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Specialiștii agricoli
și noutățile științei

Ing. Nicola Soveja (stînga) de la cooperativa agricolă Lehliu-sat, raio
nul Lehliu, analizează stadiul de vegetație al unor soiuri de grîu, la care 
s-au aplicat doze diferite de îngrășăminte. La pepiniera din comuna 
Ileana, regiunea București, ing. Panait Perlșoară 

privind altoirea puieților
(dreapta) dă indicații 

Foto : A. Cartojan

Diversitatea ma
re a formelor de 
relief existente în 
cadrul raioanelor 
și chiar în fieca
re unitate agri
colă în parte, precum și variația 
mare a elementelor micro-climatice 
din regiunea noastră impun spe
cialiștilor agricoli cunoașterea lor 
temeinică. Dar pentru ca acești fac
tori să fie folosiți cît mai bine în 
vederea sporirii recoltelor, se cere 
ca inginerii și tehnicienii agronomi 
să fie înarmați cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și practicii agri
cole. Această problemă constituie 
o preocupare permanentă a consi
liului agricol regional, care a ini
țiat o serie de măsuri menite să 
ducă la îmbogățirea continuă a cu
noștințelor de specialitate ale cadre
lor tehnice din agricultură.

Consfătuirile constituie un mijloc 
eficient de informare asupra rezul
tatelor obținute în activitatea de 
cercetare de către stațiunile expe
rimentale și în cea de producție a 
unităților agricole fruntașe din re
giune. Periodic, se organizează în- 
tîlniri în care se discută probleme 
legate de cultura griului, porumbu
lui, cartofului, sfeclei de zahăr, le
gumelor, de plantațiile de pomi, de 
creșterea animalelor etc. Dezbate
rile care au loc cu aceste prilejuri 
permit să tragem învățăminte pre
țioase pentru activitatea 
lor. Iată un exemplu, 
dezbaterii aprofundate 
tele" obținute timp de 
am. s-a stabilit că,

Ing. Aurel NISTOR 
președintele Consiliului agricol 

regional Hunedoara

punzătoare a fă
cut ca în multe u- 
nități să se obțină 
în ultimii ani, în 
condiții climatice 
mai puțin favora- 

de 1800 pînă la 
La porumb, 

de hibrizi, 
comparative,

specialiști- 
In urma 

a rezulta- 
mai mulți 

pentru re
giunea noastră, cele mai bune so
iuri de grîu sînt Ponca, Harrach și 
Bezostaia I. Cultivarea acestor so
iuri, însoțită de o agrotehnică cores

bile, producții
2 000 kg grîu la ha. 
dintr-un număr mare 
verificați în culturi 
s-au dovedit valoroși HD 101, HD 
103, HD 208, care au dat producții 
mari și au fost extinși în toată re
giunea. Cultivarea lor și aplicarea 
întregului complex agrotehnic au dus 
la obținerea unor recolte mari. Ast
fel, cooperativa agricolă din Apoldul 
de Sus a cules cîte 5 159 kg la ha, 
cea din Deva — 3 225 kg, Pricaz —
3 450 kg, Beriu — 3 185 kg etc. în
tr-o consfătuire cu privire la sfe
cla de zahăr s-au dezbătut proble
me legate de epoca de însămînțare, 
asigurarea densității la hectar și a 
lucrărilor de întreținere.

Pentru răspîndirea metodelor noi 
în legumicultură și pomicultură s-au 
organizat consfătuiri la stațiunea 
experimentală Geoagiu și la coope
rativele agricole de producție frun
tașe, ca cele din comunele Aurel 
Vlaicu, Vinerea, Micești, Sîntandrei 
și altele. în cadrul acestor consfă
tuiri, specialiștii au luat cunoștință 
de o serie de metode avansate în 
cultura legumelor : folosirea maselor 
plastice, succesiunea culturilor în 
răsadnițe și cîmp etc. In pomicul
tură s-au recomandat o serie de mă
suri privind amenajarea terenurilor 
în pantă, agrotehnica plantațiilor 
pomicole pe pante și a plantațiilor 
intensive.

în domeniul zootehniei ne-am în
dreptat atenția îndeosebi spre înar
marea specialiștilor cu noi cunoștințe

privind selecția animalelor, furaja
rea rațională și îmbunătățirea repro
ducției prin extinderea însămință- 
rilor artificiale, pe baza cărora coo
perativele agricole de producție din 
Cîlnic și Apoldul de Sus au obținut 
aproape 3 000 litri de lapte, iar 
G.A.S. Gelmar — 3 763 1. Trebuie să 
arătăm că rezultatele obținute în 
sporirea producției animaliere pu
teau fi mult mai bune. Există dife
rențe destul de mari de la un raion 
la altul, de la o unitate Ia alta, între 
altele și din cauză că în do
meniul zootehniei consiliile agricole 
s-au preocupat mai puțin de popu
larizarea în rîndul specialiștilor a 
metodelor înaintate în creșterea și 
furajarea animalelor.

Introducerea noului în practica 
agricolă este condiționată de un com
plex de factori tehnici și economici. 
Pentru cunoașterea lor, s-au organi
zat, cu concursul stațiunii experi
mentale Geoagiu, puncte de sprijin 
și loturi demonstrative în multe 
unități agricole, unde se fac culturi 
comparative cu diferite soiuri, se 
urmărește efectul aplicării îngrășă
mintelor, al lucrărilor solului etc. 
Ele furnizează date prețioase pentru 
cadrele tehnice și constituie, în 
același timp, un exemplu viu pen
tru membrii cooperatori privind a- 
vantajele aplicării diferențiate a 
măsurilor agrotehnice.

în vederea orientării specialiștilor 
în activitatea lor de zi cu zi, cu 
concursul stațiunii experimentale 
Geoagiu s-au difuzat în fiecare an 
recomandări pentru producție Ia 
principalele culturi. Ele au avut 
la bază rezultatele obținute în cen
trele de încercare a soiurilor, G.A.S., 
stațiunea experimentală și punctele 
de sprijin din cooperativele agricole 
de producție.

„Ziua specialistului", organizată 
lunar în fiecare raion, a constituit 
un bun mijloc de informare tehnico- 
științifică a inginerilor și medicilor 
veterinari care lucrează în unitățile 
agricole. Materialele prezentate cu 
această ocazie au fost deosebit de 
prețioase pentru specialiști. Un rol 
deosebit în activitatea de îmbogățire 
și împrospătare a cunoștințelor agri
cole ale specialiștilor din cadrul re
giunii noastre a avut și are Casa a- 
gronomului. Aici s-au organizat con
sfătuiri, instruiri periodice etc.

Recent a avut loc plenara lărgită 
a consiliului agricol regional, la 
care au participat toți specialiștii 
din cooperativele agricole de pro
ducție, gospodăriile agricole de stat, 
stațiunile de mașini și tractoare, 
consiliile agricole și stațiunea expe
rimentală Geoagiu. Cu acest prilej, 
oameni de știință și cercetători au 
prezentat referate privind proble
mele actuale din diferite ramuri ale 
agriculturii adaptate specificului re
giunii noastre.

Toate acestea au 
măsură mai mare 
unitățile agricole, 
G.A.S. și din S.M.T. și pe toți țăra
nii cooperatori la aplicarea în prac
tică a 
ce ne 
chiar 
vară a 
cole se 
bune și în perioadele optime. Semă
natul culturilor din epoca întîi, 
pregătirea terenului pentru porumb 
se desfășoară la un nivel agroteh
nic superior anilor precedenți, sub 
directa îndrumare a specialiștilor.

Consiliul agricol regional va acor
da și în viitor o mare atenție or
ganizării unei activități multilate
rale în vederea ținerii la curent a 
specialiștilor din agricultură cu cele 
mai noi cuceriri ale științei, con
vinși fiind că aplicarea metodelor 
înaintate va contribui la sporirea 
producției agricole.

Nichita Stănescu : 
DREPTUL LA TIMP
• Teodor Balș : POAR

TA SOARELUI
• Ion Gheorghe : CA

RIATIDA
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In sprijinul cauzei 
drepte a poporului 
vietnamez

(pag. a Ill-a)

S Corespondentă 
din Rio de Janeiro

(pag. a IV-a)

mobilizat într-o 
specialiștii din 
lucrătorii din

metodelor științifice, ceea 
dă garanția că, începînd 

cu campania de primă- 
acestui an, lucrările agri- 
vor desfășura în condiții mai

O știre recentă din Moldova :
„La Bicaz au început lucrările 

de amenajare a Muzeului rețelei 
hidroenergetice de pe Valea Bis
triței".

Muzeu ? Recitesc, surprins, tex
tul sobru „Agerpres". „Muzeul va 
înfățișa momente din istoria Bi- 
cazului și a celorlalte așezări din 
zona cursului mijlociu al rîului 
Bistrița, din cele mai vechi tim
puri și pînă în zilele noastre". 
Prin definiție, noțiunea de muzeu 
sugerează spațiu istoric, mărturii 
de peste generații și secole, cîteo- 
dată pînă aproape de hotarele le
gendei. Iar vîrsta energetică a 
Bistriței ? Parcă ieri am văzut nă- 
praznica apă învinsă pentru tot
deauna la baraj și parcă tot ieri 
și-au luat zborul din undele ei 
întâii kilowați... Vîrsta energetică 
a vestitei ape are vîrsta planului 
de electrificare. Contemporana 
noastră.

Și iată! i se amenajează mu
zeul. O dată cu amenajarea inte
grală a potențialului energetic al 
Bistriței. Tulburătoare coinciden
ță. Parcă prin unul și același gest, 
și în același timp, mina construc
torului care toarnă betonul pe 
șantierele salbei de hidrocentrale 
modelează machetele lor din vii
torul muzeu. Actualitatea imedia
tă, cea mai vie, se preface în isto
rie chiar sub ochii noștri.

