DE CĂTRE NOUL AMBASADOR AL REPUBLICII POPOLARE UNGARE

IN REPUBLICA POPULARA ROMINĂ
La 17 martie, tovarășul Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Ungare la Bucu

O bună parte dintre noile modele, 
contractate cu unitățile comerciale 
sau destinate exportului, sînt in
troduse în fabricația de serie. 
Pentru ca modelele să co
respundă cerințelor cumpărători
lor, specialiștii noștri au consultat 
numeroși oameni de artă, mer
ceologi din unitățile comerciale, în 
Capitală și în mai multe orașe din 
țară au fost organizate prezentări 
de produse ale fabricii.

Realizarea unei producții sporite, 
de bună calitate și într-un sorti
ment bogat necesită o organizare 
judicioasă a procesului de fabrica
ție, folosirea completă a capacită
ții mașinilor și suprafețelor de pro
ducție. Pornind de la aceste cerin
țe, conducerea tehnico-administra- 
tivă a luat măsuri menite să asi
gure, în toate secțiile, desfășura
rea producției în mod ritmic. La 
secția nr. 5, de exemplu, a fost în
ființat un atelier de finisat costu
me bărbătești, dotat cu o linie de 
prese automate. în altă secție — 
nr. 7 — pentru confecții din tricot, 
prin introducerea unui flux mai 
rațional și mecanizarea alimentării 
locurilor de muncă cu semifabri
cate, s-a reușit să se folosească 
mai bine suprafața de producție. 
Pe spațiul eliberat s-au putut or
ganiza un atelier de relaxare a tri
coturilor și o sală modernă de 
croit.

în vederea folosirii cu indici su
periori a capacității utilajelor, în 
fabrica noastră se desfășoară o 
muncă susținută pentru ridicarea 
calificării, pentru specializarea 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor. în prezent, în secțiile de 
producție funcționează mai multe 
cursuri de calificare și de ridicare 
a calificării, urmate de peste 1 000 
de confecționări, mecanici de în
treținere și ajutori de maiștri.

Aș vrea să relev că inima co
lectivului nostru este organizația 
de partid, care duce o largă mun
că politică concretă, manifestă pre
țioase inițiative îndreptate spre 
îmbunătățirea continuă a activi
tății în producție. întreaga noas
tră activitate va urmări în 
mod deosebit ridicarea pe o treap
tă superioară a calității produse
lor. Angajamentul luat în întrece
rea socialistă pe anul în curs pre
vede, de altfel, depășirea indicilor 
de calitate cu 1 la sută la confec
ții de țesături și cu 0,7 la sută la 
tricotaje de bumbac și ciorapi. 
Creatorii noștri au realizat pentru 
anul acesta o colecție cuprinzînd 
1 943 de modele noi. Pe parcurs, 
colecția va fi completată și îmbu
nătățită, pornindu-se de la cerin
țele cumpărătorilor. Conducerea 
fabricii este preocupată în prezent 
de întărirea colaborării cu orga
nele comerțului. Ne-am propus să 
organizăm mai multe întîlniri și 
schimburi de păreri cu vînzători 
din magazine, cu cumpărători. 
De la începutul anului au și fost 
introduse în fabricație peste 220 de 
modele noi de confecții din țesături 
și tricotaje.

Prin dezvoltarea continuă a 
experienței obținute, prin pune
rea în valoare a rezervelor inter
ne, colectivul nostru este hotărît 
să obțină în acest an noi succese 
în realizarea planului la toți indi
catorii, să livreze comerțului pro
duse în sortimente și modele va
riate, de calitate superioară.

Iosif STEINBACH
director general al Fabricii 
de confecții și tricotaje București

rești, Jozsef Vince, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
R. P. Romînă. (In pag. a V-a cuvîn- 
tările rostite).
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După încheierea
misiunii 
cargoului „Cluj"

Zilele trecute in portul Constanța 
a sosit, din porturile Africii ecuato
riale de vest, cargoul romînesc 
„Cluj". Corespondentul nostru pentru 
regiunea Dobrogea, Vasile Mihai, a 
avut o convorbire cu Mihai Năstac, 
comandantul navei, în legătură cu 
cele 86 de zile ale călătoriei.

Anul nou, spunea comandantul, 
l-am sărbătorit in apropiere de Casa
blanca, la o temperatură neobișnuit 
de ridicată pentru acele zile. Stă
team cu toții, nădușiți, în jurul po
mului de iarnă.

La 11 ianuarie am ancorat în por
tul ghanez Tema, pentru a descărca 
mărfuri produse în Romînia. La a- 
costare ne-au întîmpinat mulți oameni. 
In timp ce se efectua descărcarea 
mărfurilor, marinarii au făcut excursii. 
Capitala Republicii — Accra — am 
găsit-o in plină construcție. Pe lingă 
obiectivele industriale, aici se ridică 
întregi cartiere de locuințe. Am vi
zitat hidrocentrala Akosombo, de pe 
fluviul Volta, grădina botanică de 
la Aburi, plantațiile de cacao si 
pădurile de copaci uriași, specifici 
zonei ecuatoriale. Localnicii ne-au 
primit cu multă căldură. La bord am 
fost vizitați de mulți oameni de afa
ceri, studenți și ziariști ghanezi. In 
ziarul ghanez „News Ghana" au apă
rut mai multe fotografii și articole în 
legătură cu construcția modernă a na
vei — știți probabil că e unul din 
cargourile construite la Galați — și 
calitatea superioară a mărfurilor ro
mînești.

Sîntem bucuroși, după aproape trei 
luni de călătorie, să ne vedem din 
nou în (ară.

★
Bucurie sporită de faptul că, la în

toarcere, echipajului cargoului „Cluj" 
i s-a decernat steagul de navă frun
tașă pe flota maritimă comercială.
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Cambodgia
cere convocarea 
conferinței de la Geneva

Guvernul Cambodgiei a cerut co
președinților Conferinței de la Ge
neva din 1954 cu privire la Indochina 
— U.R.S.S. și Anglia — să recon- 
voace neînfirziat această conferință, 
pentru a stabili garanții internaționale 
privind neutralitatea și integritatea te
ritorială a Cambodgiei. Această țară 
acuză forțele guvernamentale sud- 
vietnameze că violează frontiera ră
săriteană a țării și atacă cetățeni paș
nici din teritoriul cambodgian.

Austria

Candidatul socialist 
pentru postul de președinte

In vederea alegerilor preziden
țiale din Austria, care vor avea 
loc la 23 mai, Partidul socialist 
l-a desemnat marți pe Franz 
Jonas, primarul Vienei, drept 
candidat al acestui partid pentru 
postul de președinte al Austriei.

INSTANTANEU

Paralele
Rîșculița trebuie căutată pe hartă, 

în raionul Brad, foarte aproape de 
vestitul munte Găina. Localnicii a- 
cestui sat moțesc sînf purtătorii unui 
meșteșug străvechi — spătăritul. 
încă și astăzi oamenii se adună 
seara la clacă și migălesc din 
lemn de alun, stejar sau gorun spete 
pentru războaiele casnice de țesut 
Altădată însă, această îndeletnicire 
era meseria de bază. Primăvara, 
bărbații se întovărășeau cu cei din 
comunele învecinate — pricepuți în 
roți de care, fluiere și oale de lut 
— și plecau pe drumuri lungi să-și 
vindă produsele. Mulți dintre ei tre
ceau dincolo de hotarele țării. Vic
tor Nicuța, de pildă, a ajuns cu 
spetele sale pînă la Istambul. Alt
fel, Rîșculița se trudea anonim între 
anotimpuri, iarna lucrînd spete și 
lipideie — niște covoare de lină cu 
desene geometrice—vara așteptînd 
tîrgul de pe muntele Găina să-și vîn- 
dă fetele. Și aici, ca și în atîtea 
alte părți, se poate vedea cum 
socialismul a schimbat radical 
vechiul mod înapoiat de viață, 
modificînd și dind alte semnificații 
tradițiilor. Pentru ochiul obișnuit 
să caute frumuseți în vechiul peisaj 
moțesc — culmi împădurite, ver- 
sanți severi de stîncă golașă, pî- 
rîuri subțiri de apă strecurîndu-se 
grăbite prin văi alunecoase și case 
mici, țuguiate, ca niște căpițe de 
iîn — incintă acum arhitec
tura edificiilor social-culturale, 
neîntîlnite nicicînd în trecut pe 
aceste meleaguri : școală de 8 
ani construită recent, cu șase 
săli de clasă, cu laborator și lot 
experimental, căminul cultural din 
satul Baldovin, cu zidurile miro
sind încă a mortar, grădinița de 
copii, magazine ale cooperației de 
consum. O statistică a sfatului 
popular comunal ne spune că 80

Buletin medical
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
suferă de o afecțiune pulmonară

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale ; acad. dr. Nicolae Gh. Lupu ; prof, 
dr. Tiberiu Spîrchez ; prof. dr. Constantin Nicolau; 
prof. dr. Ioan Brukner ; prof. dr. Constantin Anasta- 
satu ; conf. dr. Leon Bercu ; dr. Alexandru Dumitriu

Partidul populist l-a desemnat, 
recent, drept candidat în alege
rile prezidențiale pe fostul can
celar Alfons Gorbach.

ÎN JAPONIA S-A DESFĂȘU
RAT MIERCURI CEA DE-A 
DOUA ETAPĂ A ACȚIUNILOR 
COMUNE DE PRIMĂVARA ALE 
OAMENILOR MUNCII. In întrea
ga țară au avut loc greve cu o du
rată intre 2 și 24 de ore, la care 
au participat 2 000 000 de persoane. 
La Tokio, Osaka, Kita-Kiusiu au avut 
loc mari mitinguri în cadrul cărora 
participanții au cerut respectarea 
drepturilor vitale ale oamenilor mun
cii și asigurarea unei vieți democra
tice în țară.

în Consiliul 
de Securitate

Consiliul de Securitate s-a în
trunit ieri după-amiază pentru a 
lua în discuție prelungirea man
datului forțelor O.N.U. în Cipru 
pe o nouă perioadă de trei luni.

IN TOATE UNIVERSITĂȚILE 
ITALIENE A AVUT LOC 
MIERCURI O GREVA A STU
DENȚILOR ȘI CADRELOR DI
DACTICE care revendică efec
tuarea neîntîrziștă a unei refor

la sută din case au fost ridicate în 
ultimele două decenii.

Am discutat îndelung cu pro
fesorul Nicolae Faur, directorul 
școlii. De ani de zile, omul acesta, 
intrat de mult în a doua tinerețe, 
s-a dedicat cu pasiune muncii no
bile de instruire și educare a tine
relor vlăstare de moți. „De pe băn
cile școlii noastre au plecat mai 
departe, Ia școli medii, profe
sionale și apoi la facultăți, zeci 
de absolvenți. Numai anul trecut 
s-au înscris la școala medie din 
Brad 14 elevi". Cu douăzeci de ani 
în urmă, unitatea folosită ca mă
sură în Rîșculița era... măsura, 
adică număratul cu pașii sau cu 
palma. Metrul și hectarul nu reuși
seră să pătrundă pînă în Apuseni.

Am fost invitat s-o vizitez pe Va
leria Miclean, brigadiera sectorului 
zootehnic al cooperativei agricole 
de producție. Mama ei și alte cîte- 
va femei mai în vîrstă lucrau la răz
boiul de țesut lipideie alese pentru 
zestrea fetelor. In preajma lor, Ca- 
sanda Faur, elevă în clasa a X-a la 
școala medie din Brad, și Maria Mi
clean, fiica brigadierei, elevă în 
clasa a VIII-a la școala din comu
nă, amîndouă soliste în echipa ar
tistică a căminului cultural, cîntau. 
Am ascultat vocea plină de căldu
ră, frumos nuanțată a Casandei. 
Mă simt îndemnat să redau cîteva 
crîmpeie din cîntecul ei : Cite 
flori pe deal in sus / Toate cu ba
dea le-am, pus. / Și iar verde măr
gărit, / Cu dragul le-am răsărit / 
Și cu dorul le-am plivit.

Mă gîndeam că dacă fata aceas
ta s-ar fi născut cu douăzeci de 
ani mai devreme, ar fi trebuit să-și 
caute norocul mărunt și întimplă- 
tor sus, pe muntele Găina. Destinul 
ei și al generației de dinaintea ei 
sînt două paralele distanțate defi
nitiv.

Manole AUNEANU

care în ultimul timp s-a agravat 
prin apariția de complicații hepa
tice cu icter și insuficiență hepatică.

Se aplică tratamentul corespun
zător.

me a învățămîntului superior. Ei 
cer ca această problemă să fie 
discutată de urgență în parla
ment.

GUVERNUL SIRIEI A ANUN
ȚAT MARȚI CĂ ȘI-A RECHEMAT 
AMBASADORUL SĂU DIN R. F. 
GERMANĂ. Această măsură este 
luată în conformitate cu rezoluția 
adoptată la Conferința de la Cairo 
a miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor arabe.

ASTĂZI SE ÎNTRUNEȘTE LA 
GENEVA COMITETUL AGRICOL 
AL „RUNDEI KENNEDY". în 
cursul tratativelor oficiale dintre se
cretariatul G.A.T.T. și delegațiile 
unor state participante la această 
conferință a fost luată o hotărîre 
privind crearea de grupuri de lucru 
pe produse agricole. Grupul de lu
cru pentru problema cerealelor se 
va întruni cu începere de la 3 mai.

UNITĂȚI ALE FORȚELOR 
ARMATE DE ELIBERARE NA
ȚIONALĂ DIN VENEZUELA au 
inițiat miercuri noi atacuri si
multane împotriva forțelor de 
poliție din localitățile Masparrito 
și Villanueva din statele Barinas 
și respectiv Lara. în cursul aces
tor operații au fost capturate mai 
multe arme și importante canti
tăți de muniții.
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VIATA DE PARTID

Șl BUN TOVARĂȘ
Relațiile tovărășești la locul de 

muncă, respectul pentru demnitatea 
oamenilor, atenția față de probleme
le lor au devenit un aspect obișnuit 
al vieții noastre cotidiene. Pretutin
deni remarci grija organizațiilor de 
partid pentru făurirea unei atmosfere 
creatoare care să favorizeze elanul 
și inițiativa, încrederea și întrajuto
rarea reciprocă.

— Nu numai tehnica din jurul nos
tru s-a schimbat, dar și felul do a 
gîndi și a munci al oamenilor — îmi 
spunea deunăzi Nicolae Hîrs, șeful 
unei brigăzi fruntașe din cazangeria 
Uzinelor „Grivița Roșie’, 
organizației de bază a 
trei. Pentru cei mai mulți 
— adăuga el — munca e 
unei datorii de conștiință, un prilej de 
mulțumire sufletească. Cu cit mai 
mare ar fi însă această mulțumire 
dacă am simți din partea conducerii 
secției, a șefului ei, inginerul Victor 
Păun, mai multă atenție față de oa
meni, mai mult respect pentru dem
nitatea fiecărui muncitor și. tehni
cian...

Astfel de cuvinte am mai auzit de 
la un șir de oameni din cazangerie, 
muncitori și tehnicieni, membri și 
nemembri de partid.

— Vă spun drept — îmi vorbea 
maistrul Petre Angelescu, om încă
runțit de o viață întreagă trăită aici, 
la „Grivița Roșie’ — am căpătat par
că o nouă tinerețe în atmosfera ani
lor noștri, care ta îmbie la muncă, 
la entuziasm. Cu atît mal mult însă 
m-a șocat un anume moment petre
cut nu de mult. Tovarășul Păun 
mă chemase să mă admonesteze 
cu asprime, fără să aibă motive 
reale. Ce se întîmplase ? în ajun, 
fiind zi de salariu, eu venisem la 
lucru cu cîteva ore înainte de înce
perea programului, ca să iau banii 
de la casierie și să-i împart oameni
lor din două schimburi; de aceea, 
primisem învoirea maistrului-șef ca 
seara să plec de la lucru la orele 
nouă în loc de unsprezece, cînd se 
termină schimbul. Orele mele de pro
gram Ie făcusem, ba chiar le depăși
sem. înțeleg — doar și eu cer oame
nilor același lucru — că disciplina 
muncii este sfîntă, că orele de pro
gram sînt ore de program și nimeni 
n-are voie să le încalce. Dar în ca
zul respectiv nu avusese loc nici o 
încălcare a disciplinei. Cînd am în
cercat să-l explic șefului de secție 
cum s-au întîmplat lucrurile, el a 
început să strige la mine, să-mi a-

secretarul 
atelierului 
dintre noi 
Împlinirea

runca tn față tot felul de cuvinte în
jositoare : „ești un chiulangiu’, „ești 
un incapabil". Nici n-a vrut să mă 
asculte.

La această scenă a fost, întîmplă- 
tor, de față și Nicolae Hîrs, secreta
rul organizației de bază din care 
face parte maistrul Angelescu. El l-a 
atras Imediat atenția inginerului 
Păun că o astfel de comportare este 
inadmisibilă.

— Parcă e prima oară cînd 1 se 
atrage atenția tovarășului Păun că 
atitudinea sa de bruftuluială, de în
josire a oamenilor, n-are nimic co
mun cu înalta exigență care trebuie 
să caracterizeze activitatea unui 
conducător de colectiv ?1 — îmi spu
ne tovarășul Florea Oprescu, locții
tor al secretarului comitetului de par
tid de la cazangerie. Anul trecut, co
mitetul de partid l-a făcut nu o dată 
atent asupra ieșirilor sale violente 
față de oameni. Și comitetul nou ales 
l-a chemat în cîteva rînduri să stea 
de vorbă cu el despre același lucru. 
Uneori ni se părea — și ne bucuram 
din inimă — că părerile pe care i le 
împărtășeam n-au rămas fără efect. 
Dar faptele dovedesc că n-am fost 
suficient de perseverenți...

Fără îndoială că îndatoririle unui 
șef de secție într-o mare uzină nu 
sînt deloc ușoare. Este o răspundere 
care solicită întreaga energie și ca
pacitate creatoare, o dăruire nepre
cupețită. Celor mai mulți dintre co
legii de generație al lui Victor Păun, 
cărora li s-au încredințat funcții a- 
semănătoare, le este caracteristic 
spiritul de conlucrare tovărășească 
cu colectivul, de respect pentru pă
rerile celorlalți, de prețuire a fiecărui 
om al muncii.

Se știe, totodată, că un conducător 
de colectiv nu-șl poate îndeplini mi
siunea dacă nu dă dovadă de o ati
tudine principială în relațiile cu oa
menii, de exigență față de sine în
suși și față de cei din jur. Bine face, 
desigur, inginerul Păun acționînd ca 
un om exigent, care nu închide ochii 
în fața lipsurilor, nu face rabaturi și 
concesii. Dar exigența nu se poate 
concretiza și în alte modalități de
cît acelea folosite de șeful secției 
cazangerie ?

— De cele mai multe ori tovarășul 
Păun trece pe lîngă muncitori de 
parcă nici nu i-ar vedea — spunea 
într-o discuție tovarășul Constantin 
Nichita, secretarul organizației de 
bază din atelierul numărul doi al ca- 
zangeriei. Oare de obligația ele-

din schimb

mentară de a saluta șl a răspunde 
la salut el n-a auzit ? Ce efect edu
cativ poate avea o asemenea atitu
dine asupra oamenilor, mai ales a- 
supra tinerilor 7 Și mai e ceva : com
portarea sa îi „molipsește’ și pe 
unii tehnicieni. Uite, chiar aseară, 
într-o ședință lărgită a biroului orga
nizației noastre, a fost aspru criticat 
maistrul Ștefan Grosu pentru că s-a 
deprins să folosească un ton răstit 
și la fiecare trei cuvinte trage o în
jurătură. Nu ne putem împăca cu a- 
Bemenea „maniere’ care țin de o 
mentalitate veche, înapoiată...

Mulți dintre cei cu care am stat de 
vorbă în secția cazangerie au rele
vat faptul că atitudinea inginerului 
Victor Păun are efecte negative nu 
numai asupra atmosferei din colec
tiv, dar și asupra bunului mers al 
producției. Șeful secției nu acordă 
atenție opiniilor exprimate de unii 
muncitori sau tehnicieni în legătură 
cu probleme tehnice sau de organi
zare a muncii.

Cineva mi-a relatat că o asemenea 
atitudine a avut tovarășul Păun față 
de maistrul Dobrescu, om de o înaltă 
calificare tehnică, cu o bogată expe
riență în producție ; refuzînd să se 
resemneze a accepta înjosirile repe
tate, desconsiderarea continuă a ori
căror păreri și sugestii, a oricărei 
manifestări a spiritului de Inițiativă, 
maistrul Dobrescu a cerut transferul 
la combinatul de la Turnu Măgurele.