Veacurile și mileniile n-au dăl
tuit peisajul Văii Bistriței și nu

i-au influențat, soarta în măsura 
în care a făcu,t-o vîrsta ei energe
tică socialistă- De la modesta dar 
emoționanta imagine a primilor 
țăruși întovărășind străvechiul 
făgaș al plutelor pînă la cea, nu 
departe de totala împlinire, a 
unui sistem hidroenergetic a cărui 
putere instalată aproape echiva
lează pe a tuturor centralelor 
electrice din România anului 1938.

Bistrița, piesă muzeistică ! Ul
tima ei aventură...

însăși ideea de muzeu, atât de 
sedimentată în conștiințe, parcă 
se reîmprospătează, capătă sen
suri noi. Lîngă îngălbenite hrisoa
ve și obiecte patinate, se înscriu 
prezențe inedite, necunoscute ve
chilor săli de muzeu. Pe ostrovul 
Maliuc din inima Deltei, anoni
mul odinioară stuf, care murea 
în propriul său leagăn de ape, își 
povestește, din vitrine și panouri 
cu fotografii, extraordinarele în
tâmplări ale noii sale existențe 
care-l așează în rîndul avuțiilor 
naturale valorificate superior. 
Sau, la Ploiești, petrolul, intrat în 
înțeleaptă vîrstă petrochimică, se 
recomandă, și el, în cuprinsul bo
gat al unui muzeu original. Li se 
adaugă acum, mărturie și elogiu 
al amplelor prefaceri înscrise în 
peisajul țării, Bistrița. \

Grăbit și dens, timpul își du
rează muzee.

Plecarea la Budapesta a delegației 
de partid și de stat a R. P. Romine

Victor V1NTU

Săvlneștl : verticalele chimiei

Modernele ansambluri de locuințe 
ridicate la Reșița întregesc prin 
arhitectonica lor, prin frumusețea 
culorilor, peisajul de azi al ora
șului. în fotografie : locuințe noi 
in cartierul Lunca Pomostului din 

Reșița

STAȚIE AUTOMATA 
DE CAROTAJ ELECTRIC

Colectivul întreprinderii de caro
taj și perforare din Ploiești a reali
zat o srație automată complexă de 
carotaj electric. Cu ajutorul noii 
stații se execută automa* la sonde 
carotaj elect ic și radioactiv, micro- 
carotaj și ahe operații întT-un ter
men mal scurt decît cu stațiile se
miautomate. tolosite pînă acum. E- 
chipele de operatori ale întreprin
derii execută cu noua stație opera
ții în bazinele petroliere din Moldo
va, Valea Prahovei, Oltenia, reali- 
zînd i productivitate de peste 20 de 
ori aai mare față de cea obținută 
la vechile stații. Anul acesta vor fi 
construite alte două stații de caro
taj electric.

BRAȘOV

UN START INTIRZIAT
Am pornit, în ancheta noastră, pe firul unei probleme actuale și 

deosebit de importante pentru activitatea constructorilor trustului re
gional din Brașov : precizarea de către beneficiari a tuturor obiecti
velor pe care le au de construit în acest an, concomitent cu asigurarea 
documentației tehnice complete necesare șantierelor. Acestea consti
tuie condiții hotărîtoare pentru realizarea la termen a investițiilor 
sfatului popular regional și ale unor ministere planificate pe 1965 în 
regiune.

Restaurarea 
unor monumente istorice

De curînd s-au terminat lucrările 
de restaurare a complexului medie
val Sebeș Alba, a porților cetății 
Alba Iulia, cetății țărănești Cîlnic și 
a bisericii de lemn din Chiralești. 
Pentru protejarea și conservarea 
monumentelor istorice răspîndite pe 
întregul teritoriu al țării s-au des
chis noi șantiere printre care cele 
de la complexul roman Sarmisege- 
tuza, ruinele bisericii romanice Gîr- 
bova. Mînăstirea Snagov, iar pe 
alte 40 de șantiere se continuă- lu
crările începute în anii trecuți. La 
aceste lucrări contribuie arhitecți, 
Istorici, arheologi, ingineri construc
tori, sculptori, pictori etc.

Acum, cînd a trecut un trimestru 
din acest an, se pune întrebarea : 
există create toate condițiile pentru 
ca pe șantiere să se lucreze ritmic, 
în mod susținut ? Discuția am înce
put-o cu tovarășul ing. Romul Radu, 
directorul trustului, care ne-a ară
tat :

— Anul acesta avem de executat 
pentru sfatul popular regional și 
pentru diferite ministere un volum 
de lucrări cu 18 la sută mai mare 
decît realizările din 1964. în prezent, 
constructorii de pe șantierele trus
tului nostru lucrează intens la peste 
1 200 de apartamente, la 56 săli de 
clasă și la alte obiective. Stadiul de 
execuție a unor blocuri este avan
sat. Totuși, în momentul de față, nu 
cunoaștem toate obiectivele pe care 
urmează să le executăm. O serie de 
beneficiari nu și-au precizat încă 
toate lucrările. Nu dispunem în pre-

zent decît de o parte din proiectele 
necesare pentru lucrările planifi
cate. Au rămas datoare cu trimite
rea documentației tehnice Ministe
rul Industriei Ușoare, Consiliu] Su
perior al Agriculturii și Ministerul 
Comerțului Interior. Și pentru blocu
rile de locuințe de la Predeal, Zăr- 
nești și Sf. Gheorghe ar fi trebuit 
să avem de mult proiectele.

Cum se reflectă toate acestea 
asupra predării construcțiilor în 
mod eșalonat ?

— Am să mă refer la un aspect 
al problemei, esențial după părerea 
mea : neprecizarea din timp a pozi
țiilor de plan. Cunoaștem planul va
loric, dar aceasta nu e totul. Bene
ficiarii, cu excepția cîtorva, se decid 
cu întîrziere să precizeze ce și 
unde anume construim cu fondu
rile alocate. Din această cauză nu

putem să folosim în întregime, pe 
tot cursul anului, capacitățile de 
execuție de care dispun șantierele. 
De aceea, rezultatele sînt cu mult 
sub posibilitățile trustului: în ia
nuarie am executat jumătate din vo
lumul lucrărilor realizate în decem
brie, iar în februarie chiar mai pu
țin. O serie de lucrări, între care 
mai bine de 600 de apartamente pla
nificate pe acest an, n-au putut fi 
începute la timp. Discuții cu proiec- 
tanții și cu beneficiarii, ședințe și 
schimburi de adrese au fost multe. 
Dar cei cărora le revenea obligația 
de a asigura toate condițiile pentru 
începerea cît mai devreme a lucră
rilor au gîndit cam așa : de ce atîta 
grabă, cînd avem în față un întreg 
an? Nu e vorba doar de o simplă 
afirmație, ci de perpetuarea unei 
practici dăunătoare, datorită căreia 
eșalonarea predării ritmice în func
țiune a obiectivelor este adesea dată 
peste cap.

Majoritatea proiectelor pentru lu
crările trustului sînt elaborate de 
Direcția de sistematizare, arhitectu
ră și proiectare a construcțiilor din 
Brașov. De aceea, ne-am adresat, 
în continuare, tovarășului ing. Mir
cea Morariu, directorul D.S.A.P.C.

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Budapesta, de
legația de partid și de stat a R. P. 
Romîne, care, la invitația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare și a guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc ungar, 
va participă la sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației, Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului regio-

★

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Budapesta. Pe aeroportul Ferihegy a 
fost întîmpinată de Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al guver
nului 
rănesc 
tar al 
sonczi, 
Tausz, 
rior, 
construcțiilor, de membri ai C.C. al 
P.M.S.U., ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, de generali și 
ofițeri superiori.

A fost de față ambasadorul R. P.

nai Crișana al P.M.R., general-loco- 
tenent în rezervă Ilie Antonescu și 
Mihail Roșianu, membru al C.C. al 
P.M.R., ambasadorul R. P. Romîne 
la Budapesta.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși de tova
rășii Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Avram Bunaciu, Gogu 
Rădulescu, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, de mem
bri ai C.C. al P.M.R. și ai guvernu
lui.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri

★

ai ambasadei.

Budapesta, care face 
delegație.

revoluționar muncitoresc-ță- 
ungar, Istvân Szurdi. secre- 
C.C. al P.M.S.U., Păi Lo- 

ministrul agriculturii, Jănos 
ministrul comerțului inte- 

Rezsd Trautman, ministrul

Romîne la 
parte din

Pe aeroport a fost aliniată o com
panie de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare, după care tovară
șul Emil Bodnaraș a trecut in re
vistă compania de onoare.

în întîmpinarea delegației au ve
nit numeroși oameni ai muncii din 
Capitala Ungariei purtînd stegulețe 
cu culorile 
mine și R. 
pionieri a 
delegației.

naționale ale R. P. Ro- 
P. Ungare. Un grup de 
oferit flori membrilor 

(Agerpres)

Restabilirea relațiilor diplomatice Intre R. P.
și Republica Chile

în urma înțelegerii intervenite în
tre guvernul Republicii Populare 
Romîne și guvernul Republicii 
Chile, la 31 martie 1965 a fost sem
nat la Santiago de Chile acordul 
de restabilire a relațiilor diploma
tice între Republica Populară Ro-

Romînă

la nivel demînă și Republica Chile 
ambasadă.

Acordul a fost semnat 
romînă de către Dumitru Fara, am
basadorul R. P. Romine în Argen
tina, iar din partea chiliană de că
tre Gabriel Valdes, ministrul rela
țiilor externe.

din partea

Stabilirea de relații diplomatice intre R. P. Romînă
J

și Regatul Hașimit al Iordaniei
bune niei, guvernele celor două țări auîn dorința de a dezvolta 

relații între Republica Populară Ro- hotărît să stabilească relații diplo- 
mînă și Regatul Hașimit al Iorda- matice la rang de ambasadă.

Aminarea vizitei 
premierului englez 
la Paris

Joi la amiază s-a anun
țat că Harold Wilson, primul 
ministru britanic, și-a amînat 
pentru vineri dimineața sosirea 
să la Paris, din cauza prelungi
rii dezbaterilor din Camera Co
munelor asupra politicii externe 
britanice.

REPREZENTANTUL PER
MANENT AL GRECIEI LA 
O.N.U., D. Bitsios, a remis Con
siliului de Securitate o notă 
prin care îl informează că la 
26 martie două avioane aparți- 
nînd forțelor militare aeriene 
ale Turciei au violat spațiul ae
rian al Greciei în dreptul insu
lei Mitylen.

întrunirea liderilor 
de culoare din S.U.A.

Liderii populației de culoare 
din S.U.A. s-au întrunit într-o 
ședință de două zile în locali
tatea Baltimore (statul Mary
land) pentru a lua în discuție 
planul propus de Martin Luther 
King, privind organizarea boi
cotului produselor statului Ala
bama. El a cerut, de asemenea, 
ca guvernul să retragă fondu
rile federale acordate acestui 
stat. Conform planului, acțiunea 
ar urma să nu înceteze pînă 
cînd discriminările rasiale nu 
vor fi abolite în statul Ala
bama.

Vă este cunoscut că, pînă a- 
cum, constructorii n-au primit 
o bună parte din documentația 
tehnică necesară executării lu
crărilor din acest an. Nu v-ați 
pus problema că, întârziind pre
darea proiectelor, îngreunați da
rea în folosință la termen a o- 
biectivelor planificate ?

— într-adevăr, în prezent nu e- 
xistă o situație prea bună. Avem 
încă de terminat documentații pen
tru 800 de apartamente. Aceasta, în- 
trucît unele ministere și-au precizat 
tîrziu construcțiile de locuințe din 
diferite orașe mai mici din regiunea 
noastră. Firește, ne bucură faptul 
că realizăm noi blocuri de locuințe 
și pentru aceste orașe, 
pot fi proiectate de azi pe 
Bine ar fi ca pentru anul 
neficiarii să ne precizeze 
— cel puțin orientativ — 
pe care intenționează să 
ca să putem lua măsuri 
mire în termen util a proiectelor.

dar ele nu 
mîine. 

viitor be- 
din timp 
locuințele 
le ridice, 
de întoc-

Socotiți că întârzierea predă
rii proiectelor se datorește ex
clusiv beneficiarilor ?

— Unele întîrzieri ne aparțin. 
Proiectarea caselor de cultură din 
Mediaș și Sighișoara va fi încheia
tă la sfîrșitul lunii aprilie, cu 30 de 
zile mai tîrziu. Rămîneri în urmă 
există și la întocmirea documenta
ției pentru blocul 6 din zona gării 
noi din Brașov, la unele blocuri din 
Predeal și Tohan. De altfel, nu pot 
omite faptul că planul de proiecta
re pe februarie a rămas neîndepli
nit. Toate acestea se datoresc și 
strădaniei insuficiente din partea 
noastră pentru definitivarea anumi
tor detalii, neaplicării unor măsuri

ales 
cu 
di-

menite să scurteze durata de proiec
tare.

Desigur, e foarte ușor să constați 
o anumită întîrziere, mai 
cînd obligațiile se împart 
alții. Din relatările tovarășului
rector se desprinde, destul de difuz, 
că în ce privește predarea proiec
telor 
urmă'. Exemplele citate 
de a fi singurele — dovedesc că, la 
D.S.A.P.C.-Brașov, problema întoc
mirii din vreme a documentației și 
predării acesteia în timp util con
structorilor nu a fost privită cu în
treaga răspundere. Fiind vorba de 
o încălcare a disciplinei de plan, ale 
cărei repercusiuni ar trebui să le 
cunoască bine conducerea institu
ției, este necesară o analiză temei
nică a activității acestui colectiv.

în cadrul anchetei noastre am 
dorit să aflăm și părerea tovarășu
lui ing. Vichenti Caraba, vicepre
ședinte al sfatului popular regional, 
care se ocupă de problemele con
strucțiilor locale. Referindu-se la 
subiectul discuției, ne-a spus :

— Pentru desfășurarea normală a 
lucrărilor de' construcții am căutat 
să întărim colaborarea dintre pro
iectant și constructor, să urmărim 
întocmirea de grafice între benefi
ciarii direcți, proiectant și unitățile 
de construcție. Graficele, întocmite 
chiar de la elaborarea temei de pro
iectare. cuprind termene și obligații 
precise, iar respectarea lor se ana
lizează cel puțin o dată pe lună. Da
torită măsurilor luate, lucrările din 
regiune erau acoperite la începutul 
anului cu proiecte de execuție în

Nicolae CUCUI 
Constantin CAPRARU

există unele „rămîneri în 
departe

UN COMUNICAT LA VIEN
TIANE face cunoscut că pri
mul ministru laoțian, prințul 
Suvanna Fumma, a ordonat ca 
cei trei colonei rebeli, care au 
organizat ocuparea orașului 
Thakhek, să fie executați în 
fața trupelor lor dacă vor fi 
prinși. Este vorba de coloneii 
Saycocie, Sayrathtpeun și de 
șeful poliției Chayasan. Potri
vit unor surse, șeful poliției a 
reușit să treacă frontiera în 
Thailanda. în același comuni
cat s-a arătat că trupele gu
vernamentale au angajat o 
luptă de scurtă durată cu tru
pe rebele, care au fost imediat 
dispersate. în cursul acestei 
lupte, 27 de rebeli au fost 
capturați, iar alți trei răniți.

LA CAPITOLIUL DIN ROMA 
s-au deschis festivitățile prile
juite de împlinirea a 700 de ani 
de la nașterea marelui poet ita
lian Dante Alighieri. Cu acest 
prilej, președintele republicii, 
Giuseppe Saragat, a adresat po
porului italian un mesaj. La ce
remonie au luat parte persona
lități din conducerea statului și 
reprezentanți de seamă ai oa
menilor de cultură.

PILOȚII DE LA COMPANIA 
DE NAVIGAȚIE AERIANĂ A- 
MERICANĂ „PAN AMERICAN 
AIRWAYS" — una din cele mai 
mari companii aeriene din S.U.A. 
— au intrat miercuri seară în gre
vă cerînd încheierea unui nou 
contract colectiv de muncă. La 
primele ore după declararea gre
vei, nici un aparat de zbor al a- 
cestei companii, care deservește 
mai multe linii internaționale ce 
unesc 50 de țări și 16 mari orașe 
din S.U.A., nu a decolat.

(Continuare în pag. IlI-a)



Pag. 2 S C î N T E I A Nr. 6577

SCRISORI CĂTRE ..SCINTEIA"
Ce meserie iți alegi?

Pînă la sfîrșitul anului școlar 
a mai rămas puțin timp. Ajutînd 
pe elevi să-și însușească temeinic 
cunoștințele predate, cadrele di
dactice se străduiesc totodată 
să-i orienteze în alegerea drumu
lui pe care-l vor urma după ab
solvire. In acest scop, conducerea 
Școlii generale de 8 ani nr. 13 din 
Craiova și organizația U.T.M. au 
inițiat vizitarea de către elevii 
clasei a VIII-a a unor școli pro
fesionale. Nu de mult, elevii școlii 
noastre au vizitat Școala profe
sională de pe lingă uzina de ma
șini agricole „7 Noiembrie" unde, 
numai în anul școlar 1963—64, au 
fost calificați peste 240 de tineri 
în meseriile de strungari, frezori, 
lăcătuși, montori etc. Unii dintre 
aceștia lucrează acum în uzină.

La grupul școlar „Electropu- 
tere", elevii noștri au pătruns în 
lumea celor care fabrică locomo
tive Diesel-electrice, transforma
toare și motoare electrice. Mul
tora dintre vizitatori le-au plăcut 
meseriile de bobinatori, electri
cieni, montori. Clasele a VIII-a 
vor mai vizita grupul școlar pe- 
trol-chimie și Școala medie nr. 1.

Nicolae CHIVU
Directorul Școlii generale 
de 8 ani nr. 13 — Craiova

sint întreprinderi care întîrzie 
mult descărcarea vagoanelor, lasă 
materialele pe rampă zile și săp
tămâni la rînd, pricinuind serioa
se greutăți în desfășurarea acti
vității stației. Iată cîteva exem
ple. La începutul anului, lotul 
Babadag al trustului regional de 
construcții a lăsat grămezi mari 
de cărămidă spartă, balast, care 
blochează linia a 3-a pe o por
țiune de 250 m. La începutul lunii 
februarie au sosit, pe adresa în
treprinderii economice raionale, 
cîteva vagoane cu bușteni. Au 
fost descurcați pe rampă și acolo 
au stat pină zilele trecute. Coope
rativele agricole de producție 
Ciucurova și Slava Rusă, G.A.S. 
Babadag lasă multă vreme în va
goane sau pe rampă îngrășămin
te chimice. După cum se știe, de-

pășirea termenelor stabilite pen
tru descărcarea vagoanelor și 
eliberarea rampei se penalizează. 
Trustul regional de construcții, 
bunăoară, a plătit drept locații 
circa 9 000 lei. Cu toate acestea, 
conducătorii întreprinderilor res- 
pective nu trag învățămintele 
cuvenite.

Ion PALADE
Stația C.F.R. Babadag

De la 28 la 60
De curînd, în secția boghiuri 

Uzinei de vagoane din Arad

Dac-ar plăti din punga 
lor...