Comitetul de partid, birourile orga
nizațiilor de bază din cazangerie au 
luat — așa cum reiese limpede din 
discuțiile pe care le-am avut cu co
muniștii — nu o dată poziție în apă
rarea demnității oamenilor, împotriva 
manifestărilor brutale, grosolane ale 
tovarășului Victor Păun. Dar aceste 
luări de poziție au fost sporadice, 
fără continuitate, avînd mai mult ca
racterul unor convorbiri „între patru 
ochi’ ; niciodată șeful secției n-a fost 
chemat să răspundă în fața întregu
lui colectiv pentru comportarea sa. 
Neîndoielnic că dacă s-ar fi luat din 
vreme și mai răspicat, cu mai multă 
fermitate atitudine în toate aceste 
probleme nu s-ar fi ajuns la perpe
tuarea unei mentalități străine rela
țiilor dintr-un colectiv socialist.

Bineînțeles, analiza de conștiință 
și hotărîrea de îndreptare cea mai 
eficace trebuie să vină de la însuși 
inginerul Victor Păun, pe care colec
tivul îl vrea deopotrivă un bun con
ducător tehnic și un bun tovarăș.

Victor BÎRLADEANU

Semne de primăvară In munți

Cartierul 
Ploiesti-nord

Cartierul Ploieștt-nord a devenit un 
modern microraion. Aici s-au dat în 
folosință aproape 3 000 apartamente 
la care se adaugă încă .1 230 în acest 
an; unele din aceștea au și fost date 
locatarilor, cîteva blocuri turn se află 
în finisare, iar la 11 blocuri se lu
crează la fundații, rezistențe și zidă
rie. La construcția lor se folosesc pa
nouri mari prefabricate. Noul cartier 
a! ploieșfenilor se completează anul 
acesta cu o școală medie, avînd 24 
săli de clasă, un complex modern 
pentru servicii publice, spații verzi și 
terenuri de joacă pentru copii.

ca mult
de mai jos s-au petre- 
mult. Fiecare în locuri

Faptele 
cut nu de 
diferite. Și numele eroilor sînt di
ferite. Orice asemănare, însă, nu 
se datorește întîmplării.

...N-a rămas decît o simplă ri- 
dicătură de pămînt. Ca o insulă 
în mijlocul puhoaielor scăpate de 
sub lacătul zăporului de gheață. 
Rîul înainta. Pas cu pas. Iși dos
pea unda, sub privirile îngrozite 
ale fetei rămase în izolare. Prt-~ 
mul trecător a dat alarma. Cu- 
rînd, o mînă de ostași, a pornit 
bătălia pentru omul primejduit 
de stihia apelor. Însetate de jert
fă, valurile s-au împotrivit solda
tului fruntaș Gheorghe Toma, a- 
runcat în ele, rupîndu-i coarda 
de salvare ancorată de mal. Pe 
locul limbii de pămînt a rămas 
doar clocotul spumei. Tînăra fată 
încerca vlăguită să se smulgă din 
valuri. In cele din urmă amîndoi 
au fost aduși la mal de tovarășii 
de arme ai ostașului, veniți în a- 
jutor cu o barcă. Fata a fost 
salvată de la înec datorită cura
jului, vecin cu eroismul, de care 
a dat dovadă în primul rînd 
Gheorghe Toma.

.„Undeva, în munții Maramu
reșului, La o gură de exploatare, 
oamenii așteptau nerăbdători so
sirea unei locomotive de mină. 
Drumurile pînă la ei erau troie
nite, viscolul astupînd și cărările. 
Cine s-ar fi încumetat să por
nească pe o asemenea vreme, cînd 
te pîndesc la tot pasul avalanșe
le ? Și totuși s-a găsit cineva. Șo
ferul Dumitru Pașca știa că fără 
locomotivă cei de la Roata vor 
avea greutăți. El s-a hotărît să 
nu amine transportul, să înfrun
te primejdia. Camionul, purtînd 
cu el prețioasa încărcătură, a por
nit la drum. Huia vîntul, ca o 
haită de lupi. Roțile patinau, dar 
omul de la volan înainta dîrz.

Pe la jumătatea pantei s-a o- 
prit. Nu mai era chip să suie.

Șoferul s-a gîndit însă la cei de 
la exploatare. 11 așteptau. A 
izbutit să le dea de veste, prin 
niște drumeți. Iar oamenii de la 
galerie au pornit ca unul să-l a- 
jute pe temerarul șofer. Au pus 
mina pe lopeți, azvîrlind zăpada, 
au împins cu umărul camionul 
pînă la stația de descărcare. Au 
venit și mulți dintre cei care nu 
erau în schimbul de lucru — lă- 
sînd acasă căldura camerelor — 
alții care abia ieșiseră din șut 
osteniți de muncă. Erau cu toții 
alături de efortul lui Dumitru 
Pașca. Le-o cerea în primul rînd 
propria lor conștiință.

...De treisprezece ani erau în 
căutarea surorii lor. I-a despărțit 
o întîmplare nefericită, li pierdu
seră urma. Sperau zadarnic că 
nostalgia locurilor natale o vor 
mina înapoi, asemeni • cocorilor 
întorși din pribegie. Mai licărea 
în inima lor o ultimă speranță. 
S-au adresat miliției regionale, 
cu rugămintea de a-i ajuta. Loco
tenentul major Eftimie Muntea- 
nu a pornit investigațiile cu mi
gala,
cirea unei familii. Alergătură 
dintr-un loc în altul. Cînd părea 
că se întrevede o rază, trebuia 
pornit de la început. Zile și nopți 
de cercetare a arhivelor. Întrea
bă in dreapta, întreabă în stin
gă. Totul făcut cu inimă, cu pa
siune. Și rodul acestei munci nu 
s-a lăsat așteptat. Ana a fost re
găsită. In ziua revederii, la fel de 
emoționat ca și cei trei frați era 
ofițerul de miliție. Trăia din plin 
bucuria datoriei împlinite.

...Fapte diferite, eroi diferiți. 
Sînt trei întîmplări ca multe al
tele, pe care le înregistrează, cu 
sensibilitatea unui seismograf, 
viața noastră de azi. Le dă asemă
nare și strălucire sentimentul pu
ternic al omeniei.

dorind să redea feri-

Ion MARGINEANU

Noi mașini și utilaje

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
După ce ieșim

din 
din 
din 
să

După ce ies din schimb, mulți 
dintre muncitorii uzinei noastre se 
opresc la club. Unii fac parte 
brigada artistică de agitație, 
formațiile de teatru și dansuri, 
cercul de foto etc.; alții vin
asiste la manifestările cultural-ar- 
tistice. Brigada artistică de agi
tație a prezentat la club și la 
locurile de muncă din uzină 
programul „Ritm și calitate", 
care s-a bucurat de mult succes. 
Textele scot în evidență succesele 
fruntașilor în îmbunătățirea calită
ții produselor, satirizează pe acei 
care gonesc doar după cantitate. 
Echipa de teatru prezintă deseori 
pe scena clubului lucrări drama
tice. O activitate permanentă des
fășoară cercul literar din care 
fac parte lăcătușul Aristică Bă- 
ghină, tehnicianul Silică Trușcu- 
lescu, Marius Tupan și alții. Ei au 
publicat poezii, schițe, reportaje tn 
gazeta de uzină și în diferite ziare 
și reviste. Rezultate bune au obți
nut și membrii cercurilor de pic
tură, foto, navomodeliști.

In programul clubului sînt pre
văzute și alte acțiuni care se 
bucură de popularitate. Pentru 
strungari, de pildă, s-a organizat 
concursul „Cine știe meserie cîști- 
gă", la care au participat peste 400 
din cei mai buni strungari și su
dori. Numeroși tineri au participat 
la concursuri pentru „Cel mai bun 
acordeonist", „Cel mai bun povesti
tor și recitator", „Cel mai bun in
terpret vocal" etc. La club se or
ganizează, de asemenea, recenzii, 
jurnale vorbite, seri literare, confe
rințe. Colectivul clubului a prevă
zut în program diferite manifestări 
pentru cei ce studiază literatura 
tehnică de specialitate. Amatorii 
de muzică găsesc la club magne
tofon, discuri cu melodiile pre
ferate.

Cum sint păstrate tablourile
Cu doi ani tn urmă, Sfatul popular 

orășeneic Cluj a hotărît să facă uneia 
lucrări de restaurare a clădirii muzeu
lui de artă, lucrările au fost duse pen
tru păstrare la „Bastionul croitorilor', 
un fost tum de apărare a orașului, con
struit în secolul al XV-lea.

Zilele trecute am sunat la ușa „Bas
tionului" cu dorința de a vedea tablou
rile lui Luchian. în tncăperea de la in
trare am observat mai multe tablouri 
așezate pe pereți sau pe jos. Ori de 
cite ori se deschide ușa, aerul rece de 
afară pătrunde direct In această încă
pere necorespunzătoare, întunecoasă. 
Se știe însă că o primă îndatorire a 
oricărui muzeu este să asigure o anu
mită temperatură și umiditate In încă
perile unde stnt expuse sau păstrate 
tablouri. Variațiile de temperatură și 
umiditate sînt dăunătoare, de multe ori 
fatale pentru un tablou. E de neînțeles 
că timp de 2 ani muzeografii, care știu 
foarte bine acest lucru, nu au stăruit 
ca sfatul popular să ia măsuri pentru 
construirea unui mic antreu de placaj. 
Am urcat apoi la etaj. Aici sînt păs-

trata cele mal multe tablouri. Nu se 
văd semne că cineva s-ar îngriji să 
șteargă praful de pe tablourile așezați 
pe jos, să examineze dacă nu cumye 
sînt atacate de ciuperci sau alți duș
mani. După părerea mea, sfatul popu
lar orășenesc nu a făcut tot ce trebuia 
pentru buna păstrare a tablourilor. Nu 
mai vorbesc de unele neglijențe .la 
care am fost martor ocular. Tablourile 
au fost aduse aici cu un autocamion 
deschis, lucru cu totul contraindicat.

Restaurarea localului muzeului este o 
treabă foarte bună. Trebuia să se ma
nifeste însă o grijă deosebită pentru 
păstrarea unor lucrări aparținînd celor 
mai mari pictori ai noștri, încredințate 
muzeului de artă din Cluj. Socot că 
forul tutelar ar trebui să formeze un 
colectiv de specialiști care să analizeze 
cum sînt păstrate aceste opere de artă 
ce fac parte din patrimoniul culturii 
noastre naționale și să ia măsuri pen
tru prevenirea unor stricăciuni irepa
rabile.

I. CAMARAȘAN 
profesor

Noutăți la grădina zoologică
La Grădina zoologică de la Bă- 

neasa se fac amenajări pentru noul 
sezon. Se construiesc două voliere 
metalice de peste 7 metri, desti
nate păsărilor răpitoare. De ase
menea, se lucrează la noi amplasa
mente : țarcuri, adăposturi pen
tru struți, un bazin necesar vi
drelor, alte voliere pentru păsări de
corative șl papagali. In ultimii ani, 
colecția de struți americani a cres-

cut, numărul lor ajungînd la 21. 
Dintre aceștia, 19 exemplare au fost 
obținute prin incubație artificială, 
în cadrul schimburilor cu alte gră
dini zoologice și firme din străină
tate, se așteaptă, pe curînd, sosirea 
unor cocori originari din Africa, 
a unui zebu, unui struț, citorva pa
pagali Ana etc.

Ion VREJU 
funcjionar

Industria noasfră constructoare de 
mașini a început fabricația de serie 
a numeroase utilaje noi pentru me
canizarea lucrărilor grele și cu vo
lum mare de muncă. Intre acestea 
se numără ridicătoare electrohidrau- 
lice cu puteri cuprinse între 20—80 
kg, care se utilizează în întreprin
deri, șantiere de construcții, la 
manipularea unor piese sau suban- 
samble de mașini. Tot în acest scop 
se produc poduri rulante de 5—20 
tone. Deosebit de solicitate pe marile 
șantiere sînt și automacaralele de 5 
tone montate pe camioane romînești,

care au tnceput să se fabrice la Uzi
nele metalurgice din Tîrgoviște.

Pentru mecanizarea lucrărilor sub
terane din exploatările miniere a în
ceput producția 
cat cu cupa de 
utilajelor pentru 
de construcții a
completată recent cu 
matice de transportat 
mortar de 0,6 mc și 
500 litri, cu cădere liberă, care se
fac din anul acesta la Uzinele „Steaua 
roșie" din Capitală.

de mașini de încăr- 
10 și 16 mc. Gama 
industria materialelor 
fost, de asemenea, 

aparate pneu- 
și proiectat 
betoniere de

(Agerpres)

întreprinderea vinalcool din Constanța. Cisternele pentru depozitarea 
șl condiționarea vinului

(Foto : Agerpres)

0 mie de cititori
pe zi

Sălile de lectură și de documentare 
ale Bibliotecii centrale de stat sînt 
vizitate zilnic, în medie, ds aproxi
mativ 1 000 de cititori — cadre di
dactice, specialiști din diferite do
menii, studenți, muncitori, elevi etc. 
Anul trecut, peste 274 000 de citi
tori au consultat lucrări de speciali
tate, tratate, cursuri, cărți de litera
tură beletristică, reviste etc. S-a re
marcat Creșterea interesului față de 
cartea științifică și tehnică. Din nu
mărul cititorilor de anul trecut, pes
te 30 la sută au studiat diferite lu
crări din domeniul științei și tehnicii. 
S-a creat un punct de informare bi
bliografică care întocmește, la cere
re, bibliografii pe diferite teme ; s-a 
întocmit un catalog al unor periodi
ce străine. Popularizarea noutăților 
tehnice se face prin alcătuirea unor 
liste bibliografice și trimiterea lor 
unui mare număr de întreprinderi 
spre informare.

TEATRE : Sala Palatului R. P. Romî- 
ne : O femeie cu bani — (Spectacol pre
zentat de Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale* — orele 19,30). Teatrul de Operă șl 
Balet al R. P. Romîne : Lacul lebedelor
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Văduva veselă — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media): Regele Lear — (orele 19,30). (sala 
Studio) : Patima de sub ulmi — (orele 
19,30). Teatrul de Comedie : Casa inimi
lor sfărîmate — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Copiii soarelui
— (orele 18), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor ! — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hipnoza — (orele 19,30), (sala 
Studio) : 3.3.3 — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.: Băiat bun, dar... cu 
suri — (orele 19,30). Teatrul ,,Barbu 
lavrancea“ (Șos. Ștefan cel Mare nr. 
Sera melodiilor — (orele 20). Teatrul
(Str. C. Miile nr. 16) : Cîntăreața cheală
— (orele 19,30) Teatrul evreiesc de stat : 
Seară literară Șalom Alehem — (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică ..I. L. Caraglale** (Str. 
30 Decembrie nr. fl) : întîlnire la Senlis
— (orele 20). Teatrul „Țăndărică* (sala 
din Str. Academiei nr. 18) : Eu și mate
ria moartă — (orele 20.30). Teatrul sati- 
ric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Revista dragostei — (orele 20), (sala Vic
toria): Aventurile unei umbrele — (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : Așa se joacă pe la noi

lip-
De-
34): 
Mic

(Agerpres)

Ion MARINESCU
sudor
Uzinele Mecanice Tr. Severin

UN CARTIER UITAT
DE GOSPODARII
ORAȘULUI

Pe șoseaua Oinac din Giurgiu 
s-au construit mai multe blocuri de 
locuințe, o școală, un magazin uni
versal, un club etc. în ultima vre
me aprovizionarea și deservirea din 
acest cartier lasă de dorit. Să înce
pem cu magazinul „Universal". La 
raionul de produse metalo-chimice 
găsești în cantități mari sortimente 
care nu prea au căutare (sticlărie, 
damigene, uneori și sîrmă ghimpa
tă) dar nu se aduc articole mult 
solicitate de gospodine ; la raionul 
de produse alimentare lipsesc măr
furi care se găsesc din belșug la ce
lelalte magazine din oraș. Nici des
pre deservire nu se pot spune lucruri 
bune, deoarece pierzi 30—40 de mi
nute ca să cumperi o sticlă de apă 
minerală. Pentru unele produse (le
gume șl fructe, articole de librărie 
etc.) trebuie să mergi 2—3 km pînă 
la cea mai apropiată unitate. Ținem 
să semnalăm și faptul că autobu
zele nu circulă după grafic, că în
treprinderea de gospodărire orășe
nească nu manifestă grija cuvenită 
pentru curățenia străzii și întreți
nerea blocurilor.

Mai mulți locatari ai cartierului 
Oinac, Giurgiu

— (orele 20). Circul de stat : „Vltoșa" -— 
(Spectacol prezentat de circul din R. P. 
Bulgaria — orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pădurea splnzu- 
rațllor — cinemascop (ambele serii) : Pa
tria (10; 13,30; 17; 20,30). Regina ctntece- 
lor ; București (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21). Excelsior (10,30; 13,15; 16; 18,46; 21,30). 
Feroviar (9,15; 12; 14,45; 17,30: 20,30), To
mis (9,30; 11.45; 14; 16.15; 18,30; 20,45).
Melodia (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Arta (orele 10,30). Spărgătorul — cinema
scop : 
18,30; 
13,30; 
11,30; 
11,45; 
11.30;
14

Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,45), Festival (9; 11,15; 13,30; 16; 
21). Soții în oraș : Republica (9,15; 
14; 16,15; 18,45; 21,15). Capitol (9,15; 
14; 16,15; 18,45; 21,15), Grivița (9,15; 
13,45; 16; 18,30: 21), Miorița (10; 12;

16; 18,15; 20,30). Strigătul Corlei : Au
rora (9; 11.30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), Fla
mura (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Nimeni
nu știe nimic : Carpați (10; 12; 14; 16). O 
stea cade din cer — cinemascop : Vic
toria (10. 12; 14, 16; 18,15; 20,30). Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Mofturi 1900 : Cen
tral (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 21). 

21). 
(o- 
po-

18,45: 
Moral ’63 : Union (14.15; 16,30: 18.45: 
Pățaniile lui Tolea Kliukvin : Doina 
rele 10 dimineața). Dincolo de cercul
Iar — Ciclonul ; Timpuri Noi (10—15.15 
în continuare ; 17; 18,45; 20,45). Nevasta 
nr. 13 î Buzești (10; 12,15; 15.30; 18; 20.30), 
Gluleștl (10; 12,30: 15; 17,30; 20), Bucegl 
(9; 11,30; 14: 16,30: 19: 21,30). Diavolul de
șertului : înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; 20,15). Comisarul Maigret se în-

Tinere „vedete*

Ce le reproșăm furnizorilor
Ținînd seama de ce

rințele procesului de 
producție pe acest 
an, conducerea uzinei 
noastre a comandat, 
din vreme, la întreprin
derea de unelte și scu
le din Brașov 60 000 
de lame bomfaier. Des
pre respectarea terme
nelor de livrare, stabi
lite prin contractul 
de colaborare, n-avem 
prea multe de spus. îl 
reproșăm însă acestei

întreprinderi că ne tri
mite produse de cali
tate necorespunzătoa- 
re : lamele nu au du
ritatea necesară, dinții 
se tocesc repede sau 
se rup. Fiind nevoițl să 
schimbe mereu alte 
lame, muncitorii pierd 
multă vreme, nu-și pot 
îndeplini sarcinile de 
plan șl angajamentele 
luate, prețul de cost al 
produselor pe care le 
execută crește. Am se-

slzat conducerea între
prinderii producătoare 
că lamele de bomfaier 
sînt de calitate slabă, 
cerîndu-i să ia măsuri
le ce se Impun. Dar se 
vede că nu-șl pune la 
Inimă aceste sesizări. 
Primim în continuare 
lame de calitate 
proastă.

C. MARCHESCU 
inginer
Uzina de construcții 
de mașini — Reșița

Scrisoare de mulțumire
în luna Ianuarie a.c., am avut o 

hemoragie gastro-intestinală. Mași
na salvării a venit la locuința mea 
din Dolhești și m-a transportat de 
urgență la spitalul de adulțl din 
Fălticeni. Eram în stare foarte gra
vă. în urma tratamentelor ce mi-au 
fost făcute de către medicii acestui 
spital am fost salvat. Mulțumesc

din toată inima medicilor șl surori
lor care m-au îngrijit. Nu pot să-l uit 
nici pe donatorii de singe. Fără cel 
6 litri de singe pe care l-am pri
mit. ar fi fost toarte greu să scap 
cu viață.