Jn stația C.F.R. Babadag sosesc 
zilnic vagoane cu felurite mate
riale destinate întreprinderilor 
locale și unităților agricole socia
liste din împrejurimi. Din păcate,

a 
a 

fost pus în funcțiune un nou a- 
gregat pentru prelucrarea auto
mată a cutiilor de uns. El a fost 
proiectat de ingineri din uzină în

colaborare cu specialiști din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini. La acest agregat se 
efectuează automat operațiile de 
eboș și de degroșare. Producția 
realizată la acest agregat este 
egală cu aceea pe care o dădeau 
două strunguri paralele în opt ore 
de lucru. Intr-un singur schimb 
sînt prelucrate acum 60 de cutii 
de uns, în loc de 28 cîte se prelu
crau înainte. Utilizarea noului a- 
gregat asigură o creștere conside
rabilă a productivității muncii; 
în același timp, calitatea repere
lor prelucrate este superioară.

Muncitorii Gheorghe Roșu, Va- 
sile Bulboacă și Valeriu Cap con
duc cu pricepere agregatul și se 
ocupă cu grijă de buna lui între
ținere.

Dumitru ARDELEANU 
tehnician, Uzina de vagoane 
Arad

Vă scriu

In holul pavilionului central de tratamente tlzlobalneare din stați
unea Govora

//

din Govora-Băi"
Sînt membru al cooperativei a- 

gricole de producție din comuna 
Brusturi, raionul Tg. Neamț. 
Fiind suferind de reumatism, am 
plecat în stațiunea Govora-Băi 
pentru a-mi reface sănătatea.

De la început doresc să spun 
că, mulțumită băilor minerale 
făcute și felului cum am fost în
grijit de medici, mă simt mai 
bine. Hrana ce se servește la can
tine este suficientă și de calitate. 
Se desfășoară și o interesantă ac
tivitate cultural-educativă. Se 
fac expuneri, însoțite de filme, 
pe diferite teme de educație sa
nitară ; biblioteca, cu peste 15 000 
volume, este frecventată de un 
mare număr de cititori. Colecti
vul bibliotecii organizează perio
dic recenzii, prezentări ale unor 
cărți noi, montaje literare și mu
zicale, „calendare" literare. La

inimă tuturor

magazine sînt

TEATRENoul magazin alimentar

televizoare, 
Sînt apreciate 
în jurul sta-

TARABOANJA 
cooperator

pentru a putea 
forțe proaspete,

clubul stațiunii funcționează un 
cinematograf cu ecran lat. La 
dispoziția celor din stațiune stau 
aparate de radio, 
jocuri distractive, 
scurtele excursii 
țiunii.

Mulțumesc din 
celor din stațiune — medici, su
rori, personal de deservire — 
pentru strădania lor de a ne simți 
cit mai bine, 
merge acasă cu 
sănătoși.

Petre
țăran

Mărunțișuri 
trebuincioase

Cooperativa de consum din 
Grăniceri, raionul Criș, are mai
multe magazine specializate și 
mixte. La prima impresie s-ar 
părea că aceste 
bine aprovizionate. Unele lucruri 
nu-i satisfac însă pe cumpără
tori. Iată cîteva exemple. Pan
tofi sînt destui în magazin. Dar 
oamenii nu-i cumpără fiindcă 
nu sînt practici și nu se potri
vesc cu gustul lor. Sînt solici
tate aparate de radio „Select" și 
„Carmen". Nu se aduc însă deși, 
după cîte sîntem informați, există 
în depozitele U.R.C.C.; găsim 
foarte rar fier pentru potcoave, 
osii pentru căruțe, jgheaburi de 
tablă pentru case și alte mate
riale cerute în fiecare primăvară. 
Din magazinul alimentar lipsesc 
produse ca sare de lămîie, ceai, 
mac, boia de ardei ți altele, iar 
de la cel de textile — ciorapi de 
bumbac pentru copii și femei, ață 
neagră de cusut. în magazinele 
din alte sate aceste mărfuri exis
tă. Deci ele ar putea fi aduse și 
la noi.

Petru BOTAȘIU 
profesor

autoiervire din Giurgiu

(Foto : Acerpree)

Controlul de calitate NOTE DE LECTOR
la post! NICHITA STĂNESCU

Îndoială, cumpărătorii înșiși 
verifice în mod nemijlocit

Fără 
pot să 
îmbunătățirile aduse necontenit ca
lității multor produse ale industriei 
ușoare și alimentare, ca urmare a 
măsurilor aplicate sistematic în ul
timii ani. între aceste măsuri se în
scrie și întărirea serviciilor de con
trol tehnic de calitate în întreprin
derile producătoare. Introducerea 
controlului pe faze de fabricație, ve
rificarea cu competență și răspun
dere a produselor finite au avut ca 
rezultat micșorarea cantităților de 
mărfuri necorespunzătoare trimise 
spre magazine. Este o constatare 
care ne bucură pe toți.

în același timp însă, socotim folo
sitor să atragem atenția asupra unor 
sesizări făcute organelor comerciale 
de către cumpărători, reprezentanți 
ai aparatului de recepție sau lucră
tori din magazine, în legătură cu 
unele mărfuri care nu întrunesc 
toate condițiile de calitate.

Organele comerciale au fost ne
voite, atît anul trecut, cît și anul 
acesta, să refuze loturi importante 
de confecții, țesături și încălțăminte, 
livrate de fabricile „Bucegi“-Pucioa- 
sa, „30 Decembrie"-Arad, F.C.-Iași 
F.C.-Tg. Jiu, „Progresul" și „Flacă
ra roșie“-București. Sînt întreprin
deri cunoscute care dau, în general, 
o producție satisfăcătoare. Cu toate 
acestea, ele livrează și loturi de ca
litate necorespunzătoare.

Se mai poate vorbi și de alte 
exemple. Din cauza unor defecte de 
finisaj, întreprinderea comerțului cu 
ridicata textile-încălțăminte-Iași a 
respins recent un lot de cămăși băr
bătești livrate de fabrica de confec
ții „Tîrnava“-Sighișoara. Este a- 
devărat că fabrica a trimis delegați 
care au înlăturat, chiar în depozitul 
comerțului, aceste defecte. Dar dacă 
organele de control tehnic de cali
tate din fabrică și-ar fi făcut dato
ria cu exigența cuvenită, ar fi fost 
preîntîmpinate consecințele refuzu
lui : cheltuieli de deplasare a dele- 
gaților fabricii, penalizări, blocarea 
produselor în depozitul comerțului 
și, firește, trimiterea lor cu întîr- 
ziere în magazine.

Un alt caz. în urma verificării 
în depozitul din Brașov a unui lot 
de raglane primit de la fabrica de 
confecții „Steaua roșie“-9ibiu, s-a 
constatat că o parte dintre acestea 
nu corespund normei interne (lungi-

mea minerilor șl a spatelui erau ne
corespunzătoare), iar finisajul era ne
îngrijit. Lipsa de exigență a orga
nelor C.T.C. e evidentă. Ne între
băm, însă, cum poate să explice re- 
cepționerul permanent al comerțu
lui în această fabrică faptul că a 
avizat factura ?

Este de semnalat și un alt aspect 
al lipsei de grijă față de calitatea 
produselor: modul superficial în 
care unele întreprinderi se ocupă de 
protejarea propriilor lor mărfuri. 
I.C.R.T.I.-Iași, bunăoară, sesizează 
că întreprinderile I.I.T.-Lugoj, In
dustria Bumbacului-București, Fa
brica de postav-Buhuși, „Suveica", 
„Dacia" și „7 Noiembrie“-București 
nu căptușesc cu hîrtie 
containerele în care se transportă 
țesături, ceea ce duce la murdărirea 
sau degradarea acestora.

Am dat numai cîteva exemple de 
produse care, trecînd cu ușurință 
prin controlul tehnic de calitate, cît 
și prin controlul organelor de re
cepție din întreprinderile industria
le, au ajuns în comerț, unde au fost 
depistate și restituite furnizorilor. 
Se pune însă întrebarea : cine su
portă cheltuielile de transport sau 
celelalte consecințe financiare ge
nerate de restituirea loturilor de 
marfă ? Pe seama cui se face rabat 
la calitate ?

Socotim că organele controlului 
tehnic de calitate trebuie să-și asu
me o mai mare răspundere atunci 
cînd este vorba de a da cale liberă 
spre comerț oricărui 
atunci cînd o marfă 
trutotul exigențelor 
lui ai dreptul să 
ștampila care angajează prestigiul 
și renumele fabricii. Desigur, și re
prezentanții comerțului .să se dove
dească mai atenți și mai pretențioși. 
Cu toate că recepția exercitată de 
comerț se face prin sondaj, prin 
sporirea exigenței recepționerilor, 
verificarea unor cantități mai mari 
de mărfuri și participarea mai activă 
a lucrătorilor din comerțul cu amă
nuntul la această operațiune, se 
poate împiedica pătrunderea pînă la 
consumator a mărfurilor necores
punzătoare.