Vasile LAZAR 
tnvâțâtor pensionar

Cum e vremea
(15,15; 17,45; 20,30). Cel 
— cinemascop : Dacia 
enoriaș ciudat : Doina
18,30; 20,45), Floreasca

16,15; 18,30; 21), Flacăra

turle: Cultural (15,30; 18; 20,30). Cronică 
cubană : Dacia 
șapte magnifici
(9,45; 12,30). Un 
(11,45; 14; 16,15;
(16; 18,15: 20,30). Calabuch : Crîngași (16: 
18.15; 20.30). Cu mllnlle pe oraș : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Legea șl torța : Lumina 
(9,30; 11,45; 14;
(14,30; 16,30; 18.30; 20.30), Modern (9,45; 12; 
14,15; 16.30; 18,45; 21). Șeful : Vitan (16; 
18,15; 20,30). Elena din Trola — cinema
scop : Munca (10,30; 16; 18,30; 21). Cîntînd 
tn ploaie : Popular (10.30; 16; 18,15; 20,30). 
Patru fete într-o curte : Arta (16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15,30: 18; 20.30). Sălbaticii 
de pe rîul morții — cinemascop : Viito
rul (16; 18,15; 20.30). Cei trei mușchetari 
— cinemascop (ambele serii) : Colentina 
(15,30; 19). Ghepardul — cinemascop (am
bele serii) : Rahova (16; 19,30). Eroi 
rajoșl 
20.15).
20.30) .
Paula
Titanic vals : Cotrocenl (16; 18,15; 20,30). 
Cosmos (15,30; 18; 20.15). Clne-l crimina
lul 7 — cinemascop : Pacea (16; 18; 20).

ca tigrii : Progresul (15,30; 
Ctntăreața sclavă : Lira (15,30; 
Sărutul : Drumul Sări! (16; 18; 
captivă : Ferentari (14; 16; 18;

cu-
18;
18;

20).
20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii 19.10 — Filmul pentru copil : 
Calul Fury (II) : Dispariția 
19,35 — Clubul tinereții. 20,55 
artistic „Poveste de pe pon“.
tere î Buletin de știri, buletin 
logic.

Iul Fury. 
— Filmul 
In înche- 
meteoro-

Ieri In țară : Vremea s-a menținut 
în general frumoasă șl călduroasă, c< 
cerul mal mult senin tn sudul tăi-u 
șl noros în rest. Vtntul a suflat slab 
șl a predominat din sud-est. Tempe
ratura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 20 grade la Piatra Neamț 
șt 17 grade la Drencova. In București: 
Vremea a fost frumoasă șl călduroa
să, cu cerul variabil, mal mult senin. 
Vîntul a suflat slab din sud-est. Tem
peratura maximă a atins 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19,20 și 2i martie 1965 : In țară : Vre
mea se menține călduroasă, cu cerul 
variabil, mal mult acoperit în Jumă
tatea de nord-vest a țării, unde vor 
cădea ploi locale. In rest, ploi izolate. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în general staționară. 
Minimele vor fl cuprinse între minus 
2 șl plus 8 grade. Iar maximele între 
4 șl 14 grade. In București 
se menține călduroasă, cu 
rlabtl. temporar acoperit, 
ploii slabe. Vînt potrivit 
Temperatura staționară.

: Vremea 
cerul va- 
favorabll 
din vest.
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Martie In grădini
IN 1965 
RECOLTE BOGATE 
DE LEGUME

In legumicultură, spre deosebire de alte ramuri ale agri
culturii, lucrările încep mai devreme. La această dată, în 
numeroase unități agricole, răsadurile sînt mari și în curînd 
va începe plantatul în cîmp. Ce probleme se ridică în legă
tură cu producția legumicolă din acest an, ce măsuri s-au 
luat pînă acum și ce mai trebuie făcut pentru a se asigura o 
recoltă mare, de bună calitate, la toate speciile de legume ?

O consfătuire organizată zilele trecute la Alexandria, re
giunea București, de Consiliul Superior al Agriculturii a 
avut drept scop să dea răspuns la aceste probleme.

Eșalonare, producție, calitate
Sezon e tot anul

Scopul producției legumicole este 
buna aprovizionare a populației de 
la orașe și din centrele muncitorești 
cu aceste produse și realizarea, pe 
această cale, de către unitățile agri
cole cultivatoare, a unor venituri 
mari. Legumele trebuie livrate rit
mic, atît în lunile de iarnă cît și 
în cele de vară. Tocmai de aceea, 
prețurile acordate unităților produ
cătoare stimulează obținerea unor 
recolte cît mai timpurii. Cîteva e- 
xemple, așa cum au reieșit ele din 
lucrările consfătuirii, sînt edifica
toare.

Anul trecut, cooperativa agricolă 
de producție din Scurtești-Buzău, a 
realizat de pe cele 8 ha cultivate 
cu roșii timpurii o recoltă medie de 
31 000 kg la hectar. Din această 
cantitate, 20 000 kg au fost livrate 
pînă la 20 iulie, ceea ce a adus 
cooperatorilor un venit bun — 
106 800 lei la hectar. Rezultate ase
mănătoare și unele chiar mai bune 
au avut și cooperativele agricole 
Tomnatec, Sînlean, Curtici, regiu
nea Banat, Atîrnați, Poroschia, Ți
gănești, regiunea București, Izbi- 
ceni și Rusănești, regiunea Olte
nia, etc. S-a dovedit deosebit 
de avantajoasă cultura castra

veților în răsadnițe. Cooperati
va agricolă din Horoatul Cras- 
nei, regiunea Cluj, a realizat de 
pe o suprafață de 4 300 mp de ră
sadnițe, o producție de peste 11 kg 
la metrul pătrat. Cooperativele a- 
gricole de producție din Someș- 
Odorhei, regiunea Cluj, Aradu-Nou, 
regiunea Banat, Nozna, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, au rea
lizat pe această cale venituri im
portante.

Vine vremea 
plantării! 
Există răsaduri?

Asigurarea unor recolte mari și 
cît măi timpurii de legume este ho- 
tărîtă de utilizarea cît mai bună a 
răsadnițelor. Unitățile cu experi
ență în legumicultură, au amenajat 
suprafețe mari de răsadnițe în 
care au semănat soiuri valoroase. 
După o situație recentă primită la 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
rezultă că pînă în prezent s-au fă
cut însămînțări în răsadnițe pe o 
suprafață de 1 200 000 mp, cele mai

bune rezultate obținîndu-se în re
giunile București, Galați, Banat și 
Oltenia. Deși timpul este înaintat, 
acțiunea este întîrziată mai ales în 
regiunile Hunedoara, Brașov, Mu
reș-Autonomă Maghiară, Suceava.

Este necesar ca în toate regiu
nile, paralel cu amenajarea și se
mănatul în răsadnițe să se facă și 
repicatul răsadurilor, astfel ca lu
crarea să se termine în timp scurt.

Pentru amenajarea de răsadnițe, 
a fost extinsă producția elemente
lor prefabricate din beton. Metoda 
este deosebit de avantajoasă întru- 
cît utilizarea ei permite să se rea
lizeze o importantă economie de 
material lemnos, iar prețul de cost 
pe metru pătrat de răsadniță este 
mai scăzut. Folosind asemenea pre
fabricate, cooperativa agricolă de 
producție din Jilava-București a a- 
menajat răsadnițe pe o suprafață 
mare în care a produs nu nu
mai răsaduri, ci și legume extra- 
timpurii. Cu toate avantajele mari 
pe care le au aceste răsadnițe, ele 
sînt încă puțin utilizate în unitățile 
agricole cultivatoare de legume mai 
ales din regiunile Galați, Ploiești, 
Argeș ca și din jurul Capitalei. Una 
din cauze este și aceea că între
prinderile producătoare mai livrea
ză prefabricate nefinisate, elemenți 
fără orificii, armătura deplasată 
etc. Ministerul Industriei Construc

țiilor trebuie să Ia neîntîrziat mă
suri menite să ducă la îmbunătăți
rea calității acestor produse.

Metode la îndemîna 
oricui

Protejarea răsadurilor cu folii de 
polietilenă, după plantarea lor în 
cîmp, le ferește de brumele tîrzii 
de primăvară și grăbește vegetația, 
obținîndu-se recolte mai timpurii 
cu 10—15 zile. Anul trecut, ca ur
mare a folosirii acestei metode, 
cooperativele agricole de producție 
din Dorobanți și Secusigiu, regiu
nea Banat, Mădăras, regiunea Cri- 
șana, Scurtești, regiunea Ploiești, au 
livrat roșiile timpurii cu două săp- 
tămîni mai devreme decît cele cul
tivate în mod obișnuit, realizînd 
venituri de 84 000—140 000 lei la 
hectar. Cu toate că metoda este cu
noscută de mai mulți ani și apre
ciată ca avantajoasă, încă nu a fost 
generalizată în unitățile producă
toare de legume timpurii. Așa se 
explică de ce unele unități din ra
ioanele Zimnicea, Alexandria, Tr. 
Măgurele, regiunea București, Băi- 
lești, Segarcea, Caracal, Calafat, re
giunea Oltenia, care deși beneficia
ză de condiții climatice mai bune 

decît cele din raioanele Arad și 
Sînnicolau Mare, regiunea Banat, 
livrează produsele mal tîrziu.

Timpul este foarte înaintat. Peste 
o lună de zile și poate chiar mai 
devreme va trebui să se facă plan
tatul legumelor în cîmp. Va trebui 
să se încheie toate pregătirile ne
cesare : amenajarea tuturor răsad
nițelor, procurarea foliilor de polie
tilenă și folosirea lor cu chibzuință.

Posibilități mari 
și „mici" de irigare

In legumicultură, una din cele 
mai importante căi de sporire a re
coltelor este folosirea irigațiilor, 
deoarece legumele, mai mult ca 
orice alte plante, pentru a da rod 
bogat au nevoie de cantități mari 
de apă. în ultimii patru ani, supra
fața amenajată pentru irigat și 
destinată culturii legumelor a cres
cut cu peste 30 000 ha. în această 
primăvară se vor mai amenaja alte 
20 000 ha. Problema care se pune 
în momentul de față este de a fo
losi toate sistemele de irigat și de 
a pune în valoare orice sursă de 
apă.

în ultimul timp, s-au extins mult 
sistemele moderne de irigare. La 
G.A.S. Popești-sere de lîngă Ca
pitală, pentru a se evita pierderea 
apei din canalele deschise, au fost 

amplasate conducte subterane din 
metal și din azbociment. în alte 
locuri, se extinde irigarea prin as- 
persiune. în acest scop industria va 
livra unităților agricole 750 pompe 
și motoare, circa 200 instalații de 
ploaie artificială și peste 60 000 
metri liniari de conducte. Utilizînd 
cît mai rațional aceste mijloace, 
gospodăriile producătoare de legu
me pot, totodată, folosi cu mult 
succes și metode mai simple de 
irigare. Cu roata grădinarului, care 
nu consumă nici un combustibil, se 
poate scoate apa necesară irigării 
a 1—1,5 hectare. Asemenea mij
loace nu trebuie să fie neglijate.

Unele unități agricole socialiste 
folosesc și alte metode simple, dar 
avantajoase de irigare a culturilor 
de legume. La cooperativa agricolă 
de producție din Tomnatec, re
giunea Banat, apa este scoasă de 
la adîncimea de 2-4 m cu pom
pe simple, acționate de motoare cu 
explozie. în unitățile agricole din 
bazinul Domnești—Vidra—Oltenița, 
cu apa pompată din pînza freatică 
se irigă circa 10 000 ha. Adesea, 
apa din rîuri și lacuri este insufi
cientă în perioadele călduroase. 
Problema poate fi rezolvată prin 
amenajarea de iazuri, fără a se di
minua suprafețele arabile. Coope
ratorii din Bragadiru, raionul Zim
nicea, amenajează un baraj de pă- 
mînt pe rîul Vedea, creînd astfel 
un bazin de acumulare. La Izvoa
rele și Poroschia, raionul Alexan
dria, au fost captate, în acest scop, 
izvoare, iar apa este condusă în 
bazine. în fiecare comună pot fi 
găsite asemenea surse ieftine de 
apă. Ele trebuie bine valorificate

Recoltatul roșiilor la complexul de 
sere Arad

pentru a se putea Iriga suprafețe 
cît mai mari cultivate cu legume.

★
O dată cu încălzirea timpului, în 

grădinile de legume se fac semă
natul mazării, cepei și al rădăcinoa- 
selor, se plantează cartofii, varza, 
conopida, gulioarele și salata. în a- 
ceastă privință s-au făcut multe 
pregătiri. Majoritatea suprafețelor 
destinate grădinilor de legume au 
fost arate din toamnă și fertilizate. 
Cele mai multe unități și-au procu
rat semințele de la întreprinderile 
„Agrosem". Repartizarea lor s-a 
făcut cu mai multă răspundere 
pentru a se evita amestecul de di
ferite soiuri.

în aceste zile, o dată cu venirea 
primăverii, membrii cooperativele? 
agricole, muncitorii din gospodării
le de stat sînt chemați să se preo
cupe îndeaproape de executarea 
neîntîrziată a tuturor lucrărilor de 
care depinde obținerea unor recolte 
bogate de legume, iar organele și 
organizațiile de partid, consiliile a- 
gricole să sprijine îndeaproape 
această acțiune.

Ion HERȚEG

Cooperativa agricolâ de producție DobroieștI-București livrează pentru aprovizionarea Capi
talei importante cantități de legume timpurii Foto : Gh. Vințilă

EXPERIENȚE

Cum va fi aprovizionat orașul
Pentru aprovizionarea orașului Iași sînt 

necesare cantități mari de legume care să fie 
livrate ritmic, în tot timpul anului. Ce s-a 
întreprins în acest scop ? La această între
bare răspund:

(ng. VICTOR CLIMA, 
pr- .dintele Consiliu
lui agricol orășenesc 

Iași
Cu cîfiva ani în urmă, 

la indicația comitetului 
orășenesc de partid spe
cialiștii de la consiliul a- 
gricol au studiat posibi
litățile de dezvoltare a 
sectorului legumicol în 
jurul lașului. Pe baza a- 
rsstor studii, 7 coopera- 

ve agricole de produc- 
« , din comunele aparți- 
l.ind orașului lași și-au 
creat grădini pe supra
fețe care însumează 200 
hectare.

în acest an vom acor
da tot sprijinul tehnic și 
material pentru ca în toa
te unitățile să se obțină 
recolte sporite. Am în
drumat conducerile co
operativelor agricole să 
însămințeze din toamnă 
ceapă, stufat, spanac, sa

lată etc. S-a pus un ac
cent mai mare pe extin
derea culturilor timpu
rii care vor ocupa circa 
25 la sută din suprafața 
totală.

Consiliul agricol oră
șenesc a sprijinit con
ducerile cooperativelor a- 
gricole de producție să-și 
procure din timp mate
riale pentru răsadnițe, 
le-a îndrumat să folo
sească mai mult prefabri
catele. Pînă în prezent 
s-au și amenajat aproape 
2 500 m p de răsadnițe.

în momentul de față, 
în toate cooperativele a- 
gricole se fac pregătiri 
în vederea însămînțări- 
lor în cîmp. A început și 
repararea utilajului pen
tru irigat.

Cu toate acestea, 1n- 
fr-o serie de unități pre
gătirile sînt rămase în 
urmă. Bunăoară, la co
operativele agricole de

producție din Rediu Ta- 
far și Cornești a întîrziat 
transportul gunoiului de 
grajd la grădină. Consi
liul agricol orășenesc își 
îndreaptă atenția spre a- 
ceste unități, acordîndu-le 
sprijinul necesar în ve
derea intensificării mun
cii la grădinile de le
gume.

Ing. SERGIU MO- 
RUGA, vicepreședinte 
al Consiliului agricol 

raional Iași

Zona legumicolă a ra
ionului lași este de 1 370 
ha. Analizînd experiența 
cooperativelor agricole cu 
sector legumicol mai dez
voltat, am ajuns la con
cluzia că pentru realiza
rea unor cantități sporite 
de legume, în acest an 
va trebui să intensificăm 
măsurile pentru irigarea 
a cît mai multe supra
fețe, să se folosească în
grășăminte în cantități 
mai mari.

lată ce s-a întreprins 
pînă acum: cooperative

le agricole de producție 
din Golăești, Tuțora, Bo- 
sia, Prisăcani și altele 
și-au procurat motopom- 
pe și țeavă necesare iri
gării. De asemenea, co
operativele și-au construit 
un mare număr de roți 
grădinărești. Astfel, în 
raion s-au creaf posibili
tăți de irigare a 250 de 
ha, cu peste 100 ha mai 
mult decît în 1964. Zi
lele acestea au început să 
se execute și canalele de 
irigat, repararea roților 
pentru udat, pregătirea 
pompelor și instalarea 
roților etc. Pînă acum, 
legumicultorii din raion 
au amenajat 8 000 metri 
păfrați de răsadnițe. Se
mănatul este pe sfîrșite 
în multe cooperative a- 
gricole de producție. La 
Golăești și Bivolari s-au 
efectuat și culturi de ver
dețuri forțate în răsadnițe 
pe 472 metri pătrați.

Consiliul agricol raio
nal urmărește ca toate 
lucrările la grădină să 
fie realizate în pas eu 
vremea și de bună ca
litate.

CE SE POATE OBȚINE 
ÎN RĂSADNIȚE

Pe lîngă cele 9 hectare de sere, gospodăria de stat 
30 Decembrie, de lîngă Capitală, are și o suprafață 
de două hectare de răsadnițe cu încălzire tehnică și 
1 ha cu încălzire biologică. în centrul atenției noa
stre a fost și este folosirea intensivă a răsadnițelor.

Anul trecut, am cultivat în răsadnițe, în mare 
parte după ce răsadul de legume a fost scos, 3 100 mp 
cu castraveți, 4100 mp cu dovlecei, 4 000 mp cu 
vinete, 1 210 m p cu ardei iute, cite 1100 m p cu sa
lată și ridichi de lună, precum și 600 mp cu spanac. 
Plantarea acestora s-a făcut ținîndu-se seama de ce
rințele biologice ale plantelor. Ardeii iuți, avînd o 
perioadă de vegetație mai lungă, au fost plantați în 
decembrie, iar în cursul vegetației plantele au fost 
îngrășate de 2—3 ori. Producția obținută a fost de 
2,6 kg la mp. Dovleceii au fost plantați în răsadnițe 
după scoaterea răsadului de varză timpurie, adică 
spre sfîrșitul lunii martie. Producția medie obținută 
a fost de 5 kg la metrul pătrat, ceea ce înseamnă 
50 000 kg la hectar, mai mult chiar decît în cultura 
de cîmp. Experiența noastră a dovedit că producția 
de vinete cultivate în răsadnițe este hotărîtă de ob
ținerea unui răsad cît mai viguros. Pentru realizarea 
acestei cerințe, răsadul de vinete a fost produs în 
ghivece nutritive. Plantarea am făcut-o la mijlocul 
lunii aprilie, cînd răsadnițele au rămas libere în 
urma scoaterii răsadului de roșii. Primele vinete au 
fost obținute în a doua jumătate a lunii mai. Pînă la 
30 iunie, s-au obținut în medie cîte 6 kg la metru 
pătrat. De remarcat că în luna august plantele au 
început să producă din nou, realizîndu-se încă 3 kg 
la mp. Salata, spanacul și ridichile, care sînt mai 
puțin pretențioase în ce privește temperatura și umi
ditatea, cultivate în răsadnițe dau producții mai 
timpurii cu 20—25 de zile, decît se realizează, de 
obicei, în cîmp. Cultivarea legumelor în răsadnițe 
are o eficiență economică mare. în 1964, de pe o 
suprafață de 15 210 mp s-a realizat o producție în 
valoare de 297 847 de lei.

Pentru anul 1965 s-au luat din timp măsuri în ve
derea producerii unor cantități și mai mari de le
gume. Vinetele au fost semănate în prima decadă a 
lunii ianuarie, iar de curînd au fost repicate în ghi
vece nutritive. Pînă la 7 februarie s-a semănat în
treaga suprafață de răsadnițe cu roșii. în această 
iarnă, cele două hectare de răsadnițe cu încălzire 
tehnică sînt folosite pentru producerea legumelor 
extratimpurii și timpurii. Pînă acum, de aici s-au 
livrat 22 tone de ridichi de lună, 24 tone de salată, 
9 tone de morcovi, 3 tone de ceapă verde și alte 
produse. în răsadnițe, după ce s-au recoltat verde- 
țurile (salată, ridichi) s-au plantat ardei și alte le
gume. Tot astfel vor fi cultivate și răsadnițele cu în
călzire biologică.