Nicolae MIHAILESCU
șef de serviciu în Ministerul 
Comerțului Interior

Dreptul la timp

lăzile sau

produs. Numai 
corespunde în- 

cumpărătoru- 
aplici pe ea

O Istorioarâ de-a dreptul pasionanta

Universul copilăriei e una din 
principalele, dacă nu principala 
sursă a inspirației lui Nichita Stă
nescu. Și a treia culegere de ver
suri a să e cutreierată, asemeni ce
lor precedente : Sensul iubirii și 
O viziune a sentimentelor, de re
miniscențele acestei vîrste. Poetul 
aparține generației a cărei copilă
rie s-a consumat în coșmarul răz
boiului, lăsînd în conștiință ima
gini și simțăminte violent contras
tante, euforice unele, altele chinui
toare. După ce în volumele anteri
oare adunase viziuni culese de-a 
dreptul din copilăria mutilată, Ni
chita Stănescu își deschide noua 
carte cu un ciclu care evocă un 
moment din trecut cu un fel de de
tașare, cu sentimentul de a privi 
în urmă de sus, de la altitudinea 
unei experiențe încheiate. E vorba 
de ciclul intitulat, asemenea între
gii culegeri, Dreptul la timp. De 
momentul istoric evocat în cuprin
sul său, 1933, se leagă în conștiin
ța obștească una din cele mai 
mari bătălii de clasă duse de 
proletariatul romîn înainte de eli
berarea țării, iar în conștiința poe
tului și nașterea, în focul acestei 
bătălii, a generației al cărei unul 
din exponenții lirici este. Această 
generație s-a născut protestînd, 
împotrivindu-se agresiunii, recla- 
mîndu-și impetuos „dreptul la 
timp', dreptul la viață și lu
mină. Prezența copiilor lui 1933 a 
fost în anii crînceni ai războiului, 
prin ea însăși, o dezmințire a mor
ții, o expresie vie a rezistenței 
umanității împotriva haosului și 
distrugerii. Aceasta este ideea li
rică a ciclului următor, Timp anti
războinic.

Spațiul cel mai întins al volumu
lui îl ocupă ciclul Timpul revela
țiilor, dedicat vîrstei căutărilor de 
sine și explorării înfiorate a lumii. 
Cărțile lui Nichita Stănescu cu
prind unele din cele mai vibrante 
poezii din literatura romînă stră
bătute de febrele adolescenței, de 
bucuria descoperirii frumuseților 
firii. Evocarea emoțiilor adoles
cenței șl ale primei tinereți este 
pentru Nichita Stănescu, literar vor
bind, șl un mod de actualizare im
plicită a copilăriei, de trăire retro
activă intensă a unor bucurii ale 
vîrstei dintîi, ce i-au fost refuzate 
altădată de timpul istoric ostil.

Asemeni volumelor ce l-au pre
cedat, șl Dreptul la timp mărturi
sește o nepotolită sete de real. 
Un admirabil Cîntec de dimineață 
comunică bucuria calm-exultantă 
a deșteptării într-un cadru de afir
mare plenară a vieții:

Stau în jurul meu, în cercuri tot 
mal largi, 

cerurile mov și cerurile — albastre, 
unele sînt clare, altele sînt vagi... 
Șl-mi mut pasul și cu el se mută 
cerurile mov și cerurile — albastre, 
care-mi mușcă fața și-apoi mf-o 

sărută.

amlndoi ca șl cum ar vorbi despre 
o unică ființă dedublată : 
De aer ești, de aer sînt.
Unul prin altul ne-ndepărtăm

spre poli, 
abia duoînd o frunză lipită de vînt, 
ca pe brațul unor înotători.

Vraja în oare Iubirea învăluie 
conștiințele, preschimbă spațiile te
restre în tărîmuri de basm. Poet al 
realului, Nichita Stănesou este prin 
însuși acest iapt și un poet al 
stărilor de vis. Căci realul pătrun
de în versurile sale filtrat cu finețe 
și totul devine diafan, capătă fră
gezimi florale. E vădită dealtminteri 
preferința poetului pentru vegetal.

Nu numai poemele erotice, care 
devin de multe ori adevărate in
cantații, ci majoritatea pieselor 
remarcabile din volum (căci se 
găsesc și bucăți mai puțin expre
sive) mărturisesc o inepuizabilă 
disponibilitate pentru joc — prin
cipal atribut al stării de copilărie. 
Copilăria nu e, în interpretarea li
rică a lui Nichita Stănescu, atit o 
vîrstă, cit o stare de spirit. în mo
mentele sale de elevație lirică, 
poetul „cade", cum spune singur, 
„în propria inimă", precum nisipul 
într-o clepsidră, Iar inima îi este
— potrivit, iarăși, propriei destăi
nuiri — „de copil". Așa se face 
că, lzvorîte din inimă, versurile 
sale ne farmecă, fie că ne vorbesc 
despre lucruri mari, fie că, la mo
dul cîntecului și jocului de copil, 
exprimă — ca in poezia La ceasul 
cu arlechini, de exemplu — stări 
de candidă beatitudine.

Cartea de curînd apărută atestă 
o prezență din cele mai interesan
te, mai originale, în concertul poe
ziei tinere. Dreptul la timp e car
tea unui poet care se străduiește
— și izbutește de cele mai multe 
ori — să convertească idei ale 
timpului nostru, vibrații sufletești 
din cele mai fine ale omului con
temporan în accente de autentic 
lirism.

Dumitru MICU

TEODOR BALȘ

Poarta
soarelui

„Poarta soarelui" ne prilejuiește re- 
întîlnirea cu versurile unui poet ce do
vedește severitate cu sine și satisfacția 

din confirmarea încrederii în 
Teodor Balș nu este 

atitudinilor spectacu- 
patetică a versurilor lui 
și nu se exteriorizează

izvorîtă 
talentul său. 
un poet al 
loase. Vibrafia 
este profundă
în jerbe de cuvinte, imaginile pornesc 
de la elemente aparent comune ca să 
cucerească apoi spatii nebănuite de 
cititor la început. Dacă impresia pe 
care o avem este aceea a unei poezii 
elaborate meticulos, travaliul artistic 
nu apare ostentativ.

Culegerea, deși cuprinde cicluri 
disparate, ne permite totuși să des
prindem profilul scriitorului, Teodor 
Balș este un poet al prezentului socia
list și al acestui pămînt, așa cum măr
turisește în cele două poezii așezate 
în fruntea volumului („Visez" și „Poarta 
soarelui") și cum rezultă în mod lim
pede din întreaga carte. Este un îndră
gostit de „pămînful patriei străbun" și 
în versuri patetice care nu devin reto
rice îi cîntă frumusețile noi, descifrînd 
semnele viitorului impetuos : „Spre co
munism îmi lunecă visarea / cum apele / 
curgînd / visează marea. / Spre 
copcile de aur ale zării / meridiane 
noi i-am dat visării... Visam supuse 
fluvii / și-am supus — / pămînful 
sterp / din nou / pe rod l-am pus" ; 
Din noul său volum reținem în primul 
rînd cîteva pasteluri de o sobră expre
sie artistică, în care ritmul trepidant al 
timpului nostru pulsează în cadențe 
discrete, iar culorile vieții de astăzi ne 
apar bogate, armonizate cu finețe.

Ceea ce mi se pare cu deosebire 
izbutit în poezia lui Teodor Balș este 
sentimentul siguranței, al deplinei 
izbînzi a omului de azi, al încrederii 
în ziua de mîine. Cel <__
cum cînd sînt adunate în volum, 
șurile lui Balș remarcă 
pentru ceea ce numim 
nului. Dar deși poetul are o înclinație 
deosebită față de elementul concret 
a! vieții obișnuite, versurile sale nu lu
necă pe tărîmul banalității. Dintr-o bu
cată cum este „Pămînfuri noi" aș cita 
aceste versuri care prin discreția și 
căldura lor recomandă un poet auten
tic :
Stă Bărăganu-ntins sub cer de seară. 
Un vînt subfire umblă pe afară 
în vreme ce tractoarele mai taie 
pămînful, răscolindu-l măruntaie.
Și cum se duce urmărit de lună 
un cînt de noapte tractoristu-ngînă, 
un cîntec al pămînturilor scoase 
din luncile cu lintiți, mlăștinoase, 
sub care au dormit de mii de veacuri 
cu gene lungi de stuf pe ochi de 

lacuri.

Deși nu cîntă pe multe strune, Teo
dor Balș folosește sunetele pline 
și grave ale viorii, | 
să vibreze adeseori 
Atunci cînd caută să 
ca ce ti este proprie sau atunci cînd 
nu-și cultivă însușirile pe căile cele 
mai fertile, avem de semnalat fie ver
suri retorice, fie strofe de un descrip
tivism plat, lipsite de fiorul emoției. 
Mă refer la „Bloc-notes" și „Arterele 
Spaniei" în care poezia lui Teodor 
Balș deși încearcă, nu reușește să se 
avînte spre înălțimile pe care le do
rește. Ciclul „Arcul sărutului* Insă mi 
se pare remarcabil, versurile de dra
goste ale lui Teodor Balș înscriindu-se 
printre cele mai izbutite pagini ale 
volumului, prin profunzimea și puterea 
lor de interiorizare.

Ne despărțim de volumul lui Teodor 
Balș cu sentimentul că în ceea ce are 
el mai împlinit bate o inimă încălzită 
de simțămintele adinei ale anilor noștri 
tineri.

ION GHEORGHE

Cariatida

Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro
mine : Trubadurul — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa circu
lui — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale* (sala Comedia) : Maria 
Stuart — (orele 19,30), (sala Studio) : Să 
nu te Joci cu dragostea — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Troilus șl Cre- 
slda — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Not- 
tara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteni
ților — (orele 19,30), (sala Studio) : 3.3.3
— (orele 20). Teatrul ,,Barbu Delavran- 
cea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Noaptea la drumul mare — (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi 
pe un balansoar — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil (Str. Eremla Grlgorescu nr. 
24) : N-ațl văzut dv. un tată 7 — (orele 
19,30). Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
glale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Don 
Juan — (actele I șl II), Idiotul (frag
mente), Trei crai — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (sala din Str. Academiei nr. 
18): Eu șl materia moartă — (orele 20,30). 
Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei — (orele 
20), (sala Victoria) : Carnaval la Tănase
— (orele 20). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : O carte 
despre frumusețe — (orele 20). Circul de 
■tat: Clrcus-București — (orele 20).

care citește, a- 
, ver- 

sensibilitatea sa 
poezia cotidia-

pe care le face 
i cu suavitate, 

iasă din maf-

Valeriu RTPEANU

în vitrinele librăriilor

Mai multe poezii cîntă dragos
tea. Accentul, în aceste poezii, 
cade mai puțin pe expresia 
sentimentului erotic propriu-zis și 
mai mult pe evocare, pe crea
ția de decor și atmosfera. Co
muniunea sufletească este atît de 
intimă încît poetul vorbește despre

• în Editura pentru literatură a 
apărut cel de-al IV-lea volum din 
„Operele" lui Ion Agîrbiceanu. Vo
lumul cuprinde numeroase schițe și 
povestiri.