Ion CEAUSESCU
inginer șef sere G.A.S. 30 Decembrie- 
București

CÎND TERENUL
ESTE BINE FOLOSIT

Cooperativa noastră agricolă este situată în apro
pierea orașului Ploiești. Condițiile bune de desfacere 
ne-au îndemnat să dezvoltăm mult cultura legume
lor. în 1964, din totalul veniturilor de 5 000 000 lei 
realizate de noi aproape 3 500 000 lei provin din va
lorificarea legumelor. Este o sumă mare dacă se ține 
seama că grădina noastră are o suprafață de numai 
65 ha. Am mai cultivat cartofi timpurii pe 70 ha. 
Secretul constă în aceea că de pe același teren noi 
obținem cîte două și chiar trei recolte.

Anul trecut, în primăvară, brigada a IV-a, con
dusă de tov. Constantin Radu, a semănat 1,50 ha cu 
ridichi de lună. După recoltare, pe același teren, 
s-au cultivat dovlecei, iar la începutul lut septem
brie, s-a semănat spanac de toamnă. Varza timpurie 
a fost cultivată intercalată cu fasole. O dată cu ceapa 
sau cu roșiile, pe canalele de irigații din grădină 
am cultivat fasole, varză roșie, ridichi de toamnă. 
De regulă, pe toate terenurile am făcut două culturi 
pe an. După cartofi și tomate timpurii a urmat cul
tura a doua de varză de toamnă, conopidă, castraveți 
și fasole. Aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare 
a făcut să se obțină recolte mari Ia hectar : 15 500 kg 
cartofi timpurii, 36 960 kg varză timpurie, 28 285 kg 
ardei gras, 38 635 kg roșii de vară etc. în acest fel, 
prin culturi asociate și succesive, la cele 65 ha de 
grădină am obținut, în medie, o producție în valoare 
de 34 067 de lei la fiecare hectar.

în afară de folosirea judicioasă a terenului, la 
obținerea de recolte bogate a contribuit o atentă pre
gătire a terenului. La cartofii timpurii, o dată cu 
arătura adîncă s-au încorporat în sol cîte 500 kg 
superfosfat la ha, iar la plantare s-au folosit și cîte 
150 grame mraniță la fiecare cuib. în perioada de 
vegetație s-au aplicat trei îngrășări suplimentare cu 
azotat, revenind cîte 150 kg la hectar. După elibe
rarea terenului de prima cultură, în vară, o dată cu 
arătura, s-au administrat cîte 10 tone gunoi de grajd 
bine putrezit pentru fiecare hectar. La cultura a doua 
— varză de toamnă — îngrășarea cu azotat de amo
niu s-a făcut în două faze a cîte 100 kg la hectar. 
La acestea se adaugă și alte măsuri: buna întreți
nere a culturilor, recoltarea eșalonată a producției.

Acum ne pregătim pentru recolta din anul în curs. 
Pînă în prezent, am amenajat cea mai mare parte 
din cele 5 000 mp răsadniță în care vom pregăti 
circa 5 500 000 fire de răsad. De asemenea, s-a asi
gurat întregul sortiment de semințe din soiurile va
loroase, precum și materialele auxiliare ca : sîrmă, 
rafie, araci, îngrășăminte chimice etc. La grădină 
s-au transportat 65 tone îngrășăminte chimice și mari 
cantități de gunoi de grajd. Toate aceste măsuri, 
precum și altele pe care le vom lua vor contribui 
Ia obținerea unor producții și mai mari de legume.

Constantin MIȘCA
președintele cooperativei agricole din 
comuna Bucov-Ploiești

PRODUSE MAI MULTE 
ClSTIG MAI BUN

în comuna Tomnatec, regiunea Banat, există o 
veche tradiție în cultivarea legumelor. Cooperativa 
noastră are o bună experiență, îndeosebi în ce pri
vește producerea legumelor timpurii : roșii, ardei, vi
nete și vărzoase. în 1964, de pe cele 75 ha am obți
nut o producție de aproape 2 500 tone care ne-a 
adus un venit de 5 610 000 lei față de 3 219 000 lei 
cît prevăzusem.

Pentru cointeresarea membrilor cooperatori în 
sporirea recoltelor, noi am căutat să facem 
retribuirea și în funcție de producția obți
nută. La cultura legumelor lucrează o briga
dă compusă din 250 membri care sînt orga
nizați în trei echipe. Fiecărei echipe îi este re
partizată o suprafață de 25 ha grădină și utilajele 
necesare : motoare și pompe de irigat, unelte, pre
cum și semințele de care are nevoie. Totodată, echi
pele au cunoscut din timp recoltele care urmează să 
se obțină și veniturile ce vor fi astfel realizate.

Pe baza experienței și a mijloacelor de care dispu
nem, noi am prevăzut să realizăm de pe fiecare din 
cele 30 hectare cultivate cu roșii timpurii o produc
ție de 30 000 kg, în valoare de 72 000 lei. Prevederi
le au fost depășite simțitor. Astfel, s-a realizat o recol
tă medie de 34 873 kg, ceea ce înseamnă o producție 
totală de 1 442 tone. Fiind livrate mai de timpuriu, 
numai roșiile au adus cooperativei noastre un venit 
de 3 987 000 lei, adică 128 500 lei la hectar. După 
ce au fost scăzute zilele-muncă efectuate în plus, s-a 
acordat o plată suplimentară de 30 la sută din de
pășirea valorii producției planificate, adică 404 000 
lei. Tot așa s-a procedat și la cultura ardeiului, văr- 
zoaselor și a vinetelor pentru care s-a repartizat ca 
plată suplimentară suma de 143 000 lei. Bineînțeles, 
acești bani au fost acordați diferențiat, pe echipe, ți
nîndu-se seama de rezultatele obținute. Astfel, mem
brii cooperatori din echipa întîia, care au realizat o 
producție în valoare de 2 100 000 lei, au primit ca 
plată suplimentară cîte 8 lei la fiecare zi-muncă 
efectuată la cultura legumelor ; cei din echipa a 
doua — 4,30 lei, iar la echipa a treia — 6 lei. Tre
buie adăugat că de plata suplimentară beneficiază 
și brigadierul și șefii de echipă (în afară de zilele- 
muncă pe care le efectuează). Există astfel un pu
ternic stimulent pentru a munci mai bine în vederea 
obținerii unor recolte mari și cît mai timpurii.

Sîntem hotărîți ca în 1965 să obținem rezultate și 
mai bune în cultura legumelor. Vom cultiva 30 ha 
cu roșii timpurii, 31 ha ardei, 9 ha vărzoase, 3,5 ha 
vinete și 1,5 ha pepeni. Toate pregătirile necesare 
au fost făcute. în aceste zile se însămînțează ulti
mele suprafețe de răsadnițe, a fost reparat utilajul 
de irigare și nu peste multă vreme va începe se
mănatul în cîmp.

Petra FENEȘI
președintele cooperativei agricole 
Tomnatec-Banot
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Primeniri în spectacolul de operă
Pentru teatrul de operă, înnoi

rea permanentă și multilaterală a 
repertoriului, perfecționarea inter
pretării, a regiei și scenografiei, în 
general a modalităților de expre
sie, a devenit o cerință vitală. Aș 
spune, și chiar subliniat, mai vi
tală decît pentru oricare alt gen 
de spectacol, deoarece datorită unor 
condiții proprii de activitate și 
dezvoltare, întotdeauna și pretu
tindeni teatrul liric a oferit prilej 
ca praful să se depună în straturi 
groase. Aici, „tradiția" are rădă
cini adînci: reproducerea îndelun
gată a unuia și aceluiași reperto
riu, formule tip de interpretare, 
scheme de spectacol și practici 
imuabile legate de gustul și pre
ferințele unor anumite epoci (și 
nu de firea lucrurilor șl, ca atare, 
anacronic perpetuate) au putut 
crea un stil stereotip în gest, miș
care, o scenografie sau încărcată 
sau simplistă, o regie rudimentară, 
toate acestea decurgînd din ne
glijarea elementului dramatic al 
spectacolului de operă. I s-a opus 
o altă și cu adevărat prețioa
să tradiție. Personalități ca Ar
turo Toscanini, Adelina Patti, 
Șaliapin, Stanislavski, Folescu, 
Florica Cristoforeanu au lăsat moș
tenire dinamica unui spirit neobo
sit în căutarea formelor noi, mai 
expresive, capabile să tălmăcească 
mai emoționant și cu mai multă 
prospețime idei și sentimente.

Obișnuit să fie reprodus, în tre
cut, după cîte un „prototip" de pe 
scena nu știu cărei metropole, 
spectacolul de operă tinde astăzi 
să fie un domeniu al creației au
tentice, originale. Procesul de în
noire se manifestă și în acest do
meniu ca, de altfel, în toate sectoa
rele vieții noastre artistice. Pe sce
nele unde s-au format și activează 
artiști ca Nicolae Herlea, Zenaida 
Pally, Arta Florescu, Lucia Stă- 
nescu, David Ohanesian, Ion Piso 
și alte valori consacrate și pe are
na internațională, trebuie să existe 
o efervescență creatoare multila
terală.

Realizările principalelor scene 
de operă din țară de-a lungul ulti
mului deceniu atestă desfășurarea 
acestui proces. S-ar cuveni să 
amintim într-o simplă enumerare, 
departe de a fi completă, spectaco
le ca : „Oedip", „Păllăas și MAli- 
sande", „Motanul încălțat", pe sce
na bucureșteană, „Femeia îndărăt
nică", „Logodnă la mînăstire", 
„Samson și Dalila" (Opera romî- 
nă), „Olandezul zburător" și „Don 
Carlos" (Opera maghiară) la Cluj, 
„Turandot" și „Isteața" la Timi
șoara, „Bărbierul din Sevilla" și 
„Nunta lui Figaro" la Iași. Scutu- 
rînd praful convenționalismului 
vetust, asemenea spectacole de 
operă au cîștigat în ținută, stil și 
profunzime. Factorul lor comun 
este strădania către o diferențiere 
a mijloacelor de expresie, către 
găsirea celor mai potrivite soluții 
de interpretare în funcție de con
ținutul și stilul operelor montate, 
renunțîndu-se hotărît la aplicarea 
unor rezolvări-tip în prezentarea 
ariilor, duetelor, scenelor corale 
etc. Aceste progrese apărute în 
climatul culturii noastre socialiste 
constituie temeiul exigențelor spo
rite ale publicului față de specta
colul de operă.

A ține pasul cu un asemenea 
ritm al progresului artistic în
seamnă nu numai a continua și 
desăvîrși preocupările de pînă a-

cum, ci și a năzui cu mai multă 
hotărîre spre o înnoire mai profun
dă, mai largă și mai îndrăzneață 
a gîndirii creatoare. Avem toate 
condițiile favorabile pentru a în
vinge rutina, a înlătura vechea 
mentalitate după care opera ar a- 
vea un specific melodramatic- 
decorativ, mai puțin susceptibil 
exprimării în spiritul vieții con
temporane. Simplitatea sugestivă a 
imaginii în spațiul scenei, solici
tarea interpreților la o mai mare 
densitate de gîndire și simțire, jo
cul alert ori, dimpotrivă, plastic- 
statuar (acolo unde poate adînci 
perspectiva sentimentului ori 
ideii), o psihologie mai complexă 
pe suportul infinit nuanțat al mu
zicii, preocuparea pentru modali
tăți metaforice și stilizare consti
tuie calități vădite în spectacolele 
pe care le-am amintit. Dar acest 
spirit trebuie generalizat, astfel 
încît spectacolul de operă, din- 
tr-un teatru odinioară dominat de 
sentimentalismul dulceag melodra
matic, să devină cu toată hotărî- 
rea un teatru de adîncă, subtilă 
și larg semnificativă dezbatere u- 
mană, promovînd idei, o proble
matică generoasă în sfera marilor 
sentimente, în perspectiva aspira
țiilor contemporane ale societății. 
Gestul larg al retoricii teatrale, 
decorativul palidelor reconstituiri 
muzeale, rudimentele naturaliste 
în băi călduțe de sentimentalism 
lacrimogen, care mai persistă pe 
alocuri chiar și numai ca o nostal
gie, este timpul să cedeze în fața 
adevărului uman robust, vibrant. 
„Traviata", concepută scenografic 
și regizoral în spirit mai nou la 
Timișoara, păstrează în mentali
tatea actorilor pronunțate rămășițe 
melodramatice, care apar în ges
turi retorice și simpliste. Chiar pe 
scena bucureșteană, ori pe scenele 
clujene, aceeași operă se înfățișea
ză spectatorului copleșită de ele
mente vetuste în concepție și reali
zare. în „Tosca", la Constanța, 
spectatorul remarcă o pronun
țată discrepanță între decor și 
concepția veche a regiei și inter
pretării. „Doamna Butterfly" la 
T.O.B., ca și la Iași sau la Cluj, se 
reprezintă în spectacole de factură 
perimată, ca și „Pescuitorii de 
perle" la Timișoara, „Rigoletto" 
sau, parțial (tablourile V și VI), din 
„Faust" la Opera din Cluj. Lucrul 
nemulțumește cu atît mai mult cu 
cît aceste opere sînt frecvent repre
zentate. Și cîte rezonanțe afective 
inedite nu zac în cadrul dramatic 
dat — chiar dacă nu expres mărtu
risite de autor I „Trubadurul", 
„Traviata" și „Rigoletto", „Faust", 
„Carmen", „Paiațe", „Boema" sau 
„Tosca" pot fi puse în valoare în- 
tr-un spirit contemporan penetrant 
și creator. Aceasta nu este însă 
posibil fără a recurge la înnoirea 
mijloacelor de care dispunem, ceea 
ce înseamnă o interpretare muzi
cală bogată în nuanțe, un joc de 
scenă sobru, expresiv, din care cris
pările și stîngăciile dispar în avan
tajul unei actorii specifice dar nu 
mai puțin valoroase dramatic ; un 
decor simplu dar sugestiv cu un 
mare potențial de a crea imagini 
scenice, acolo unde este indicat 
recurgîndu-se la metaforă, la su
gestie, și mai presus de toate, nă
zuința spre unitatea acestor com
ponente în transmiterea clară, con
vingătoare a ideii.

împrospătarea mijloacelor de ex

presie ale teatrului de operă e le
gată, în același timp, de lărgirea 
substanțială a repertoriului lui 
dincolo de hotarele unei anumite 
perioade romantice. Cred că, deși 
s-au făcut pași importanți, reper
toriul poate deveni mult mai bo
gat, cuprinzînd o varietate de sti
luri și epoci. Hăndel, Scarlatti, 
Purcell și alții, dintre preclasici, 
Alban Berg, Janacek, Bartok, Mil
haud, Martinii, Dallapicola și alții, 
dintre contemporani — ca și mai 
mult Mozart, mai mult Wagner, 
Richard Strauss, Prokofiev, Șosta- 
kovici — ar trebui să intre în preo
cupările teatrelor pentru a echili
bra repertoriul unilateral romantic, 
pentru a constitui o bază mai or
ganică orientărilor noi în realiza
rea spectacolului de operă nu mai 
puțin unilateral influențată de aple
carea obsedantă asupra unui singur 
stil. Mal sînt păreri că publicul ar 
fi puțin receptiv la nou în reper
toriu, la nou în realizare. Consider 
că asemenea păreri nu au temei 
real. Promovarea unui repertoriu 
mai larg, cucerirea adeziunii pu
blicului depind, în primul rînd, de 
calitatea și puterea de convingere 
a spectacolelor.

Concepției înaintate a spectaco
lului de operă trebuie să i se 
dea o bază trainică în sensul ei 
multilateral. Deci pentru cîntăreți 
— și încă din conservator — nu 
numai o temeinică școală de canto, 
suplă pentru a face față celor mal 
variate stiluri, ci și o temeinică 
școală de actorie și mimă (după 
părerea mea programul cursului 
de arta actorului, cu două ore săp- 
tămînal în trei semestre, e insufi
cient pentru viitorii cîntăreți, în 
comparație cu programul complex 
al viitorilor actori de teatru). Este 
necesară abordarea în școală a u- 
nor stiluri variate de actorie și re
gie. De asemenea e necesară crea
rea unei tehnici de scenă noi și 
nu neapărat ultracomplicată de ro
tative, glisante, ascensoare ori alte 
mecanisme ce pot copleși pe regi
zorii și scenografii tehnocrați, ci 
suplă, capabilă să creeze imagini 
plastice, cu o bine pusă la punct 
mică mecanizare a sistemelor de 
transmisie, cu o instalație de lu
mină modernă și mai variată, cu 
o modernizare a tehnologiei etc. 
Sînt numeroase experiențe pe a- 
cest tărîm în diferite teatre ale lu
mii, care pot fi studiate, adaptate 
și îmbogățite cu experiența pro
prie.

Realizarea acestor obiective de
pinde mult de promovarea consec
ventă și promptă a orientării spre 
nou de către Consiliul muzicii din 
C.S.C.A., de cunoașterea și dezba
terea periodică, pe concret, a acti
vității și preocupărilor creatoare în 
domeniul spectacolului de operă. 
Cenaclul regizorilor de operă, reu
niți pentru întîia oară, nu demult, 
în Capitală, urmînd ca luna vii
toare să se întîlnească din nou, la 
Cluj, pentru a continua dezbate
rea problemelor de creație, consti
tuie o bună Inițiativă care se cu
vine perpetuată șl desăvîrșită. Con
tribuția hotărîtoare o vor aduce 
creatorii înșiși, fermitatea și con
secvența cu care directorii de 
teatre, regizorii, dirijorii și sceno
grafii vor năzui spre un profil 
propriu al teatrului lor, profund 
contemporan, interesant pentru 
publicul nostru.

III» BALEA

Primul volum
al seriei de „OPERE“ 
de 0. CĂLINESCO

A ieșit de sub tipar primul vo
lum din seria operelor lui George 
Călinescu, începută sub directa 
îngrijire a autorului, și care va 
cuprinde lucrări de beletristică, 
eseistică și publicistică, de istorie 
și critică literară.

Tipărit în condifii grafice deo
sebite, volumul I conține „Car
tea nunții", primul roman al 
scriitorului, publicat în 1933.

Volumul II, aflat sub tipar, in
clude poeziile publicate în 1937, 
cele din volumul „Lauda lucru
rilor" și poezii inedite. Volumele 
III și IV, în curs de tipărire, vor 
cuprinde romanul „Enigma Oti- 
liei".

Artiști romîni 
peste hotare

Baritonul Dan Iordăchescu. a plecat 
în Belgia, unde va cînta în două 
spectacole cu „Lucia di Lammermoor' 
pe scena Operei din Liăge. După ce 
va susține un concert în orașul Hil- 
versum din Olanda, baritonul romin 
se va Înapoia la Liăge, pentru a-și da 
concursul intre 1 și 4 aprilie la spec
tacole cu opera „Traviata".

In „Lucia di Lammermoor" va cînta 
și tenorul Ion Piso care și-a dat re
cent concursul la un spectacol cu 
„Tosca" pe scena Operei din Nisa. 
Despre acest spectacol au și sosit pri
mele ecouri apărute in presa fran
ceză. Ziarul „Nice Matin" publică, 
sub semnătura lui Maurice Couret, o 
cronică în care se spune printre al
tele : Ion Piso, tinăr tenor romin pe 
care l-am auzit pentru prima dată, a 
fost foarte apreciat în ariile lui Mario 
din primul și ultimul act. Voce caldă, 
bine timbrată, foarte egală, artistul 
romin denotă Însușiri vocale frumoa
se care vor face din el un tenor des
pre care se va vorbi. (Agerpres)

DUPĂ UN VEAC
NICOLAE

Multă vreme limitată la celebrul portret din Scri
soarea către V. Alecsandri a lui Ion Ghlca, din 
1880, biografia lui Nicolae Filimon — de la moar
tea căruia (la 19 martie 1865) se împlinește un 
veac — este astăzi una din cele mai cunoscute. 
Nu mai puțin opera, din care romanul Ciocoii vechi 
și noi a apărut după Eliberare în vreo 5 ediții suc
cesive, în tiraj de masă. Ediția de Opere, în 2 vo
lume, în colecția „Clasicii romîni', îngrijită de G. 
Baiculescu, și monografia lui G. Călinescu, pe lin
gă alte studii, demonstrează valoarea care se 
acordă acestui scriitor în zilele noastre.

In epocă, Filimon a fost cunoscut în primul rînd 
prin activitatea lui de cronicar al spectacolului mu
zical și teatral (inaugurată în nr. 1 al ziarului 
Naționalul din 5 dec. 1857), apoi de reporter al 
acelor Escursiunl în Germania meridională între
prinse în 1858 și publicate în foiletonul aceluiași 
ziar. E unul din primele reportaje moderne din 
presa noastră. Filimon nu se minunează cutremu
rat, ca în însemnare a călătoriei mele (din 1825, 
1826), ci se familiarizează rapid cu cuceririle pro
gresului iar dacă se miră de ceva, e că tehnica 
modernă nu e chiar atît de înaintată pe cît au
zise. Pe el nu-1 uimește trenul, ci faptul că pe 
„strada ferată" acest tren merge... atît de în
cet 1 Poziția reporterului nostru de acum a- 
proape un veac e realistă, nu „pitorească", 
însemnările sale îmbracă un caracter practic, iar 
critica lui are alte obiective decît ale Golesculul. 
Boierimea, de pildă, „este dată la o viață indolentă 
și se ocupă numai de plăcerile simțuale, de jocul 
cărților și de jafuri, iar amorul patriei o apucă nu
mai atunci cînd domnia țării se află văduvind sau 
cînd voiește a o face să devie astfel, ca să poată 
da tronul vreunuia din favorițil săi' ; burghezia, 
„deși posedă o scînteie de patriotism (...), în loc 
să se unească sub stindardul patriei și să se ocu
pe de ceva folositor pentru dînsa", se epuizează 
In lupte sterile ; clerul este „ignorant' și „exem
plul a tot ce numim depravațiune și imoralitate".

In cadrul Escurslunilor... apărute în volum la 
1860, la cap. XIX e publicată nuvela Friedrich 
Staaps sau atentatul de Ia SchSnbrun în contra 
vieții lui Napoleon I, în care este exaltată lupta 
pentiu libertatea națională. Dar cronicarul muzical 
își va afla și el locul în același memorial de că
lătorie, căci unul din capitole va fi intitulat Lohen
grin de Rlhard Vagner sau muslca viitorului, avînd 
în notă explicația : „Sub numele de musică a viito
rului (Zucumfts mușik) essistă în Germania o sis
temă . noă musico dramatică, creată de compozi
torul saxon Rihard Vagner cu scopul de a reforma 
radicalmente formele musicei teatrale". El declară 
că a ascultat cu atenție muzică de Gluck, Haydn, 
Bach, Mozart, Beethoven, Mendelsohn și că a „ad
mirat arta (...) și paciența colosală a maeștrilor 
germani de a inventa mulțimea aceea de armonii 
de care sînt pline", dar n-a simțit „acea dulce me
lancolie și emoțiune ce gustă cineva cînd aude o 
melodie de Rossini, Bellini sau Donizetti'. Ceea ce 
nu-1 oprește a recunoaște că „escluzînd de Ia acest 
maestru calea cea greșită prin care voește să re
formeze muslca, îi rămîn (lui Vagner) încă multe 
merite, și credem că arta musicală și dramatică 
vor profita mult din scrierile lui'. Filimon este pri
mul nostru muzicolog.

FILIMON,
In 1861 apare opul II din Escursiunl, sub titlul : 

Mateo Cipriani. Bergamo șl Slujnicarii. Prima bucată 
reprezintă o nuvelă „florentină", de structură ro
mantică, altfel violent antijezuită, iar cea de-a doua 
— continuarea însemnărilor, acum din itinerarul 
italian. Cea de-a treia reprezintă Nenorocirile unui 
slujnicar sau gentilomii do mahala, una din pri
mele nuvele realist-critice din literatura noastră. 
„Slujnicarul' este „totdeauna un june de la două
zeci și doi pînă la douăzeci și cinci de anișori, 
bine făcut, bine îmbrăcat, frizat și înmănușat întoc
mai ca un lion de Paris". Eroul lui Filimon se recru
tează dintre slujnicarii politici („Aceștia sînt teri
bili 1"). Cu aluzii directe la trădarea idealurilor de 
la 1848, la batjocorirea lor de către parveniții și 
demagogii politici, nuvela demască prin Mitică 
Rîmătorlan un tip din familia lui Clevetici, Tribunes- 
cu sau Răzvrătescu, prefațînd pe Rică Venturiano 
și pe Cațavencu de mai tîrziu.

Dar critica social-politică a lui Filimon va atinge 
dimensiuni cu totul inedite în Ciocoii vechi și noi 
(apărut mai întîi în Revista romînă, apoi în volum 
la 1863), „romanț original' a cărui parte I numără 
347 pagini (partea II-a consacrată „ciocoilor noi' 
ne mal apărînd din pricina morții scriitorului, mi
nat de ftizie, la 45 de ani). De filiație mic-bur- j 
gheză (tatăl preot la Biserica Enii, mama neștiu- I 
toare de carte), ducînd o viață grea, de cîntăreț ' 
bisericesc, apoi de conțopist și de arhivar, cu ex- | 
periența cronicarului de spectacole și a reporte
rului, într-o epocă invadată de moda romanelor 
„negre" importate din Apus sau a celor cu „don 
juanl de București", depășind experiența lui Bo- 
lintineanu (cu Manoll și Elena) sau pe cea a lui 
Baronzl (cu Misterele Bucureștilor), Filimon a pus 
bazele primului nostru roman în accepția modernă 
a cuvîntului. Desigur, nu fără a purta semnele 
lipsei de maturitate a epicei romînești la acea 
dată, dar marcînd și progresele care se înscri
seseră deja, Ciocoii vechi și noi își trag seva din 
observația realistă șl construcția tipologică. Dinu 
Păturică, personajul central, a devenit prototipul 
unui lung șir de ariviști care — ca personaje li
terare, nu mai puțin reflexe ale societății — vor 
popula epica noastră pînă în pragul Eliberării. Im
pulsul de a promova în ierarhia socială setea ne
măsurată de avere, energia, ingeniozitatea și totala 
lipsă de scrupule ale noii clase în ascensiune sînt 
prinse „pe viu" de către Filimon, care definește 
astfel procesul prăbușirii feudale din cel de-al doi
lea deceniu al secolului trecut. In același timp, ro
manul oferă peste veac o imagine veridică, cu 
multe aspecte semnificative, a societății timpului, 
într-un stil propriu, de dominantă realistă : mai 
mult de gravură în portretele fizice și In dinamica 
acțiunilor, pictural în descrierile de costume. Cu 
limitele inerente de ordin ideologic și artistic, ro
manul reprezintă pentru acea dată o veritabilă iz- 
bîndă.

De unde și locul, istoricește atît de Însemnat, 
pe care-1 ocupă Filimon nu numai în evoluția re
portajului șl a jurnalismului cultural, dar cu atît 
mai mult In dezvoltarea acelui sector care conferă 
cel mai pregnant atributul de modernitate unei li
teraturi : romanul.

George 1VAȘCU

„Troilus și Creeida" de Shakespeare pe scena Teatrului de Comedie. Regia t D. Esrlg. Scenografia : I. Po- 
pescu-Udrlște

C
oloane de ostași în marș. No
roi și ceață. Șiruri nenumărate de 
ranițe și căști, mișcîndu-se mono
ton, obsedant, In zgomotul unor 
pași dezordonați. Mersul oa

menilor In uniformă are ceva fantastic, 
ireal; imaginea pare lipsită de perspecti
vă, de adîncime — totul e vag, nebulos, 
depersonalizat. Deodată, un soldat în
toarce capul. Un chip anonim, o privire 
care jîșnește din masa cenușie, amorfă 
de trupuri în uniformă ca un strigăt pa
tetic. încotro! Pentru ce? Mișcarea tnce- 
tează, fotografia încremenește pe ecran. 
Și urmează titlul filmului: „Pădurea spîn- 
zuraților".

Operînd transferul de valori artistice de 
la carte la film, cineaștii au ,pus în lumi
nă semnificații profunde ale celebrului ro
man al lui Liviu Rebreanu, au extras va
lențele permanente, generalizatoare ale 
textului literar. Drama locotenentului 
Apostol Bologa depășește limitele cazu
lui particular petrecut în timpul primu
lui război mondial în liniile de front ale ar
matei austro-ungare. Destinul eroului prin
cipal are dimensiuni de simbol, acuză 
monstruozitatea, absurditatea războiului im
perialist. Armură fragilă, miturile „dato
riei", „vitejiei”, „supunerii" față de im
periul habsburgic — mituri care păreau 
a constitui pentru Bologa un antidot in
failibil contra propriei sale conștiințe — 
se destramă în contact cu realitățile cru
de ale vieții de front. Lipsit de orice 
ideal, dominat de incertitudini și de în
trebări cărora nu le găsește răspuns, in
tuind adevărul dar rămînînd incapabil să 
depășească granițele protestului indivi
dualist, tînărul ofițer încearcî să evadeze 
din realitatea războiului; el nu se poate 
zmulge însă din angrenajul funest care-l 
conduce spre un sfîrșit tragic.

Adaptarea unui roman atît de complex 
și de o asemenea popularitate cum e 
„Pădurea spînzuraților’ reprezintă, fără în
doială, o întreprindere temerară, o veri
tabilă piatră de încercare a măiestriei, a 
maturității artistice. Și se poate afirma că 
autorii filmului au fost Ia înălțimea aces
tei încercări. Selecția efectuată de ci

neaști, procesul propriu-zis el adaptării 
poartă girul unei concepții clare, uni
tare. Scenariul are acea foarte inspi
rată simplitate de construcție și consis
tența proprii și altor pegini scrise pentru 
filme de Titus Popovici; personajele, con
flictele sînt puternic și sugestiv conturate, 
dialogul este firesc, are forță de carac
terizare. Regizorul Liviu Ciulei dă — în 
„Pădurea spînzuraților" — măsura talen
tului său original și polivalent, demon
strează, ca și în „Valurile Dunării", o 
deosebită rigoare și consecvență stilis
tică, stăpînind mijloacele expresive ale 
arfei sale și punîndu-le în valoare nuan
țat, cu mînă sigură.

Echivalent cinematografic al primului 
capitol al cărții, secvența execuției, pri
ma întilnire dintre Bologa (Victor Reben- 
giuc) și căpitanul Klapka (Liviu Ciulei) re
constituie climatul dramatic al acțiunii. 
Cerul plumburiu, pămîntul olisos, vîn- 
tul umed și rece — întreaga ambianță 
este apăsătoare, mohorîtă, învăluită în
tr-o pîclă ce se prelungește parcă pînă 
în sufletele ostașilor aduși aici pentru a 
asista la executarea militarului învinuit de 
trădare. Nervozitatea, zelul cu care loco
tenentul Bologa controlează pregătirile 
ascund o nemărturisită frămîntare inte
rioară ; și este suficientă reflecția amară 
a unui căpitan nou venit în această zonă 
a frontului, este suficient reproșul ascuns 
în privirea căpitanului Klapka pentru ca 
din încrederea trufașă a lui Apostol Bo
loga să nu mai rămînă nimic. Dialogul 
este — în această primă confruntare — 
lapidar, aluziv, momentele de tăcere sînt 
încărcate de semnificații. Iar aceste sem
nificații sînt dezvăluite de aparatul de 
filmat fără ostentație, prin felul în oare 
surprinde fizionomiile, prin mișcarea ca
pabilă să sugereze raportul ce începe a 
se stabili între cele două personaje.

Autenticitatea, forța realistă a imaginii, 
refuzul artificiilor formale, evitarea deta
liilor naturaliste se in.pun, încă de aici, ca 
trăsături distinctive ale filmului. Concepția 
regizorală este slujită cu virtuozitate de 
operatorul șef Ovidiu Gologan. Artist al 
imaginii, operatorul folosește de astă dată

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

„PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR"
o paletă diferită de aceea pe oare am 
admirat-o în „Moara cu noroc", desco- 
perindu-și noi resurse, rezolvînd cu brio 
problemele de compoziție ale filmării 
pentru ecran lat; întotdeauna la înălțime 
în reliefarea dramatică a peisajului sau 
în filmările de noapte, soluționînd dificile 
probleme de iluminație, operatorul este 
și un excelent portretist, izbutind o se
rie de prim-planuri de remarcabilă ex
presivitate. Atenția regiei este con
centrată în primul rînd asupra oamenilor; 
de la tonalitatea dominant cenușie a fo
tografiei pînă la amănuntele compoziției 
cadrelor sau la subtilitățile mișcărilor de 
aparat — totul este menit să slujească 
analizei psihologice, caracterizării perso
najelor, confruntării ideilor. Aceasta a de
terminat, de altminteri, și maniera da fil
mare, în planuri lungi, permițînd o anu
me continuitate de observație, urmărirea 
și reliefarea reacțiilor eroului pe par
cursul unui episod închegat, lată, de pildă, 
secvența din camera locotenentului, cînd 
Klapka, discret și uman, acționează ca un 
revelator asupra conștiinței lui Apostol 
Bologa. E noapte, cei doi sînt culcați cînd, 
prin fereastră, năvălește brutal fasciculul 
de lumină al unui reflector aprins de partea 
cealaltă a frontului. Este punctul de por
nire al unei discuții pe teme grave, în 
cursul căreia destăinuirile lui Bologa tră
dează dezorientare, un profund impas su
fletesc. Aparatul de filmat trece, foarte 
mobil, de la un pat la celălalt, își schim
bă mereu unghiul, se retrage sau se a- 
propie, surprinde mimica, gesturile, miș
cările personajelor cu o neliniște ce re

flectă și transmite neliniștea acestora. Mo
bilitatea aparatului devine un mijloc de 
investigație, semiobscuritatea camerei, 
raza reflectorului ce luminează o clipă 
chipurile eroilor au funcție dra
matică. Întreaga scenă spune mai 
mult decît vorbele care se rostesc, co
munică frămîntări, dezvăluie — dincolo 
de gîndurile confuze ale Iul Klapka sau 
de dibuirile lui Bologa — dragostea lor 
de viață, dorința de a înțelege și de a 
descoperi adevărul.

Dar individualismul, lipsa de maturi
tate îl împiedică pe Apostol Bologa să 
găsească drumul spre adevăr. Căutările 
lui îl apropie de soldatul Muller, un an
ticar vienez cu vederi progresiste, perso- 
nificînd în film opinia lucidă a oamenilor 
înaintați, ura lor împotriva războiului im
perialist, a inechităților sociale. In „refu
giul" lui Muller (o veche caleașcă adă
postită într-o magazie devenită acum de
pozit de bocanci ostășești) locotenentul 
este mai aproape ca oricînd de răspun
sul pe care a' trebui să-l dea întrebă
rilor ce-l obsedează. Soldatul îi vorbește 
despre frumusețea omului, despre mon
struozitatea războiului nedrept, îi împăr
tășește credința sa într-o lume nouă, li
beră, fără exploatare. Auzim cuvinte spu
se cu căldură, cu patos, și-l vedem pe 
Miiller nu direct, ci reflectat într-un 
geam al celeștii, în spatele lui Bologa — 
de parcă ar vrea să se infiltreze în su
fletul lui, spre a-l convinge. Locotenen
tul ascultă dar rămîne impenetrabil, spe
riat de adevărul pe care, totuși, va con
tinua să-l caute fără a-l putea însă a

junge vreodată... în ambianța admirabil 
evocată a vieții din imediata apropiere 
a frontului (contribuția arhitectului sceno
graf Giulio Tincu la autenticitatea re
constituirii cinematografice îndreptățește 
o mențiune cu totul specială), filmul 
redă zbaterea dramatică dar sterilă a tî- 
nărului locotenent, dezorientarea lui, 
ca și încercările lui de a se zmulge din 
cercul strîmt al realităților care-l sufocă. 
Scurtul intermezzo al dragostei pentru 
llona — un adevărat poem în miniatură, 
de o puritate desăvîrșită — reprezintă 
o ultimă încercare a lui Bologa de a 
fugi de sine însuși, de obsesiile sale.

Inspirat, regizorul intuiește rezolvări 
cinematografice memorabile. Pagină de 
antologie — nu unica din acest film — 
ultima secvență îl înfățișează pe Apostol 
Bologa în arestul comandamentului, 
așteptînd să fie judecat ca dezertor. 
Se deschide ușa și intră llona. Mica ță
răncuță i-a adus lui Bologa demîncare și 
o vedem așternînd masa cu gesturi mă
surate ; deși atitudinea ei e firească, ai 
sentimentul că celebrează un ritual. El 
mănîncă liniștit și fata îl privește în tă
cere. Nu se rostește nici un cuvînt. Nu 
se aude nici măcar muzica filmului. Dar 
tăcerea aceasta, liniștea amăgitoare a ul
timei întîlniri conferă momentului o in
tensă vibrație dramatică, amintind gra
vitatea cu care tradiția populară întîm- 
pină evenimentul tragic al morții. Apostol 
Bologa își termină cina și îi trimite llonei 
un zîmbet vag. O vedem tresărind — a- 
poi chipul ei devine brusc alb, din ce în 

ce mai alb, pînă ce-și pierde expresia ca 
mistuit de o flacără. A fost sfîrșitul I Ur
mează cîteva planuri scurte care se suc
ced sacadat : doi soldați sapă o groapă 
— mormîntul lui Apostol Bologa. Și fil
mul se curmă abrupt, dur, într-o fulge
rare, ca și destinul eroului principal.

Acțiunea se derulează cu o anume 
solemnitate, și chiar dacă uneori ai dori 
un ritm mai viu, dacă unele episoade 
(cele din orașul natal al lui Bologa, de 
pildă) îți par mai puțin justificate din 
punct de vedere al dramaturgiei sau 
dacă sesizează pe-a locuri lungimi (există 
episoade prin a căror scurtare filmul 
n-ar avea decît de cîștigat), „Pădurea 
spînzuraților" se caracterizează în an
samblu printr-o puternică încărcătură 
emoțională, prinfr-un viguros dramatism 
interior. La aceasta contribuie într-o mă
sură hotărîtoare muzica sugestivă, drama
tică scrisă de compozitorul Theodor Gri- 
goriu și, în mod deosebit, calitatea înaltă 
a jocului actoricesc, atenția pe care re
gizorul a acordat-o interpretării, ferind-o 
de influențe ale stilului teatral. (Se fac 
simțite, totuși, unele inegalități în 
ce privește firescul rostirii replici
lor, dar și sub acest raport filmul 
se ridică deasupra multor producții an
terioare). Roiul foarte dificil al lui Apos
tol Bologa constituie, evident, o reușită 
însemnată a actorului Victor Rebengiuc. 
Interpretul realizează evoluția psihologi
că a personajului printr-un joc sobru, 
cu economie de mijloace dar nu întot
deauna susținut de o suficientă interiori
zare, insistînd mai mult asupra compor
tării, a reacțiilor lui Bologa decît asupra 
mistuitoarei lui arderi lăuntrice. Ca ac
tor, Liviu Ciulei i-a conferit lui Klapka ti
miditate, căldură, pentru a dezvălui apoi 
drama acestui om cu u:i orizont larg dar 
nehotărît, dispus la compromisuri pe 
care în forul său interior le disprețu
iește ; contradicțiile lui Klapka se reflec
tă nuanțat în gesturile sau în atitudinea 
minuțios studiate ale actorului, în fizio
nomia lui extrem de expresivă, în inflexi
unile vocii sale — cu acea discreție a 
sentimentelor caracteristică jocului lui 

Ciulei. Distant și cu o distincție afecta ă, 
generalul von Karg devine — în L.ur- 
pretarea impecabilă a lui Gyorgy Kovăcs 
— un personaj plin de forță, aristocratul 
cinic, de o duplicitate caracteristică aces
tui tip de militarist dezumanizat ; Karg 
este o creație magistrală, în care își 
spun cuvîntul inteligența actoricească, 
măiestria compozițională, realismul pro
fund al lui Gyorgy Kovâcs.

Dintre soldații „de rînd”, în mod deo
sebit te cucerește chipul ordonanței Pe
tre; în rolul acestui țăran sfătos, Ștefan 
Ciubotărașu izbutește o creație excelen
tă, și am aminti doar secvența cînd îl 
face „scăpat" pe Muller (întruchipat cu 
multă finețe de Emeric Schaffer) și cînd se 
afirmă toată înțelepciunea și bogăția su
fletească a omului din popor. Cu totul 
remarcabilă în rolul llonei, Ana Szeles 
împrumută personajului farmec și poezie, 
trăiește interiorizat visele și zbuciumul 
fetei, păstrează un aer de tristețe chiar 
și atunci cînd este transfigurată de bucu
ria dragostei, a dăruirii, și apare maturi
zată înainte de vreme în scena ul ’iei 
întîlniri. în general, toți interpret,, * y 
dreptățesc elogii. Gina Patrichi contu
rează cu deosebită naturalețe, prin numai 
cîteva apariții, caracterul și drama Ro
zei ; Andrei Csiki (locotenentul Varga) 
se remarcă prin simplitatea aleasă a jo
cului ; Costache Antoniu, Emil Botta, 
Lăszlâ Kiss, Constantin Brezeanu, Ion 
Caramifru, George Aurelian, precum și 
regretatul Nicolae Tomozoglu (doctorul), 
ca și alți actori valoroși, dau consistență 
unor roluri de mai mică întindere dar 
construite minuțios.