• în „Biblioteca pentru toți" (Edi
tura pentru literatură) au apărut : 
„Cozma Răcoare" (povestiri) de Mi
hail Sadoveanu. Prefața de D. Solo
mon ; „Patima roșie" de Mihail Sor
bul. Volumul reunește piesele „Le- 
topiseți", „Patima roșie", „Dezerto
rul". Prefața de Dumitru Micu ; „La

clubul decavaților" și 
(Scrieri alese, vol. I și 
Brăescu. Ediție îngrijită 
de Niculae Gheran.

• Volume de critică I 
rute în Editura pentru 
„Opinii despre poezie" < 
căsu și

• Volume tipărite în Editura tine
retului : „Servieta Eleonorei" de Ște
fan Luca ; „Rîdea mesteacănul” de 
Emilia Căldăraru ; „Omul din parc" 
de George Nestor.

„Amintiri" 
II) de Gh. 

și prefațată

literară apă- 
: literatură : 
de Ion Oar- 

„Itinerar critic" de Ion Lungu.

Caracteristice pentru poemele lui 
Ion Gheorghe mi se par dramatismul 
interior, fascinația temelor grave, a 
tensiunilor neobișnuite. Poemele sale 
evocă momente din lupta dusă în tre
cut de comuniști sau episoade din 
realitatea cotidiană a construcției so
cialiste, a muncii, în centrul lor aflîn- 
du-se figura omului înaintat.

Unul din poemele bune din recen
tul volum, Cariatida, pornește de la 
mitul Meșterului Manole, căruia îi dă 
o dezvoltare foarte personală. Cariati
dele, „tinere zeițe ale lucrurilor" care 
sprijină zidirea, sînt — figurat vor
bind — simbolul trăiniciei interioare 
a construcțiilor umane. într-o ma
nieră epică, aproape narativă, dar 
cu anumite solemnități, se evocă în 
frumoase versuri sosirea constructori
lor pe șantier și, în final, înfăptuirea 
construcției, desfacerea țesăturii de 
schele.

Factura epopeică se regăsește în 
Șarja, unde poetul povestește lupta 
oțelarilor cu fonta nedomolită. Dacă 
poemul soade în intensitate spre 
sfîrșit, nu e atît pentru că apo
teoza nu e pregătită, cît pentru că, 
expusă, explicată, în loc să rezulte din 
materia poemului, ea pare un adaus. 
Poetul a mai introdus cîteva strofe, 
a modificat (inspirat) cîteva versuri, 
față de versiunea anterioară publicată 
în „Gazeta literară", dar n-a reușit 
să salveze de la discursivitate finalul.

De discursivitate suferă unele poe
me (de pildă Viața și opiniile 
pescărușilor), în care poetul e mai 
puțin convingător. E păcat că, tratînd 
o temă ce putea fi interesantă, Ion 
Gheorghe s-a lăsat sedus, în poemul 
citat, 
sivă, 
chip, 
tînăr,
morții lui Lazăr de la Rusca mi se 
pare foarte frumos. în poem stăruie 
ritmurile legendelor bătrîne, mires
mele, ceremonia solemnă, gravă a ba
ladelor populare. Poemul e profund 
tragic, traversat de imaginea supliciu
lui teribil al lui Lazăr. Ca în Toma 
Alimoș, natura participă la suferințele 
omului, plîngînd, astupîndu-și ochii 
cu mîinile de oroare, apoi din plînsul 
ei „o ploaie vînătă se desfăcu peste 
podiș": „încărunțea zeița-n toate 
ramurile codrilor, / și ploaia flutura 
din plete albe, / iar pe arena de tor
tură și pe munți / și peste satele 
lovite / Se răsturnase iarna și uitarea". 
„Ca o pasăre uitată", ca Vitoria Li
pan, umblă maica bătrînă a celui 
ucis, căutîndu-1, răscolind satele și 
pădurile, stingînd zvonurile minci
noase, umplînd pîraiele secate cu la
crimi și trezind mugurii cu bocetele 
ei. Sensul poemului e, firește, simbo
lic, dar aici autorului îi reușește ceea 
ce nu i-a reușit în Șarja, să absoarbă 
semnificația în metaforă. Din sîngele 
lui Lazăr crește „nou belșug de ier
buri", zăpezile „cu lupii-n umbră" 
pier. Imaginile, tonul sînt foarte ori
ginale și fac din Baladă, după părerea 
mea, poemul cel mai bun de pînă a- 
cum al autorului.

CINEMATOGRAFE

de o imagistică încărcată, exce- 
voind să fie original cu orice

In schimb Balada țăranului 
care reia istoria, cunoscută, a

Nicolas MANOLESCU

Pădurea sptnzurațllor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (10; 13,30; 17;
20.30) , București (9,30; 13; 16,30; 20), Ex
celsior (9,30; 13; 16,30; 20). Parisul vesel: 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1 326 — orele 17 și seria 1 368 — 
orele 20), Republica ' " “ -----
16,30; ", ■
16,30; 18,45; 21). Spărgătorul scop - — - ■ — -
18,15; 
18,30; 
18,45; 
19,15; 
18,45; 
(10; 12;
de zile ____ .... __ ,
Floreasca (10,30; 16; 19(30). Soții In oraș: 
Capitol (9,15; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
înfrățirea între popoare (10,30; 15,45; 18; 
20,15), Arta (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Mă iubește, nu 
mă iubește : Victoria (10; ‘ " "*
18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15
20.30) . Roșu șl negru ’ '
Central (9,30; 13; 16,30; 20). Clopoțel : Lu
mina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Paula 
captivă : Union (14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). Daniel șl cam
pionul — Clne-1 de vină 7 — Care-l cea 
mal Isteață ? : Doina (orele 10 diminea
ța). Bunica Sabella: Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Pană albă — Meciul gi- 
ganțllor — Oaspeți doriți — Cum am 
crescut sănătos : Timpuri Noi (10—15 în 
continuare ; 17; 19; 21). Regina cîntece- 
lor: Gluleștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), Bucegl (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21), Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21). Sărutul : Cultural (15; 17; 19; 21), Co- 
trocenl (16; 18,15; 20,30). Madame Sans- 
Gene — cinemascop : Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). DJura — ci
nemascop : Dacia (9,30; 11,45; 14; ' 
18,45; 21) Miorița (10; 12; 14; 16;
20,30). Strigătul Corlei : Buzești (10,30 
15; 17,30; 20), Flacăra (10; 15,30; 18;.......
Diavolul deșertului: Crîngașl (16;
20,30). Ziua fericirii — cinemascop : Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Cîntînd în ploaie : 
Vltan (16; 18.15; 20,30). O stea ca^e din 
cer “ '
14,30 
rll) :
1900 : Moșilor (15,30; 18; 20,30), 
Sării (15,30; 17,45; 20). Tovarășii 
(15,45; 18; 20,15). Titanlc-vals : 
(16; 18,15; 20,30). Nevasta nr. 13 
(15,30; 18; 20,30). Ghinionistul : 
(15; 17; 19; 21). Cine-i criminalul 7 — ci
nemascop; Lira (15,30; 18;
Eva ! : Ferentari (14; 16; 18,15; 20,30). Le
gea șl forța: Pacea (16; 18; 20).

(9,30; 11,45; 14,15;
19; 21,15), Modern (9,45; 12; 14,15: 

clnema- 
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16;

20.30) , Festival (9; 11,15; 13,30; 16;
21), Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30;
21), Tomis (10,15; 12,30; 14,45; 17;

21.30) , Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
21). Invenție diabolică : Carpați

’ 14; 16). Ocolul pămîntulul In 80
— cinemascop (ambele serii) :

12; 14; 16;
(ambele serii)

(9,15;
16.15
18.15

20,30)
18,15

- cinemascop ; Munca (10,30, ,12,30; 
16,30; 18,45; 21). Hatarl (ambele se-
Popular (10; 16; 19,30). Mofturi__ .. ..... .....prumui

I : Cosmos
Colentlna

l : Rahova 
Progresul

20,15). Ah.

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune: Automatizări în Industria 
petrolului șl chimiei (III) de lng. Con
stantin Matei. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,10 — Pentru copil și tineretul 
școlar: Copil șl tradiții folclorice. 
19,35 — Mari lnterprețl ai timpului nos
tru : pianistul Sviatoslav Richter. 20,00 
Săptămina. 21,00 — Muzică și dans la
Budapesta. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : 

să se răcească 
schimbător mai 
căzut averse de 
re. Vîntul a suflat potrivit din sec
torul nord-estic, cu intensificări în 
Moldova, Dobrogea și Bărăgan. Tem
peratura aerului la ora 14 era cu
prinsă între minus 1 grad la Rădăuți 
și 10 grade la Bălleștl. In București: 
Vremea a continuat să se răcească. 
Cerul a fost schimbător, temporar 
au căzut averse de ploaie. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul nord-es- 
tic. Temperatura 
grade.

Timpul probabil 
4 șl 5 aprilie. In 
menține în general frumoasă, cu ce
rul variabil. Vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab, pină la potrivit din 
sectorul nord-vestic. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 4 șl plus 6 grade, 
iar maximele între 7 șl 17 grade. 
In București : Vreme în general fru
moasă, cu cer temporar noros. Vîn
tul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

Vremea a continuat 
ușor. Cerul a fost 

mult noros. Local au 
ploaie șl de ninsoa-

maximă a atins 9

pentru zilele de 3, 
țară : Vremea se
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TELEGRAMĂ

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări
a eliberării Ungariei

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
Cu ocazia alegerii dv. în înalta funcție de președinte al Consiliului 

de Stat al Republicii Populare Romîne, vă adresez în numele meu per
sonal, al guvernului și poporului Ghanei cele mai calde felicitări.