Ar mai fi multe de spus despre ca’ 
tățile acestui film, de pildă despre ac- 
ratețea sunetului (ing. A. Salamanian), 
despre activitatea laborioasă a întregii 
echipe. „Pădurea spînzuraților" se impune 
ca o realizare artistică, regizorală de 
înalt nivel, ca o operă cinematografică 
modernă, de o autentică originalitate. Un 
film emoționant, convingător, care face 
cinste creatorilor săi.

D. COSTIN
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
noul ambasador al Republicii Populare Ungare 

in Republica Populară Romînă 
Cuvintârile rostite

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Ungare, 
Jozsef Vince, după ce a transmis 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
g "Ternului și poporului frate ro
ii j. urările calde și prietenești ale 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un- 

jgare, guvernului și întregului po
por ungar, a arătat că după elibe
rarea celor două țări și cucerirea 
puterii populare, relațiile dintre po
porul romîn și ungar au dobindit 
un nou conținut, au intrat într-o 
nouă fază de dezvoltare. Colabora
rea dintre cele două țări a crescut 
într-o măsură însemnată în toate 
domeniile de activitate.

In continuare, ambasadorul Jâzsef 
Vince a subliniat că „popoarele 
noastre sînt unite indestructibil 
prin ideologie comună, prin lupta 
și străduința lor pentru construirea 
deplină a socialismului, luptă pe 
care o ducem umăr la umăr ca 
membri ai comunității țărilor socia
liste, pentru apărarea păcii și pro
gresului omenirii".

In încheiere, ambasadorul R. P. 
Ungare a exprimat dorința sinceră 
a poporului ungar de a intensifica 
relațiile de colaborare frățească și 
de ajutor reciproc statornicite între 
țările noastre socialiste vecine, ară
tînd. totodată, bucuria și hotărîrea 

de a întări prietenia și colabora
rea frățească dintre cele două țări.

In răspunsul său, tovarășul Ște
fan Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a mulțumit călduros 
ambasadorului Republicii Populare 
Ungare pentru aprecierile și cuvin
tele rostite la adresa poporului ro
mîn și i-a urat bun venit în R.P. Ro
mînă.

In continuare, arătînd că în peri
oada care a trecut de la instaurarea 
regimului de democrație populară 
relațiile dintre R. P. Romînă și R.P. 
Ungară s-au dezvoltat an de an, în 
toate domeniile colaborării frățești,

Consfătuire privind valorificarea 
terenurilor în pantă PRONOEXPRES

La Tg. Mureș a început miercuri 
o consfătuire privind valorificarea 
terenurilor în pantă și combaterea 
eroziunii solului, organizată de Con
siliul Superior al Agriculturii și 
consiliul agricol regional. Participă 
specialiști din cadrul oficiilor regio
nale de proiectare și organizare a 
teritoriului, din învățămîntul agri
col superior, de la stațiunile expe

Se extinde transportul 
Diesel-electric

Pe linia de cale ferată Craiova- 
Calafat transporturile directe de 
mărfuri au început să se efectueze 
cu ajutorul locomotivelor Diesel- 
elecfrice. Introducerea pe acest traseu 
a unor asemenea mijloace moderne 
de transport a dus la sporirea vitezei 
trenurilor, în comparație cu garnitu
rile tractate de locomotivele cu aburi, 
și la reducerea cheltuielilor de re
morcate. Anul acesta locomotivele 
Diesel-elecfrice vor fi extinse și pe 
alte trasee de cale ferată printre 
care : Adjud-Constanja, Caransebeș- 
Simeria.

Ieri la fotbal

OPTIMILE DE FINALĂ
ALE „CUPEI R. P. ROMlNE"

BUCUREȘTI: Rapid Bucu
rești—C.F.R. Roșiori 5—0 (3—0) ; 
GALAȚI: C.S.M.S. Iași—Steaua 
2—1 (1—1) ; CONSTANȚA : Di
namo București—Petrolul Plo
iești 1—0 (1—0) ; CÎMPINA : Di
namo Pitești—Steagul roșu Bra
șov 2—1 (0—0) ; SIBIU : Metalul

După Crlșul și Știința Craiova — 
eliminate în etapa trecută — alte 
două formații de categoria A au 
fost scoase din întrecerea dotată cu 
„Cupa R. P. Romîne" de echipe de 
categorie inferioară. Ieri, în cadrul 
optimilor de finală ale popularei 
competiții, la Sibiu, Metalul Tîrgo- 
viște a cîștigat la limită în fața 
fotbaliștilor de la U.T.A., iar la 
Cluj, A.S.A. Tg. Mureș a dominat 
net și a obținut o victorie clară în 
compania formației Minerul din 
Baia Mare.

Desigur că dintre rezultatele în
registrate în partidele de ieri sur
prinde oarecum și eliminarea echi
pei bucureștene Steaua. Dar, din 
relatarea trimisului nostru la Galați 
(unde s-a disputat meciul C.S.M.S. 
— Steaua) reiese că ieșenii au me
ritat pe deplin victoria, acțiunile lor 
ofensive fiind mai incisive și mai 
bine închegate. Echipa bucureștea- 
nă a inițiat la rîndu-i o serie de 
atacuri periculoase la poarta adver
să, însă înaintașii (în special Crăl- 

vicepreședintele Consiliului de Stat 
a subliniat că popoarele romîn și 
ungar vecine acordă o înaltă pre
țuire legăturilor de prietenie și co
laborare statornicite între cele două 
țări.

„Republica Populară Romînă, a 
spus tovarășul Ștefan Voitec, va 
milita și în viitor pentru dezvolta
rea continuă a legăturilor de priete
nie, alianță frățească și colaborare 
cu R. P. Ungară, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, spre binele po
poarelor noastre, al comunității țări
lor socialiste, al cauzei păcii și co
laborării internaționale".

In încheiere, tovarășul Ștefan Voi
tec a transmis Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare, guvernului și 
poporului ungar sentimentele de 
prietenie ale poporului romîn și u- 
rări de noi succese pentru înflorirea 
continuă a R. P. Ungare și l-a asi
gurat pe noul ambasador al R. P. 
Ungare de tot sprijinul Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, al guver
nului romîn și al său personal, în 
îndeplinirea misiunii sale.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între tovarășul 
Ștefan Voitec și ambasadorul Jâzsef 
Vince a avut loc o convorbire cor
dială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbi
re au participat tovarășii Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, și Cornelju 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Ambasadorul R. P. Ungare a fost 
însoțit de Gydrgy Kalmăr, Rezsc 
Renyi, consilieri, Bâla Lastofka, 
consilier comercial, colonel Lajos 
Vâgh, atașa', militar, și alți colabo
ratori dip’jmatici ai Ambasadei R.P. 
Ungare la București.

(Agerpres)

rimentale șl din unități agricole. 
Consfătuirea analizează metodele 
de amenajare a terenurilor în pantă 
pentru plantările de vie și pomi, 
sistemele de lucrări de protecție a 
solului și ridicarea fertilității tere
nurilor arabile în pantă. Se dezbat, 
de asemenea, metodele de amelio
rare a pășunilor erodate.

Funeraliile prof. ing. Dimitrie Leonida
Miercuri la amiază au avut loc 

funeraliile prof. ing. Dimitrie Leo
nida, membru în Comitetul de Stat 
al Apelor, unul din reprezentanții 
de frunte ai tehnicii romînești.

In cursul dimineții, la Muzeul 
tehnic din Parcul Libertății, unde 
a fost depus corpul defunctului, nu
meroși oameni de știință, ingineri, 
specialiști care au lucrat împreună 
cu cunoscutul inginer, foști elevi și 
alți cetățeni ai Capitalei au adus 
un ultim omagiu celui dispărut.

La mitingul de doliu au luat 
cuvîntul Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului industriei mi
nelor și energiei electrice, ing. Rene 
Ernest, vicepreședinte al Comitetu

Tîrgoviște—U. T. Arad 1—0 
(1—0) ; CLUJ : A.S.A. Tg. Mu
reș—Minerul Baia Mare 3—1 
(1—0) ; BRAȘOV : Știința Cluj— 
Farul Constanța 2—1 (0—0) ; RM. 
VlLCEA : Progresul București— 
Minerul Lupeni 2—0 (după pre
lungiri).

niceanu) și-au irosit forțele căutînd 
poziții ideale de șut. Scorul a fost 
deschis în minutul 26 de Vornlcu, 
care a transformat o lovitură de la

Primul gol in meciul de la Cîmpina : piteșteanul Naghl șuteaza lmpa- 
rabll la poarta brașovenilor Foto : Gh. Amnn

Lucrări de dezvoltare 
a rețelei telefonice 
și telegrafice

In regiunea Banat se desfășoară 
o largă acțiune de modernizare a 
rețelei de telecomunicații. Pe 
distanțele de trafic mai intens : 
Timișoara-Reșița, Timișoara-Arad, 
Caransebeș-Oțelul Roșu etc. au 
fost instalate încă 12 legături te
lefonice, iar între comunele mai 
mari din regiune funcționează 
noi circuite în lungime de aproape 
200 km. într-o serie de localități 
ca Pîncota, Lovrin, Curtici, Cărpi- 
niș și altele au fost introduse ca
bluri urbane de telecomunicații. 
O realizare importantă pe linia 
modernizării rețelei de telecomu
nicații o constituie automatizarea 
centralei telegrafice Timișoara, 
care permite stabilirea de legături 
prin telex cu abonații din întreaga 
țară. Urmează ca in anul acesta să 
se pună în funcțiune un număr im
portant de legături telefonice între 
București, Timișoara și alte locali
tăți.

★

La Tg. Mureș au început lucră
rile de mărire a capacității cen
tralei telefonice cu încă 1 000 de 
linii, In ultimii trei ani au 
cunoscut o continuă dezvoltare 
rețelele telefonice interurbane pe 
o lungime de peste 700 km. în 
aceeași perioadă, numărul postu
rilor telefonice a crescut cu a- 
proape 2 000. Pentru modernizarea 
și dezvoltarea rețelei de tele
comunicații, anul acesta au fost 
alocate fonduri de două ori mai 
mari față de anul trecut. Pe lîngă 
dezvoltarea centralei telefonice 
automate din Tg. Mureș, se vor 
instala noi sisteme care vor duce 
la mărirea numărului legăturilor 
interurbane. Se construiesc aproa
pe 100 kilometri de noi rețele te
lefonice.

La tragerea Pronoexpres nr. 11, din 
17 martie, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

42 5 41 16 44 35
Numere de rezervă : 37 17
Fond de premii : 652 828 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri, 24 martie, la Miercurea Ciuc.

lui de Stat al Apelor, Emil Cara- 
gheorghe, secretar general al Mi
nisterului Invățămîntului, și Oliviu 
Rusu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al inginerilor și tehnicie
nilor, care au evocat meritele in
ginerului Dimitrie Leonida, munca 
sa pasionată pe tărîmul dezvoltării 
tehnicii, călăuzit întotdeauna de 
dorința vie de a-și sluji patria și 
poporul.

După terminarea mitingului de 
doliu, cortegiul funerar s-a îndrep
tat spre Cimitirul Bellu, unde a a- 
vut loc înhumarea. Ilie Dobrescu, 
directorul Muzeului tehnic, și teh
nicianul Decebal Păunescu au a- 
dus un ultim omagiu celui dispă
rut. (Agerpres) 

ll_m. Penaltiul s-a acordat în urma 
unui fault în careu făcut de Geor
gescu împotriva lui Deleanu. Steaua 
a egalat, prin Voinea, după 7 mi
nute. Ieșenii au înscris golul victo
riei în min. 75 cînd, lnterceptînd o 
pasă greșită a bucureștenflor, Milea 
a înscris de aproape.

Nu poate fi de loc trecut cu ve
derea faptul că la unele meciuri 
nesportivitatea a fost din nou pre
zentă. După cum ne-au transmis co
respondenții noștri, la Cluj, jucăto
rul Gh. Gheorghe (A.S.A. Tg. Mureș) 
a fost eliminat de pe teren In prima 
repriză pentru injurii aduse arbitru
lui, iar la Constanța, ambele echipe 
au abuzat de durități; din păcate 
arbitrul Zaharia Drăghici a manifes
tat prea multă indulgență față de a- 
ceste abateri.

Sferturile de finală ale „Cupei R.P. 
Romîne' vor avea loc la 30 iu
nie a.c.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„ALIANȚA SUB ZERO GRADE"

Sub titlul de mai sus, revista vest- 
germană „DIE WELTWOCHE' a publicat 
un articol de Fritz Rene Allemann, con
sacrat recentei întrevederi Wilson-Erhard.

„Nimeni — arată autorul — nu 
poate tăgădui că relațiile anglo-vest-ger- 
mane sînt într-o situația precară. Esta a- 
devărat că de zece ani aceste două țări 
sînt aliate în mod oficial, de fapt însă 
alianța este și mai veche.

Alianța dintre R.F.G. și Marea Brifa- 
nie are însă toate trăsăturile unei căs
nicii din interes : reciproca răceală între 
parteneri este mai degrabă subliniată 
decîf atenuată de corectitudinea forme
lor păstrate în relații. Nimic nu caracte
rizează mai bine această stare decîf ro
lul infim de mic ce se acordă Marii Bri
tanii în viile discuții de politică externă 
din Germania occidentală. Acolo se dis
cută cu patimă problema priorității unei 
orientări proamericane sau profranceze ; 
niciodată nu se vorbește însă în mod se
rios despre o apropiere mai strînsă de 
Anglia, idee mult discutată în primii ani 
de după război. Chiar și oamenii poli
tici social-democrați care-și îndreaptă 
cel mai mult privirile spre Londra nu mai 
șoptesc decît din cînd în cînd, oarecum 
rușinați și mai degrabă în mod conven
țional decît din convingere, că ar fi bine

New York Times

UN MARȘ Al MINERILOR 
DIN ASTORIA

„In Spania, aproximativ 1 000 de 
mineri au atacat localul poliției din 
Mieres, centru minier din Asturia. 
Atacul a fost săvîrșit după un marș 
care a pornit de la sediul sindical 
din această localitate, unde s-au în
trunit mineri din diferite localități 
ale provinciei Asturia pentru a dis
cuta probleme sindicale. Autoritățile 
afirmă că participanții la marș au 
scandat lozinci ca „Libertate 1’ și 
„Trăiască comunismul 1’.

Frankfurter Rundschau

Manifestații împotriva 
militarismului

„Guvernul danez a trebuit să facă 
față unor noi proteste ale populației 
împotriva participării militarilor 
vest-germani la manevrele organi
zate in Danemarca (cu participarea 
trupelor daneze, engleze și vest- 
germane — n.r.). Grupuri de de
monstranți au cerut ca manevrele 
din Jutlanda să fie contramandate. 
Asociația daneză a persoanelor per
secutate de regimul nazist a arătat 
că manevrele coincid aproape cu 
împlinirea a 25 de ani de la invada
rea Danemarcei de către naziști. Un 
grup de luptători danezi din Rezis
tență și-a manifestat îngrijorarea 
că Copenhaga ar putea deveni, din 
punct de vedere militar, dependentă 
de Bonn".

Finalele „C.C.E." 
la tenis de masă
LEIPZIG, 26 marile 
BRAȘOV, 27 martie

Competiția Internațională de 
tenis de masă dotată cu „Cupa 
campionilor europeni' se încheie 
săptămîna viitoare, cînd sînt pro
gramate finalele. După cum se 
știe, în ambele finale s-au califi
cat formațiile noastre Voința 
București (feminin) și C.S.M. Cluj 
(masculin), deținătoare ale tro
feului ediției trecute a C.C.E.

Sportivii clujeni întîlnesc In fi
nală — la 26 martie, la Leipzig — 
pe campioana R.D. Germane, S.K. 
Leipzig.

Finala echipelor feminine se va 
disputa la Brașov (27 martie) în
tre Voința București și formația 
vest-germană D.T.C. Kaiserberg 
Duisburg.

PESTE HOTARE
• Aseară, la Madrid, în meci revan

șă din „Cupa campionilor europeni" 
(sferturi de finală), echipa de fotbal 
Real Madrid a întrecut cu 2—1 (1—1) 
pe Benfioa Lisabona. Benfica s-a ca
lificat în semifinale întrucît cîștigase 
primul meci (5—1).

• Intr-un meci pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la volei feminin, dis
putat la Berlin, echipa Dynamo Berlin 
(R.D.G.) a învins cu scorul de 3—0 e- 
chipa poloneză AZS Varșovia. Returul 
urmează să aibă loc la 24 martie la 
Varșovia.

• In cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei orașelor-tîrguri" la fotbal, la 
Budapesta s-au întîlnit, în meci retur, 
echipele Ferencvaros Budapesta și A.S. 
Roma. Formația maghiară a cîștigat cu 
1—0 (1—0), prin golul marcat de Al
bert 

ca cel de-al treilea aliat, dintre marii 
aliați occidentali, să nu fie cu desăvîr- 
șire neglijat.

Acest dezinteres straniu de partea ger
mană, precum și resentimentele care re
învie mereu de partea britanică au nu
meroase cauze mult mai vechi decît ac
tualele divergențe de păreri între Bonn 
și Londra. In R.F.G. se urmăresc cu 
neîncredere fățișă simpatiile britanice, 
care se manifestă cel puțin pe ascuns, 
pentru planurile de dezangajare, pentru 
o „rarefiere" a concentrării militare în 
Europa centrală. Englezii, la rîndul lor, 
nu scapă de sentimentul că intransi
gența vest-germană în centrul continen
tului european ar putea să-i mai atragă 
în conflicte periculoase. Toate acestea 
contribuie la o stare de irascibilitate re
ciprocă, cel puțin potențială, care iese la 
iveală cu cel mai mic prilej.

La aceste motive generale și profunde 
ale distanțării reciproce accentuate se 
mai adaugă însă și alte cauze de fricți
uni. Nu numai rezervele guvernului Er
hard împotriva a tot ce are un iz socia
list cit de mic ridică obstacole serioase 
în calea relațiilor cu guvernul laburist. 
Acestuia i se ia în nume de rău și faptul 
că a sporit cu 15 la sută taxa vamală 
pentru toate importurile, deși între timp 
a avut loc o reducere a acesteia. In ce 
privește politica externă, R.F.G. nu are 
nici cea mai mică încredere în guvernul 
laburist, nici măcar atunci cînd declara
țiile oficiale ale Marii Britanii ar trebui 
să sune ca o muzică In urechile 
Bonn-ului. Recentele declarații ale pre

Un studiu de conjunctură 
al C.N.P.F.

Ziarul parizian „LE MONDE" a 
înserat sub titlul „De la începutul 
anului continuă deteriorarea lentă 
a situației economice" următoarea 
relatare :

Intr-un studiu de conjunctură al 
Consiliului național al patronatului 
francez (C.N.P.F.) se constată că în
ceputul anului a fost marcat prin 
accentuarea pesimismului general. 
Studiul, a cărui redactare s-a în
cheiat de curînd, semnalează «pre
lungirea tendinței anterioare, adică 
a unei lente înrăutățiri a situației, 
fără o agravare a evoluției», dar și 
«fără un semn de reluare a activi
tății în nici unul dintre sectoare».

«Recesiunea sau cel puțin stagna
rea. se spune în studiul C.N.P.F., se 
extinde asupra unor sectoare ce scă
paseră de aceasta — pînă în pre
zent — cum sînt producția meta
lurgică sau electrotehnică». In in
dustria textilă, marasmul se prelun
gește. Cu toate acestea, «luna albi
turilor» a fost mai puțin nereușită 
decît se prevăzuse... In sectorul au
tomobilelor situația este umbrită de 
bilanțul mediocru al exporturilor, 
în scădere cu 20 Ia sută de la un an 
la altul. In producția de hîrtie-car- 
ton, o anumită reluare a comenzi
lor pare să se fi conturat. în sfîrșit, 
situația rămîne neschimbată în in
dustria producătoare de mașini, co
menzile înscriindu-se la nivelul ce
lor din anul trecut.

Punctele ferme ale conjuncturii le 
constituie industria petrolieră, de 
construcții și lucrările publice. 
Studiul subliniază importanța a-

„CONTROLOR" PATRUPED

Pe străzile din Schwerin (R. D. 
Germană) a apărut un „specialist" 
patruped. Un cline dresat, însoțit de 
o persoană, controlează conductele de 
gaz, înlocuind patru persoane care 
efectuau pînă acum acest oontrol. 
Procedura este simplă. Clinele trece 
de-a lungul conductei și la cel mai 
slab miros de gaz se culcă, indicînd 
exact locul defecțiunii.

GĂINI CU OCHELARI

La crescătoria de păsări din Sala di 
Cesenatico (provincia Forli-Italia), 
3 000 de găini poartă ochelari. Este 
vorba de lentile mici făcute din ma
terial plastic, puse pe ciocul păsărilor, 
care au ca scop reducerea vederii 
acestora. Faptul că erau închise în 
cuști, le făcea foarte agresive pe găini, 
astfel încât în timpul „bătăliilor" 
mureau zilnic peste 100 de păsări. 
Cu ochelarii din material plastic, găi
nile își văd mai greu „adversarele" cu 
care trăiesc în aceeași cușcă, astfel în
cât devin mai pașnice.

UN VECHI ORAȘ — DESCOPERIT 
TN MUNȚII PAMIRULUI

Totul a început de la o monedă da
tând din anul 977 bătută în Fergana. 
Geologii care au descoperit-o în Pa- 
mirul de est au relatat la înapoiere 
că în regiunea respectivă au întîlnit 
urme ale unor vechi mine de argint. 
In scurt timp, expediția arheologică 
oare a plecat la fața locului a făcut 
o serie de descoperiri neașteptate. La 
altitudinea de 3 800 m, pe malul drept 
al riului de munte Bazar-Dar (în Tad
jikistan) au fost descoperite ruinele 

mierului britanic în problema germană, 
mult mal apropiate de linia oficială a 
R.F.G., decît ale altor oameni de stat 
occidentali aproape nu au fost înregis
trate.

Faptul că Wilson nu «-a lăsat descu
rajat și a urmărit pe cit de consecvent 
pe atît da abil țelul său, pare a da 
roade : contactele sale cu Bonnul au 
avut loc tntr-o atmosferă mai destinsă 
și mai prietenească decît se aștepta 
înaintea sosirii sale. Wilson încearcă 
chiar să modifice propunerea sa pentru 
crearea unei forțe nucleare atlantice, In 
așa fel încît proiectul să vină în înttm- 
pinarea vest-germanilor în mai multe pri
vințe și să devină mai acceptabil pentru 
guvernul federal. Desigur că In această 
problemă explozivă Bonnul nu vrea să 
se angajeze înainte de alegeri, fiind tot
odată nevoit să țină seama și de con
cepțiile lui de Gaulle.

Astfel, pentru șeful guvernului brita
nic, rezultatul călătoriei la Bonn se pre
zintă poate ceva mai bine decît părea 
la început, dar numai cu o nuanță. Nu 
se poate vorbi despre înțelegeri impor
tante care ar putea să deschidă o eră 
nouă în colaborarea vest-germano—brita
nică, cu atît mai puțin despre începutul 
unei noi orientări a Bonnului. Nici cu cea 
mai mare bunăvoință de ambele părți nu 
poate fi înlăturat de pe o zi pe alta zi
dul de neîncredere între cele două țări ; 
trebuie să fim mulțumiți dacă el a fost 
străpuns ici-colo și dacă treptat începe 
un dialog între britanici și vest-germani. 
In realitate, situația internațională a 
R.F.G. nu este nicidecum atît de roză în
cît guvernul federal să-și poată permite 
să treacă cu vederea avansurile brita
nice...’

cestora din urmă tn susținerea eco
nomiei, prin greutatea lor specifică 
și rolul lor de antrenare a ramuri
lor care lucrează în mod nemijlocit 
pentru ele, reprezentînd 25 la sută 
din activitatea industrială franceză.

★
Ziarul „LE POPULAIRE" a publi

cat un articol de Antoine Courriere, 
în care se arată printre altele:

„Situația economică din Franța con
tinuă să se degradeze în asemenea mă
sură încît Consiliul de Miniștri s-a 
preocupat — desigur cu multă discre
ție — de aceasta, pe baza unui raport 
al ministrului muncii. Ca de obicei 
însă, înaltele personalități ale țării au 
tras concluzia că situația este cu toate 
acestea foarte bună.

Este de crezut oare că, cu excepția 
ministrului muncii, care este informat 
regulat despre noi închideri de uzine 
sau despre reducerea zilei de muncă, 
în cercurile noastre oficiale nu se cu
noaște situația grea care a pus stăpî- 
nire pe principalele noastre industrii ?“

Arătînd că oficialitățile franceze „nu 
vor să cunoască situația" autorul afirmă 
că „este pe cale să se asfixieze in
dustria noastră textilă. De la Mazamet 
și pînă la Roubaix, trecînd prin Cholet, 
prin Vosges, prin Lavelanet, șomajul 
seamănă pretutindeni mizerie". în in
dustria de automobile scăderea produc
ției devine cronică și îngrijorătoare ; 
producția a scăzut cu 26 la sută între 
ianuarie 1964 și ianuarie 1965. Statisti
cile oficiale denotă o criză care 
se accentuează pe piața mîinii de 
lucru, unde numărul celor care cer 
de lucru a crescut cu 12 la sută 
de la 1 ianuarie încoace. Cele 6 mi
lioane de salariați cu ora suferă o scă
dere simțitoare a duratei muncii lor.

Balanța noastră comercială este me
reu într-un dezechilibru periculos și în 
primele șase săptămîni ale anului 1963 
numărul vagoanelor încărcate de căile 
ferate a scăzut cu 5,4 la sută".

unui oraș medieval, despre a cărui 
existență nu s-a știut nimic pînă în 
prezent.

Orașul era format din patru părți, 
partea centrală fiind înconjurată de 
un zid do piatră. S-au păstrat urme 
ale unei conducte de apă din vechi
me •— apa era adusă aici dintr-o tre
cătoare din apropiere. Printre ruine 
au fost găsite obiecte de sticlă, vase 
de lut smălțuite, țesături bine conser
vate din in, mătase și bumbac (din
tre acestea unele chiar plisatel) bu
căți de fulare cu ciucuri, haine de 
piele, pîslari și alte obiecte. Printre 
altele a fost descoperită o scrisoare 
cu caractere arabe, scrisă pe piele, al 
cărei text urmează să fie descifrat.

Se presupune că populația acestui 
oraș era formată din căutători de ar

La jumătatea tunelului Mont-Blanc grilajul de fler, care marchează 
granița iranco-italiană, va fi deschis circulației peste circa 2 luni

„America Latină 
in continuă mișcare"

Sub titlul de mai sus, ziarul „NEW 
YORK TIMES' din 16 martie publică ar
ticolul lui H. Matthews, consacrat situa
ției generale din America Latină.

„Tn America Latină — arată autorul 
— bogății devin mai bogafi, iar săracii 
mai săraci. Elementul cel mai serios al 
problemei remedierii acestei situa)'* s® 
concentrează in jurul agriculturii și re
formei agrare. Toate țările acestui sub
continent sînt pe jumătate sau pe trei 
sferturi agrare. Exporturile latino-ameri- 
cane cuprind într-o proporfie copleși
toare produse agricole sau minerale.

Urbanizarea anormală și primejdioasă, 
cauzată de exodul țăranilor sărăciți spre 
centrele urbane, a dus la crearea uno<a 
dintre orașele cele mai mari din lume, 
dar ți a unor cartiere de cocioabe din
tre cele mai mizere. Țări care au pă- 
mînt din belșug au importat ți continuă 
să importa produse alimentare la pre
țuri ridicate.

Copil nevoiaș oferă spre vlnzare tu
riștilor din nord vase de pămint

Majoritatea proprietarilor de pămînt 
se împotrivesc reformelor dorite. Aceasta, 
de asemenea, constituie o primejdie 
gravă pentru stabilitatea din America 
Latină.

Nicăieri în lume creșterea populației 
nu constituie un handicap mai mare de
cît în America Latină. Ritmul acestei 
creșteri, care variază între 2,5 și peste 
3 la sută anual, este cel mai înalt din 
lume. In multe țări realizările economice 
nu pot fine decît cu greu pasul față de 
creșterea populației.

Cu numai cîfiva ani în urmă, orice 
specialist în problemele latino-ameri- 
cane își exprima oral ți în scris părerea 
că într-un șir de țări revoluția este inevi
tabilă. Dr. Milton S. Eisenhower (fratele 
fostului președinte al S.U.A.) ți-a în
ceput cartea sa despre America Latină, 
„Vinul este amar" (1963), cu următoa
rea frază : „După părerea mea, nu există 
absolut nici o îndoială că revoluția este 
inevitabilă în America Latină". Această 
opinie este împărtășită de aproape toți 
experții în problemele latino-ameri- 
cane".

gint. Expediția a cercetat vechile mine 
de argint, locurile unde era topit me
talul și urmele așezărilor vremelnice 
ale minelor.

107 ZILE TN SUBTERAN

Speologul francez Antoine Senni, 
în vîrstă de 35 de ani, a bătut un a- 
devărat record mondial în ce privește 
viața în subteran. La 30 noiembrie 
1964, el a ooborît în grota Olivier din 
masivul Audibergue. La 16 martie, el 
a împlinit cea de-a 107-a zi de cînd 
se află în grotă. Experiența sa va dura 
pînă la 5 aprilie, cînd va fi readus la 
suprafață. Pînă în prezent, recordul 
de durată în subteran era de 105 zile 
ți aparținea englezului Workman.
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SURPRIZA
DE LA MARSILIA

Dispozitivul 
lor partide și 
vederea celui 
scrutin al alegerilor municipale din 
Franța, care va avea loc la 21 
martie, a căpătat acum formă de
finitivă. Termenul pentru înregis
trarea modificărilor intervenite în 
ce privește prezentarea diferitelor 
liste în cele 59 de orașe cu peste 
30 000 de locuitori, în care s-a de
clarat balotaj la primul tur, a ex
pirat marți la miezul nopții.

După cum arată presa, comuniș
tii au renunțat în favoarea socia
liștilor în orașele Quimper, Greno
ble, St. Nazaire și Boulogne Sur Mer 
(unde socialiștii au obținut mai 
multe voturi decît comuniștii). La 
rindul lor, socialiștii au renunțat în 
favoarea comuniștilor la Rennes și 
s-au retras pur și simplu din ale
geri la Tarbes. Franqois Mitterand 
(Regruparea democratică) a re
nunțat la Anvers în favoarea lis
tei Uniunii democratice (comuniști 
și socialiști). U.N.R. și centrul au 
decis să renunțe fiecare în favoa
rea celuilalt ori de cîte ori lista 
Uniunii democratice se găsește pe 
primul loc (la St. Etienne, Le Havre 
etc.). Dar nu peste tot s-a întîmplat 
așa. Numeroase ziare califică 
drept „lovitură de teatru' situația 
creată la Marsilia. Candidatul par
tidului guvernamental, U.N.R., la 
postul de primar, prof. Joseph Co- 
mitf, și-a menținut listele în toate 
sectoarele orașului. Prin aceasta, 
el a încălcat consemnul conduce
rii centrale a partidului, care a ce
rut tuturor candidaților U.N.R. din 
țară să se retragă la nevoie la 
cel de-al doilea tur pentru a per
mite alegerea candidatului cel mai 
bine plasat „pentru a bate pe co
muniști’. Deși acest consemn pre
vedea în mod explicit ca la Mar
silia candidatul U.N.R. să nu acor
de nici o Învestitură, era 
prin însăși retragerea sa, 
servit interesele listelor 
de candidatul socialist, 
Deffere, care a refuzat să
reze cu comuniștii, și care se află 
In luptă strfnsă, în șapte din cele

de luptă al diierite- 
formații politice în 
de-al doilea tur de

clar că, 
el ar fi 
conduse 
Gaston 
colabo-

opt circumscripții electorale ale 
orașului, cu listele Uniunii demo
cratice (comuniști și socialiști di- 
zidențl). In cea de-a opta circum
scripție, lista Uniunii democratice, 
în frunte cu Frangois Billoux, a fost 
aleasă prin majoritatea absolută a 
voturilor încă de la primul tur.

Majoritatea ziarelor pariziene 
consideră că hotărîrea lui Comiți 
este surprinzătoare ; ele publică 
„dezavuarea" adresată profesoru
lui din Marsilia de conducerea par
tidului U.N.R. „Le Figaro" declară 
însă că această hotărîre este „lo
gică", ea încadrîndu-se în lupta pe 
care U.N.R. o duce împotriva lui 
Defferre, care nu este numai aspi
rant la prelungirea mandatului său 
de primar al Marsiliei, dar și can
didat la alegerile prezidențiale din 
toamnă. Alte ziare de dreapta a- 
trag atenția că adevărații benefi
ciari ai unei lupte triunghiulare la 
cel de-al doilea tur de scrutin pot 
fi candidații Uniunii democratice. 
De altfel, pentru U.N.R. problema se 
pune și în cele 14 circumscripții ale 
Parisului, unde decizia nu a fost 
obținută la primul tur. Situația este 
însă diferită de cea de la Marsilia, 
întrucît aci comuniștii sînt aliați cu 
socialiștii, iar cei care au refuzat 
să se retragă la cel de-al doilea 
tur în favoarea candidaților U.N.R. 
sînt candidații „partidelor centris
te' (nume sub care sînt desemnați 
adepții partidelor burgheze „tradi
ționale" ale celei de-a patra repu
blici, de la M.R.P. și independenți 
pînă Ia radicali). Secretariatul 
general al U.N.R. a publicat 
marți seară un comunicat în 
care reproșează „căpeteniilor lis
telor pretins centriste" de a fi 
preferat „pentru motive partizane' 
să-și asume „riscul unui succes co
munist în loc să se retragă și să-i 
invite pe alegători să voteze pen
tru listele U.N.R.".

Desfășurarea pregătirilor în ve
derea celui de-al doilea tur de 
scrutin arată că situația politică 
din Franța rămîne complexă nu nu
mai pe planul alegerilor municipa
le, dar și pe cel al viitoarelor ale
geri prezidențiale.

Al. GHEORGHIU

URCUȘ ANEVOIOS 
PE TREPTELE 
„PIEJEI VERZI

După două zile de dezbateri, 
furtunoase, miniștrii agriculturii 
lor 6 jări participante la Piața 
s-au despărțit relativ slab. Dosarul prețu
rilor unitare al fructelor și legumelor, 
deschis sub auspiciile mai favorabile ale 
acordului din februarie cu privire la 
perceperea unei „taxe compensatorii" 
pe importurile mai ieftine din terțe 
țări și limitarea volumului acestor im
porturi, a fost închis, fără a se depăși 
stadiul confuziei. Proiectul pentru or
ganizarea „pieței europene" a zahăru
lui n-a avut o soartă mai dulce; el a 
fost transmis unei comisii însărcinate 
să... studieze situația producției și con
sumului de zahăr ,,în cursul ultimilor 
ani", Mai exact, a fost amînat sine die.

In cazul fixării prețului unitar al za
hărului, divergențele au apărut între re
prezentanții italian și german, de o par
te, și reprezentantul francez, de altă 
parte; cei dinții cerînd o contingentare 
a producției, iar cel din urmă respin- 
gînd formula propusă. Autorii propu
nerii — după cum subliniază ziarul „Fi
garo" —: urmăresc să . asigure propria 
lor producție împotriva concurenței par
tenerului lor.

In ce privește reglementarea prefu
rilor la fructe și legume, miniștrii reu
niți în sesiune urmau să se pronunțe 
asupra unui proiect redactat 
sia C.E.E. și care prevedea 
unui nou regim protecționist 
ferească pe „cei șase" de 
unor terțe țări, îndeosebi a |amur >n 
curs de dezvoltare. Proiectul, inițiat de 
italieni și adoptat de Consiliul C.E.E. 
la sesiunea din 15 decembrie 1964, ur
mărea ca, prin perceperea unor taxe 
speciale și întărirea barierelor vamale, 
să împiedice importul produselor din 
afara Pieței comune oferite la prețuri 
mai reduse. După cum se știe, parti
cipanții la sesiunea din decembrie s-au 
angajat să adopte o hotărîre definitivă 
încă înainte de sfîrșitul lunii februarie, 
în ciuda unor tratative în repetate 
reuniuni și în culise, opoziția Republicii 
Federale Germane și a Olandei a ză-

u

pare-se 
ai ce- 

comună

de Comi- 
instaurarea 
menit să-i 
concurenta 
țărilor în

dămicit reglementarea acestei proble
me în sesiunea actualii.

Discuțiile cele mai aprinse s-au des
fășurat în jurul prejului laptelui. Con
tradicțiile apăruseră destul de evident 
și în sesiunea din februarie, cînd s-au 
schițat două tendințe care aveau să se 
cristalizeze treptat. Una din tendințe, 
reprezentată de Franfa, pleda pentru 
stabilirea unor prețuri naționale destul 
de apropiate între ele, pentru a putea 
converge, în timp, spre o cifră uni
că. Această teză a „stabilității prețu
rilor’ se sprijinea pe argumentul pe
ricolului inflației. Adversarii ei — în 
primul rînd R.F.G. — respingeau ar
gumentele de ordin economic și dez
voltau teza după care accelerarea pro
cesului de nivelare a prefurilor agri
cole ar avea consecințe politice. Ade
vărul este că motive de ordin intern 
au jucat un rol decisiv, Republica fe
derală aflîndu-se în anul alegerilor. A- 
ceeași cauză a determinat Belgia și 
Olanda să adopte o poziție similară. 
In cele din urmă, miercuri s-a căzut 
de acord asupra prețului minim la lapte 
și produse lactate.

In ce privește procesul de inflație 
care a fost invocat, el esfe real. După 
cum a declarat zilele trecute viceguver
natorul băncii Franței, Bernard Clappier, 
rezervele monetare ale țărilor Pieței co
mune au crescut în cursul anului trecut 
cu 1,5 miliarde dolari, „impulsul inflațio
nist’ accentuîndu-se ulterior. Nu mai pu
țin interesantă este poziția Centrului na
țional al tinerilor agricultori francezi 
(C.N.J.A.), ai cărui conducători și-au 
manifestat neliniștea în legătură cu 
„gravele riscuri de dezechilibru pe 
care le poate provoca politica agri
colă europeană (n. n. — a Pieței 
mune) practicată în zilele noastre”, 
atît de semnificativ este articolul 
blicat recent de ziarul „Tribune 
Genăve", în care Paul Du Bochet
nunța propunerea comisiei Hallstein de 
a distruge excedentele de fructe și 
legume ale țărilor Pieței comune în 
vederea menținerii prețurilor. Aceste 
produse ar fi, după părerea respecti
vei Comisii, a C.E.E., „improprii con
sumului uman". Reluînd tema în „Jour
nal d'Agriculture Suisse", Henri Tan
ner a acuzat Piața comună de „malthu- 
sianism rudimentar".

După cum se vede, nu numai di
vergențele dintre reprezentanții Pieței 
comune au acționat la sesiunea de la 
Bruxelles a „Europei Agricole”, ci și 
opinia publică.

EXPOZIȚIA GEORGE
3

LONDRA 17. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : în 
salonul de expoziții al sălii de con
certe Royal Festival Hall a avut loc 
deschiderea unei expoziții documen
tare închinate memoriei lui George 
Enescu, cu prilejul împlinirii a 10 
ani de la moartea marelui muzician 
romîn. La festivități au luat parte 
R. L. Speaight, director în Ministe
rul de Externe, H. F. Oxbury, di
rector general adjunct al Consiliu
lui britanic, Gilbert Longden, mem
bru al Parlamentului, președintele 
comitetului est-european din Con
siliul britanic, personalități ale vie
ții muzicale britanice, artiști care 
au participat la festivalurile inter
naționale George Enescu la Bucu
rești, atașați culturali de la misiuni 
diplomatice, editori și cronicari mu
zicali de la marile cotidiene și re
viste de specialitate din Londra. Au 
fost prezenți, de asemenea, pianistul 
și compozitorul Valentin Gheorghiu, 
violonistul Ștefan Gheorghiu, care

vor da un recital din lucrările Iul 
George Enescu, precum și violonce
listul Radu Aldulescu.

Ambasadorul R. P. Romîne în 
Marea Britanie, Alexandru Lăzărea- 
nu, a mulțumit Consiliului britanic 
și conducerii sălii de concerte Royal 
Festival Hali pentru sprijinul acor
dat în organizarea acestei expoziții 
pregătite de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă din R. P. Romî- 
nă în colaborare cu Uniunea Compo
zitorilor și Muzeul „George Enescu" 
din București.

A luat apoi cuvîntul cunoscutul 
dirijor John Pritchard, care în tim
pul ultimului Festival George Enes
cu a condus orchestra Filarmonicii 
din București.