Sper în mod sincer că în timpul mandatului dv. relațiile cordiale 
(Are există între țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul 
popoarelor noastre.

Foto : V. Hossa

Viitorul port al Constanței va 
fi strîns in două chingi de pia
tră și beton. In prezent se lu
crează la „digul de larg", care 
va avea o lungime de 2 554 m, 
urmînd ca anul viitor să încea
pă construcția „digului sudic", 
de 2 780 m.

Construcția digului înaintea
ză zilnic cu aproape 2 m. Bas
culantele transportă de la ca
riera Ovidiu mii de tone de 
piatră. Este în construcție și 
drumul de acces de la carieră

întreceri internaționale 
ale sportivilor noștri

Competiții 
peste hotare

li a i > Sîmbătă, la Lyon seHANDBAL va desfășura finala 
„Cupei campionilor 

europeni" la handbal masculin, compe
tiție organizată de ziarul francez 
„L’Equipe". După cum se știe, trofeul 
celei de-a 6-a ediții și-l dispută echipe
le Dinamo București, campioana țării 
noastre, și Medvesceak Zagreb, campioa
na R.S.F. Iugoslavia. Amindouă forma
țiile cuprind jucători valoroși care prac
tică un handbal atletic și spectaculos. 
Publicul francez așteaptă cu viu inte
res meciul de sîmbătă seara.

_ _ _ . La 7 aprilie va a-
FOTBAL vea loc în Capitală 

un interesant cuplaj 
Internațional de fotbal. De la ora 14,30, 
pe stadionul „23 August", selecționata 
de juniori a țării noastre, care se pregă
tește pentru turneul U.E.F.A., va susți
ne un nou meci de verificare cu repre
zentativa de juniori a Turciei. în cel 
de-al doilea joc, programat la ora 16,15,

Un start
(Urmare din pag. I-a)

proporție de 75 la sută pe total și 
8^ la sută la locuințe.

Vă par mulțumitoare aceste 
cifre globale, de vreme ce pe 
șantiere n-au ajuns multe pro
iecte ?

— Fără îndoială că nu. Am în 
vedere anumite deficiențe din acti
vitatea D.S.A.P.C., precum și unele 
greutăți întîmpinate de proiectanți 
și constructori. în planul de con- 
strucții-montaj al sfatului popu
lar regional este înscris un vo
lum de lucrări în valoare de 
101,4 milioane de lei pentru 
„terți" (ministere și alte organizații 
centrale), ce urmează să le execute 
trustul regional de construcții. Pînă 
în prezent, constructorul are docu
mentație pentru lucrări în valoare 
de 36,4 milioane de lei. Cu toate că 
pentru unele lucrări ale Trustului 
central Gostat lipsesc proiecte, și a- 
ceastă situație se repetă din anii tre- 
cuți, nu se iau măsuri din timp pen
tru stabilirea obiectivelor și nu se 
folosesc capacitățile de proiectare 
pî hificate. De asemenea, Ministe
rul Industriei Alimentare nu a lan
sat comenzi pentru lucrări care în
sumează 23 000 ore de proiectare. 
Toate acestea nu dau posibilitatea 
constructorilor să execute la ter
men obiectivele planificate.

Predarea eșalonată, în tot cursul 
anului, a locuințelor presupune ca 
beneficiarii să aibă în vedere nu 
numai cerințele imediate, de mo
ment, ci și pe cele de perspectivă. 
Spun aceasta bizuindu-mă pe fap
tul că unele ministere, care au pre
văzute în planul lor construcții de 
locuințe, consideră că rolul lor se 
rezumă doar la darea temei de pro
iectare și asigurarea fondurilor. Dar 
rareori își pun ele problema: cînd 
trebuie să predea tema de proiec
tare, ce pregătiri sînt necesare, ce 
urmări au modificările de plan? Mi
nisterul Industriei Ușoare, Ministe
rul Industriei Petrolului și Chimiei 
și alți beneficiari au solicitat locu
ințe la Predeal, Făgăraș, Sf. Gheor- 
ghe și Tălmaciu, cu multă întîrziere 
sau au sporit suplimentar numărul 
apartamentelor la sfîrșitul anului

KWAME NKRUMAH 
Președintele Republicii Ghana

la noul port, in lungime de 30 
km. Pentru ca circulația mași
nilor să nu fie stînjenită, este 
în curs de realizare un nod ru
tier, peste linia ferată Constan- 
ța-Mangalia, în formă de trifoi 
cu patru foi. Pentru grăbirea 
lucrărilor, luna aceasta se va 
pune în funcțiune o macara de 
1 000 tone, cu ajutorul căreia 
se vor așeza în corpul digului 
blocuri mari din beton — sta- 
bilopozi — care vor apăra ta- 
luzul de furia valurilor.

formația Rapid București va întîlni echi
pa bulgară Cemo More Vama, în cadrul 
turneului balcanic. Duminică, 4 aprilie, 
la Ploiești, în deschidere la întâlnirea Pe
trolul—U.T. Arad, din cadrul campiona
tului republican, va avea loc primul 
joc dintre echipele de juniori ale R.P.R. 
și Turciei.

După etapa categoriei A de fotbal din 
11 aprilie, jucătorii selecționați în lotul 
republican își vor relua pregătirile în 
comun pentru meciul de verificare pe 
care-1 vor susține la 14 aprilie la Mila
no, cu echipa A. C. Milan.

kl ATATir Sezonul internațio-NATAȚIE nai de natație se
inaugurează în zilele 

de 10 și 11 aprilie cu meciul R. P. Ro- 
mînă—R. S. Cehoslovacă (la bazinul a- 
coperit Floreasca din Capitală). Din lo
tul nostru fac parte, printre alții, Cris
tina Balaban, Ingrid Ungur, A. Șopte- 
reanu, V. Moraru, Nicoleta Bărbulescu.

întîrzîat
1964. Socotim că nu este bine să 
proiectăm locuințe „pentru orice 
eventualitate". Părerea noastră este 
ca mai întîi să punem la punct (cu 
concursul ministerelor beneficiare și 
al C.S.P.) problema programării a- 
cestora pe localități. S-ar înlătura 
astfel situația ca un număr de lo
cuințe să fie proiectate la începutul 
fiecărui an .în timp foarte scurt și 
— de cele mai multe ori — prin 
adaptarea unor proiecte, fără a li se 
aduce vreo îmbunătățire.

în legătură cu problema respec
tării termenelor planificate de dare 
în folosință a locuințelor ar trebui 
să fie studiate mai atent și posibi
litățile de creștere a operativității 
în proiectare și avizare, bineînțeles 
în condițiile unei exigențe normale. 
S-ar putea examina și problema 
perfecționării în continuare a mun
cii de avizare. în execuția construc
țiilor s-ar cîștiga timp dacă la 
C.S.C.A.S. și C.S.P. lucrările ar fi 
avizate de colective de specialiști, 
fără a se mai solicita avize separa
te de la 4—5 sectoare sau direcții de 
specialitate.

★
Am redat explicațiile tovarășilor 

de la trustul regional de construc
ții, D.S.A.P.C. și Sfatul popular re
gional Brașov. Modul în care ei au 
scos la iveală deficiențele ivite în 
cursul îndeplinirii planului de in
vestiții în regiune nu este însă a- 
profundat suficient. O analiză aten
tă și exigentă ar ajuta organele lo
cale respective să privească cu răs
pundere sporită sarcinile comune 
ce le revin în legătură cu construi
rea și darea în folosință la termen 
a obiectivelor prevăzute în plan.

Din discuții s-a desprins și faptul 
că forurile de resort din unele mi
nistere și alte organizații centrale 
nu au acordat întreaga atenție bunei 
pregătiri a propriilor investiții din 
regiunea Brașov, pentru care statul 
le-a asigurat fonduri importante. 
Considerăm util ca acestea să dea 
explicațiile cuvenite în legătură cu 
condițiile ce trebuiau să le creeze, 
cu măsurile pe care intenționează 
să le ia în vederea îndeplinirii la 
termen și integrale a planului de In
vestiții și evitării unor asemenea 
situații în anul viitor.

în sala Casei de cultură a sindi
catelor din orașul Piatra Neamț a 
avut loc joi o adunare populară 
consacrată celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist. în fața unei numeroa
se asistențe, ing. Gh. Caranfil, de
putat în Marea Adunare Națională, 
director al uzinei de fire și fibre 
sintetice din Săvinești, a vorbit des
pre realizările obținute de poporul 
ungar pe drumul construcției socia
liste în cei 20 de ani de la elibe
rare. A luat apoi cuvîntul Rezso 
Renyi, consilier al Ambasadei R.P. 
Ungare la București.

★
La cinematograful „Republica" din 

Capitală a avut loc joi seara un

SEARĂ CULTURALĂ CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE A GRECIEI

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei, Institutul romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat joi o seară culturală, la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. Au partici
pat Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au luat parte ambasadorul Greciei 
la București, Alexandre Cimon Ar- 
gyropoulo, și membri ai ambasadei.

(Agerptes)

Premieră teatrală
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

a prezentat joi seara premiera pie
sei „Oameni și șoareci" de John 
Steinbeck (în romînește de Profira 
Sadoveanu și Sima Zamfir). Regia 
spectacolului este semnată de Ale
xandru Finți, scenografia aparține 
lui Mihai Tofan, iar muzica lui Ște
fan Mangoianu.