Mulți din cei prezenți și-au înscris 
în cartea de impresii înalta admira
ție pentru George Enescu și ope
ra sa.

Expoziția va rămîne deschisă pînă 
la 4 aprilie.

După întrevederile 
de la Bamako și Conakry
Declarația președintelui Ben Bella

NOTE

Implicațiile piesei
„Vicarul" în Belgia
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Întîlnire
Gromîko - Stewart

LONDRA 17 (Agerpres). — 
(Miercuri, la Londra a avut loc cea 
de-a doua întîlnire a lui A. Gromî
ko, ministrul afacerilor externe al 
U-R S.S., și M. Stewart, ministrul a- 
facerilor externe al Marii Britanii. 
După cum relatează agenția TASS, 
schimbul de păreri s-a referit la pro
blemele dezarmării, securității eu
ropene, reglementării pașnice a 
problemei germane și ale activității 
O.N.U. întîlnirea s-a desfășurat în- 
Itr-o atmosferă degajată, priete
nească.

în aceeași zi, în clădirea Parla
mentului a avut loc o întîlnire a lui 
A. Gromîko cu membrii grupului 
englez al Uniunii interparlamentare 
$i ai grupului parlamentar anglo- 
sovietic. în cuvîntarea rostită cu a- 
eest prilej, A. Gromîko s-a referit la 
principalele probleme ale situației 
internaționale contemporane. El a 
subliniat că guvernul sovietic desfă
șoară o politică îndreptată spre dez
voltarea relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Anglia.

CONFERINȚA „MESEI ROTUNDE" ÎN SUDAN

a subliniat importanța

KHARTUM 17 (Agerpres). — în 
clădirea Parlamentului din Khartum 
au început, marți dimineața, lucră
rile Conferinței „Mesei rotunde", 
la care participă șefii grupărilor 
politice din nordul și sudul Suda
nului. în discursul său inaugural, 
președintele conferinței, Nazir Da- 
falla, prorector al Universității din 
Khartum,
conferinței, menționînd că proble
ma sudului sudanez a fost agravată, 
în decursul ultimilor ani, prin po
litica represivă desfășurată de re
gimul militar. Primul ministru al 
Sudanului, Khatem el-Khalifa, a 
declarat, în cuvîntul său, că „pro
blema sudului este o problemă 
complicată, cu multiple aspecte și 
avîndu-și originea atît în factori 
geografici și sociologici, cit și în fac
tori istorici, dintre care cel mai im
portant a fost politica imperialistă 
desfășurată înainte de acordarea 
independenței țării.

în cursul ședinței de marți, a luat, 
de asemenea, cuvîntul liderul uneia 
din aripile grupării Sanu, Aggrey 
Gadein, care a criticat poziția nor
dului față de revendicările sudiști
lor. El a subliniat că „situația este 
foarte încordată și aceasta poate fi 
ușurată numai prin acordarea drep
tului de deplină autodeterminare 
provinciilor sudice". Liderul aripii 
de stingă a grupării Sanu, Wil
liam Deng, a descris relațiile din
tre nordul și sudul țării ca fiind 
„relații dintre nordul dominant și 
sudul oprimat". El a subliniat că 
„federația pare a fi soluția cea 
mai adecvată, deoarece unitatea de
plină este imposibilă datorită mari
lor deosebiri existente între cele 
două părți ale țării". Deng a reco
mandat medierea Organizației Uni
tății Africane pentru orice acord ce 
se va conveni între părți și ce va 
fi supus Adunării Constituționale. 
Lucrările reuniunii continuă.

Perle, petrol și greve
arde nemilos.Soarele tropical

Căldura înăbușitoare din timpul 
zilei împinge la umbră toate vietă
țile. Petrolierele ancorate la che
iuri au fost părăsite. încărcarea 
vaselor începe seara, cînd cumpli
tul Ra se retrage, lăstnd locul ră- 
coarei mult așteptate.

Palmieri uriași, în spatele cărora 
se înalță o pădure de antene de 
radio. Alături un castel de apă, 
apoi cîteva case, un alt castel de 
apă. Aici se termină insula Mu- 
harrak. Dar aceasta numai pe har
tă, căci în realitate ea este unită 
cu insula vecină, Bahrein, printr-un 
pod lung. In zare se disting clă
diri moderne cu două și trei etaje, 
un minaret cochet, iar ceva mai de
parte se înaltă coșurile fumegînde 
ale rafinăriilor de petrol.

Cam așa se înfățișează călăto
rului insulele Bahrein, numite pe 
drept cuvînt porțile Arabiei Saudi- 
te. De cîteva zile aceste insule sînt 
teatrul unor serioase frămîntări 
sociale. Agențiile de presă au re
latat că după hotărîrea administra
ției rafinăriei de petrol de a con
cedia o parte din muncitori, a în
ceput greva generală. In țară au 
loc numeroase mitinguri și demon
strații de sprijinire a grevei. Mun
citorii au organizat pichete, neper- 
mitind specialiștilor și tehnicieni
lor europeni să pătrundă pe teri
toriul rafinăriei. Pe stăzi au fost 
ridicate baricade. împotriva gre
viștilor au fost trimise detașamente 
de poliție, 
sîngeroase, 
răniți.

Situate în
Bahrein constituie un emirat arab 
sub protectorat britanic. Suprafața

OMANR.A.U.
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capitala emiratului, Mana- 
61 800 locuitori), Sitra, Mu- 
Umm Nasan.

spre sfîrșitul secolului al

Au avut loc ciocniri 
soldate cu morți și

Golful Persic, insulele

lor este de 598 km p, cu o popu
lație de 147 000 locuitori (majorita
tea arabi, indieni, iranieni, pakis
tanezi, negri, europeni). Cele mai 
mau insule : Bahrein (pe care se 
află și 
ma, cu 
harrak,

Pînă
XVIlI-lea insulele Bahrein au apar
ținut Iranului (care de fapt le mai 
revendică și astăzi). In anul 1784 
șeicii arabi s-au proclamat inde
pendenți, iar din 1867 insulele sînt 
trecute sub protectorat britanic.

Cunoscute din vremuri străvechi 
prin stofele fine de „abbas", țesute 
din lînă de oaie, insulele Bahrein

și-au cucerit faima mondială prin 
bogatele zăcăminte de petrol des
coperite la începutul zecolului nos
tru. Compania „Bahrein Petroleum' 
controlează întreaga extracție și 
prelucrare a petrolului de pe insu
le. Un alt punct de atracție al 
Bahrein-ului îl constituie pescuitul 
perlelor, care se găsesc din abun
dență pe fundul nisipos al golfului.

Datorită solului nisipos agricul
tura se practică numai în oaze. 
Cultura principală o constituie 
curmalul. Se mai cultivă grîu, orz, 
orez, porumb, legume, fructe. In 
porturile insulelor se practică pe 
scară largă contrabanda cu hașiș, 
oare se vinde la fel 
gram pentru gram.

Poziția strategică 
Bahrein a determinat 
zei militare aeriene de la Muhar- 
rak și a bazei militare maritime de 
la Jafir. In prezent în această re
giune se află circa 30 000 de mili
tari englezi.

De ani de zile poporul din Bah
rein cere cu hotărîre independența 
națională și lichidarea bazelor mi
litare străine de pe teritoriul țării. 
In vederea conducerii acestei 
lupte, în anul 1963 a luat ființă 
Frontul de eliberare națională din 
Bahrein. Așa cum arată evenimen
tele din ultimul timp, lupta de eli
berare națională se împletește cu 
revendicări de ordin economic și 
social. De fapt acțiunile muncito
rilor petroliști au o veche tradiție. 
Ele marchează împlinirea a 9 ani 
de la revolta din martie 1956, 
înăbușită cu cruzime de autorități. 
O telegramă din Bahrein relatează 
că Asociația studenților din țară 
a adresat secretarului general al 
O.N.U. un mesaj In care îi cere 
să intervină pentru lichidarea co
lonialismului și pentru apărarea 
drepturilor omului în Bahrein.

ca aurul

a insulelor 
apariția ba-

Eugen IONESCU

co- 
Tot 
pu- 
de 

de-

Horia LIMAN
Geneve

Alabama

ALGER 17. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Marți 
seara președintele Algeriei, Ben 
Bella, s-a reîntors la Alger după ce 
a avut timp de trei zile întrevederi 
la Bamako și Conakry cu președinții 
Republicii Mali, Modibo Keita, 
Guineei, Seku Ture, și Ghanei, 
Kwame Nkrumah. La sosire Ben 
Bella a declarat ziariștilor că obiec
tivul principal al călătoriei delega
ției algeriene la Conakry a fost ace
la de a arăta republicii Guineea și 
președintelui Seku Ture că Algeria 
își manifestă solidaritatea cu aceas
tă țară î<n momentul în care fron
tierele ei sînt amenințate de trupe
le colonialiste portugheze. „La Ba
mako și apoi la Conakry, a spus șe
ful statului algerian, am studiat e- 
voluția din ultimul timp a situației 
generale din Africa, în urma multi-

care se

manevre

plelor manevre imperialiste între
prinse cu scopul de a slăbi Africa șl 
a-i diviza pe africani. Am studiat și 
adoptat măsurile comune 
impun a fi luate pentru a contraca
ra noua strategie și noile
ale imperialismului și colonialismu
lui. Considerăm că eforturile comu
ne depuse de cele trei state și de 
Ghana (președintele Nkrumah a fost 
prezent numai la Bamako —- N.R.) 
vor contribui la consolidarea Orga
nizației Unității Africane pentru a 
face din ea un instrument eficace 
de acțiune la nivelul exigențelor 
unității continentului nostru".

CONGO

Noi demonstrații 
reprimate de poliție

antisegregaționiste

17 (Agerpres). — 
capitala statului

WASHINGTON 
La 16 martie, în 
Alabama au avut Ioc noi demonstra
ții ale populației de culoare în spri
jinul drepturilor civile. Manifestan- 
ții, în majoritate studenți, au în
cercat să se îndrepte spre sediul 
Adunării, legislative, dar au fost 
opriți de polițiștii călare, care au 
pătruns în galop în rîndurile mani
festanților, lovindu-i cu bastoanele 
de cauciuc. Au fost grav rănite pa
tru persoane. Această nouă repre
siune a autorităților locale din 
Alabama împotriva demonstranților 
arată lipsa de valoare a declara-

țiilor făcute de guvernatorul Wallace 
— după întîlnirea cu președintele 
Johnson — că polițiștii se vor ab
ține de la acțiuni violente împo
triva manifestanților pașnici.

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Un grup de 20 de atleți americani, 
în rîndurile cărora se află fostul 
campion olimpic în anul 1936, John 
Woodruff, și Andy Stanfield, meda
liat olimpic în 1956, a sosit marți 
seara la Washington, după ce a pur
tat într-o ștafetă o „torță a libertă
ții" aprinsă în sprijinul luptei pen
tru drepturi a populației de culoare.

„Ofensiva" trupelor 
guvernamentale

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). 
Corespondenții agențiilor occiden
tale de presă anunță că trupe gu
vernamentale congoleze, sprijinite 
de mercenari, au început miercuri 
„ofensiva pentru închiderea căilor 
de aprovizionare cu arme și muni
ții a forțelor răsculate". In acest 
scop, un efectiv de 600 de soldați ai 
armatei guvernamentale, însoțiți de 
250 de mercenari, au pornit pe dru
mul situat în vestul lacului Albert 
pentru a închide frontiera cu Ugan
da. Citind comunicatele militare ofi
ciale, corespondenții agențiilor Reu
ter și U.P.I. relatează că forțele gu
vernamentale și mercenarii au în- 
tîlnit o puternică rezistență din par
tea forțelor patriotice. Ciocniri vio
lente au avut loc în localitățile 
Golu și Mahagi.

Piesa dramaturgului vest-ger- 
man Rolf Hochhuth „Vicarul*, 
continuă să trezească iritare și să 
întîmpine opoziție în cercurile ca
tolice din unele țări occidentale. 
După cum se știe, această piesă, 
dezvăluind raporturile dintre Va
tican și regimul hitlerist, aprecia
ză tăcerea papei Pius al XII-lea 
față de exterminarea a milioane 
de oameni de către naziști drept 
o aprobare. După Roma, unde 
spectatorii au fost opriți de poliție 
să intre în sala teatrului, transmi
terea ei la televiziunea din Bru
xelles a provocat o serie 
troverse, chiar în rindul 
tăților belgiene.

Cu cîteva zile în urmă,
rul general al radioteleviziunii 
flamande, Van den Bussche, cen
zurase anumite secvențe din „Vi
carul". Trunchierea arbitrară a 
textului piesei a fost criticată în 
Camera deputaților de vicepreșe 
dintele partidului socialist. Van . 
Eynde. „Radioul și televiziunea— [ 
a spus acesta — nu aparțin numai 
catolicilor. Ele sînt la dispoziția 
tuturor belgienilor". Se părea că 
discuțiile în contradictoriu au luat 
sfîrșit o dată cu răspunsul minis
trului culturii Van Elslande la in
terpelare. Dar lucrurile nu s-au 
oprit aici.

Van den Bussche a trimis o 
scrisoare vicepreședintelui parti
dului socialist, în care se spune: 
„Consider inadmisibil că îndrăz
niți să mă acuzați de cenzură și 
să vă aliniați acelora care îi re
proșează Papei Pius al XII-lea 
lipsa de curaj politic în cursul ce
lui de-al doilea război mondial; 
doar dumneavoastră ați fost dis
pus să publicați, în august 1940, 
sub ocupația nazistă, un ziar fla
mand care n-ar fi putut să apară 
decît sub cenzură germană și 
unde, fără îndoială, n-ați fi putut 
să protestați împotriva persecu
țiilor amintite". „S-ar cuveni deci 
— continuă scrisoarea — ca oa
meni ca dumneavoastră să se țină 
departe de discuțiile privitoare la 
„Vicarul" și să-și facă în tăcere 
un examen de conștiință". Vice
președintele partidului socialist a 
replicat la scrisoare, relatînd pe 
larg despre activitatea sa în ca
drul rezistenței antihitleriste.

întreaga controversă este evo
cată pe culoarele parlamentului. 
Se așteaptă ca președintele parti
dului socialist să ceară aplicarea 
de sancțiuni împotriva directoru
lui general al radio-televiziunii.

Criza tarifelor

£'
STOP

Se menține tensiunea

Demonstrație de protest în

NICOSIA 17 (Agerpres). — Co
mandantul forței O.N.U. în Ci
pru, generalul Thimaya, a vizitat 
miercuri localitatea Lefka, unde în 
cursul nopții precedente au avut loc 
noi ciocniri armate între cele două 
comunități din Cipru. După vizita
rea localității Lefka, generalul Thi
maya s-a reîntors la Nicosia și îm
preună cu reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U., C. 
Bernardes, a făcut o nouă vizită 
președintelui Makarios. Cu acest 
prilej, comandantul forței O.N.U; în 
Cipru a discutat cu Makarios posi
bilitățile de a se pune capăt actualei 
tensiuni din nord-vestul insulei.

între companiile maritime care 
exploatează liniile din Atlanticul 
de nord este pe cale de a izbucni 
o criză a tarifelor. Două companii 
vest-germane au anunțat că se 
vor retrage, cu începere de la 1 
aprilie, din Asociația companiilor 
maritime de asigurare a servi
ciilor de transport între porturile 
din Europa continentală și cele 
de pe coasta atlantică a Americii 
de Nord. Această asociație, din 
care fac parte mai multe com
panii maritime de transport din 
Europa occidentală, a stabilit un 
barem al tarifelor, cu scopul de a 
evita o concurență prea puter
nică. Compania norvegiană „Me- 
yer Line", care nu face parte din 
asociație, se străduiește ca, prin 
reduceri de tarife, să preia o 
mare parte din traficul Atlanti
cului de nord. Pentru a putea 
combate această concurență, cele 
două companii vest-germane au 
anunțat de asemenea, reducerea 
tarifelor lor. ~ 
menționează 
Presse, ca și alte companii mari
time care fac parte din asociație 
să urmeze această cale, ceea ce, 
practic, va duce la dezbinarea a- 
sociației.

Este de așteptat, 
agenția France

NEW YORK. S-a anunțat că, la 5 
aprilie, la sediul O.N.U., se va întruni, 
pentru prima oară, Consiliul pentru 
comerț și dezvoltare, organism creat 
de Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, care s-a desfă
șurat anul trecut la Geneva. După 
cum transmite agenția France Presse, 
în prezent sînt menționate numele a 
două personalități care ar putea fi de
semnate pentru funcția de președinte 
al consiliului : vicepreședintele Con
siliului executiv al R.A.U., însărcinat 
cu economia și finanțele, Abdel Mo- 
neim el-Kaissuny, și reprezentantul 
Pakistanului la Națiunile Unite, Syed 
Anijad Aii.

KABUL. Răspunzînd invitației gu
vernului afgan, o delegație guverna
mentală sovietică, condusă de D. S. 
Poleanski, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a partici
pat la festivitățile prilejuite de inau
gurarea sistemului de irigare de la 
Djelalabad, construit cu sprijinul 
tehnic al Uniunii Sovietice. La mitin
gul care a avut loc la Djelalabad au 
luat cuvîntul D. S. Poleanski și re
gele Afganistanului, Mohamed Zahir 
Șah. In timpul șederii în Afganistan,

delegația a avut convorbiri cu nu
meroase personalități politice afgane.

BOGOTA. Aici a avut loc o consfă
tuire a sindioatelor afiliate la Confe
derația sindioală a muncitorilor din 
Columbia. Participanții au dezbătut 
probleme legate de creșterea prețuri
lor, sporirea numărului șomerilor, de 
înrăutățirea situației economice a ță
rii. La consfătuire a fost elaborat un 
plan de luptă împotriva politicii gu
vernului în domeniul impozitelor, îm
potriva creșterii costului vieții, pentru 
majorarea salariilor.

la care și-a dat concursul baritonul 
romîn Ladislau Konya. Cîntărețul 
romîn s-a bucurat de mult succes, 
fiind aplaudat în repetate rînduri la 
scenă deschisă.

este în legătură mai ales cu recenta 
devalorizare a bolivarului, efectuată 
potrivit lecomandărilor Fondului mo
netar internațional.

RABAT. După vizitele făcute în Li
bia și R.A.U., regele Marocului, Has
san al 
cursul 
arabe, 
vederi 
președintele R.A.U., Nasser, asupra si
tuației din Orientul Apropiat. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme pri
vind colaborarea economică și politi
că a Marocului cu Libia și R.A.U.

Il-lea, s-a înapoiat Ia Rabat. In 
călătoriei sale în cele două țări 
regele Marocului a avut între
cu regele Libiei, Idris, și cu

BRUXELLES. La Opera națională 
din Bruxelles a avut loc un spectacol 
de gală cu opera „Traviata" de Verdi,

VARȘOVIA. In urma tratativelor 
care au avut loc la Varșovia, s-a sem
nat acordul îeferitor la schimbul de 
mărfuri și plăți între R. P. Polonă 
și R. P. Chineză pe anul 1965. In ca
drul acordului, care prevede sporirea 
volumului schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, R. P. Chineză 
va livra carne congelată, ceai, mătase 
naturală, minereuri, produse anima
liere, textile și alte produse ale indus
triei ușoare, iar R. P. Polonă va livra 
cargouri, laminate, motoare, mașini și 
alte produse.

CARACAS. In ultimele săptămîni, 
în Venezuela prețurile la mărfurile a- 
limentare au crescut cu 20 la sută, iar 
la unele articole alimentare, de pildă 
la brînzeturi — cu 100 la sută. Pre
ședintele Camerei mărfurilor alimen
tare din Venezuela, Martin Larez, a 
recunoscut că scumpirea vieții în țară

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, guvernele R.S.F. Iugo
slavia și Statelor Unite ale Americii,. 
au semnat un acord cu privire la 
vînzarea către Iugoslavia a unei can
tități de 700 000 tone de grîu. Valoa
rea griului care va fi livrat în baza 
acestui acord, inclusiv unele cheltuieli 
de transport, este de aproximativ 53,4 
milioane dolari. Plata se va efectuata 
dolari în termen de 12 ani.

WASHINGTON. La 17 martie, pre
ședintele Lyndon Johnson a transmis 
oficial Congresului textul proiectului 
de lege referitor la eliminarea discri
minării rasiale ta exercitarea dreptului 
de vot al populației de culoare. Pro
iectul de lege prevede între altele pe
deapsa cu închisoare pentru persoa
nele care din motive de discriminare 
rasială, vor încerca să impună restric
ții ta exercitarea dreptului de vot.
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