• Cunoscuta echipă braziliană de 
fotbal F.C. Santos din Sao Paulo a 
fost eliminată din Cupa Campionilor 
Americîi de sud. în meciul de baraj 
(pentru semifinale), disputat la Buenos 
Aires, formația lui Pele a pierdut cu
1— 2 (după prelungiri) în fața echipei 
Penarol Montevideo din Uruguay. 
Cealaltă finalistă va fi desemnată 
între echipele argentinene Boca Ju
niors și Independiente.

• Campionatul Marii Britanii de 
fotbal a continuat cu desfășurarea 
meciului Tara Galilor — Irlanda de 
nord. Fotbaliștii Tării Galilor au re
purtat victoria cu 5—0.

în clasament conduce echipa An
gliei cu 4 puncte din două jocuri, ur
mată de Tara Galilor cu 4 p. (3 
jocuri), Scoția 2 p. (2 jocuri) și Ir
landa de nord zero puncte. Meciul 
Anglia—Scoția (10 aprilie la Londra) 
va decide cîștigătoarea competiției.

• Echipa T-S.K.A. Moscova a cîști-
gat pentru a 12-a oară titlul de cam
pioană a U.R.S.S. la hochei pe gheață, 
învingînd în ultimul joc pe Lokomo
tiv Moscova cu scorul de 9—3 (4—3;
2— 0; 3—0) Ț.S.K.A. a realizat 60 de 
puncte din 31 de jocuri (29 cîștigate 
și 2 încheiate la egalitate). în forma
ția campioană activează 10 compo
nent! ai echipei U.R.S.S., printre 
care Ragulin, Brejnev, Loktev, Alme
tov, Alexandrov.

• La Copenhaga s-a desfășurat 
prima întîlnire din cadrul finalei 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin între echipele H. C. 
Copenhaga și Spartacus Budapesta. 
Au cîștigat handbalistele daneze cu 
14—6 (5—3). Returul va avea loc la 16 
aprilie la Budapesta.

Lista de ciștiguri 
in obiecte

la depunerile CEC pe librete 
de economii cu dobîndă și ciștiguri

TRAGEREA PENTRU TRIMESTRUL 
I. 1965 

Lista
cu terminațiile numerelor cîștigătoare 
și procentele de ciștiguri la libretele 
de economii C.E.C. cu ciștiguri, ieșite 
la sorți la tragerea pe trimestrul 1/1965

Nr. 
ctștig.

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 0 051 581 10 000
1 0 631 679 10 000
1 0 820 086 10 000
1 0 885 550 10 000
1 0 962 821 10 000
1 1 008 005 10 000
1 1 121 042 10 000
1 1 234 407 10 000
1 1 457 485 10 000
1 1 596 474 10 000
1 1 662 401 10 000 110 000

Terminația 
libr. cîsti-

gător

17 09 877 5 000
17 26 355 5 000
17 62 952 5 000 255 000

170 8 389 2 000 340 000
170 1 606 1000
170 2 615 1000 340 000
170 0 258 500
170 0 789 500
170 6 122 500
170 9 680 500 340 000

Total ciștiguri
1 252 în obiecte r 1 385 000

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se face de către casele ra
ionale de economii, după normele sta
bilite prin regulament.

Nr. crt.

Terminațiile 
numerelor 

libretelor cîș- 
tigătoare

Procentele 
de ctștig

1 739 25O»/o
2 630 200»/o
3 458 100%
4 943 50%
5 010 25%
6 174 25%
7 205 25%
8 294 25%
9 384 25%

10 462 25%
11 554 25%
12 571 25%
13 725 25%
14 847 25%
15 938 25%

spectacol de gală cu filmul „Logod
nicele văduve", organizat de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă. 
Au participat Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Mihai 
Marinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile Dinu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare în R. P. Ro- 
mînă, șefi ai altor misiuni diploma
tice, membri ai ambasadei R. P. 
Ungare și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Sesiune științifică 
consacrată predării 
gramaticii în școli

La Brașov s-au desfășurat, în zi
lele de 31 martie și 1 aprilie, lucră
rile unei sesiuni științifice organiza
te de Societatea de științe istorice și 
filologice în colaborare cu Institutul 
de lingvistică al Academiei R. P. Ro
mîne. Sesiunea s-a ocupat de .preda
rea gramaticii și cunoștințelor de 
stilistică în învățămîntul de cultură 
generală. Au participat academicieni 
și cadre didactice din învățămîntul 
superior și mediu din București, 
Brașov și din alte orașe. La sesiune 
au fost dezbătute .probleme cu privi
re la noutățile aduse de volumul 
„Gramatica limbii romîne" ediția a 
Il-a și necesitatea ridicării nivelului 
de predare a gramaticii în învăță
mîntul de cultură generală.

Construcții sanitare
în stațiunea balneo-climaterică Ținea, 

regiunea Crișana, s-a terminat recent 
un nou pavilion cu 100 de locuri. O altă 
unitate, inaugurată de curînd, este pre- 
ventoriul TBC pentru copii de la Ci- 
ghid, raionul Salonta. într-un stadiu a- 
vansat se află și construcția noii poli- 
olinici din Aleșd. Anul acesta se chel
tuiesc, pentru dezvoltarea rețelei sani
tare regionale, sume de două ori mai mari 
decît în 1960. în prezent, rețeaua sani
tară din regiunea Crișana cuprinde a- 
proape 950 de. unități. Numai în anii 
șesenalului au fost construite 18 dis
pensare cu case de naștere, policlinici 
la Simleu Silvaniei și la Salonta, stația 
regională de recoltare și conservare a 
sîngelui de, la Oradea etc. Numărul cir
cumscripțiilor și al punctelor sanitare 
s-a dublat față de 1950. Există, de a- 
semenea, 12 stații de salvare și o stație 
„Aviasan". Rețeaua sanitară este de
servită de aproape 4 000 de medici și 
cadre medii sanitare.

(Agerpres)

Lista de ciștiguri
la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 

cu ciștiguri
TRAGEREA LA SORTI 

din 31 martie 1965

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

u
ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 51 843 44 100 000 100 000
1 08 141 41 75 000 75 000
1 45 938 09 50 000 50 000
1 43 626 26 25 000 25 000
1 20 198 27 10 000 10 000
1 01 826 41 5 000
1 14 786 21 5 000
1 18 574 41 5 000
1 23 751 24 5 000
1 24 974 16 5 000
1 47 584 18 5 000
1 54 245

Termi
nația 
seriei

47 5 000 35 000

60 275 30 2 000
60 516 46 2 000
60 792 12 2 000 360 000
60 045 03 1 000
60 393 35 1 000 120 000

600 01 33 800
600 27 31 800
600 76 18 800 1 440 000

2112 TOTAL: 2 215 000

Câștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mai sus în 
care este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii și agențiile CEC 
descentralizate.

în Capitală și alte localități din 
țară au avut loc joi mitinguri în 
care oamenii muncii au exprimat 
protestul hotărît al poporului nos
tru împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului vietnamez.

Cei care au luat cuvîntul la mitin
gurile de la Uzinele „Grivița Roșie" 
din București, „Electroputere“-Cra- 
iova, „1 Mai“-Ploiești și „30 Decem- 
brie“-Arad, de la cooperativele agri
cole de producție din comunele Lup- 
șanu — regiunea București, Mădăras 
— regiunea Crișana, Boroaia — re
giunea Suceava, precum și din cen
trele universitare din București, Iași, 
și Tg. Mureș — muncitori, tehnicieni 
și ingineri, funcționari, țărani, învă
țători și alți intelectuali de la sate, 
profesori universitari și studenți — 
dind glas profundei indignări a po
porului nostru, au condamnat poli
tica de război și de imixtiune a 
S.U.A. în Vietnam. Ei au subliniat 
că actele de război împotriva R. D. 
Vietnam, stat suveran și indepen
dent, constituie grave încălcări ale 
normelor dreptului internațional și 
prevederilor Cartei O.N.U. Acțiuni
le agresive ale S.U.A. în Vietnam, 
amestecul armat în treburile interne 
ale poporului din Vietnamul de sud 
nu pot fi justificate cu nimic, ele 
stîrnesc protestul energic al poporu
lui nostru. Folosirea gazelor toxice 
și bombelor cu napalm, măsură bar
bară, inumană, de o deosebită gravi
tate, interzisă prin tratate și proto
colari internaționale, stîrnește opro
briul întregii lumi.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Intervenția in Vietnam: „Un război 
ce nu poate fi cîștigat"

Revista vest-germană „STERN" a 
publicat un amplu articol semnat de Wal
ter Leo, cu privire la situația din Viet
namul de sud. Redăm extrase din acest 
articol.

„Americanii — arată autorul — nu se 
bucură de popularitate, populajia este 
ostilă, trupele guvernamentale exer
cită teroare — iată care este astăzi 
situația in Vietnamul de sud. Avem de-a 
face oare cu un război de eliberare al 
sud-vietnamezilor sprijinit de America ? 
Se pune problema respingerii unei in
tervenții comuniste din nord î Aceasta 
este teza oficială a Amerieii. Aproape 
nimic din această teză nu este adevărat. 
Războiul din Vietnamul de sud este un 
război de independență împotriva ame
ricanilor.

La conferința de la Geneva din 1954 
s-a ajuns la un acord potrivit căruia 
sciziunea urma să fie trecătoare. în iulie 
1956 vietnamezii urmau să țină alegeri 
libere și să purceadă la reunificarea ță
rii lor. Americanii și conducătorii de la 
Saigon sprijiniți de ei au fost acei care 
s-au temut de reunificarea țării, zădăr
nicind alegerile promise la Geneva. Ei 
aveau motive să se teamă că numeroșii 
tovarăși de luptă ai lui Ho Și Min, ră
mași în sud, vor prefera să-i aleagă pe 
comuniști decît pe președintele tiran Ngo 
Dinh Diem, adus dintr-o mînăstire din 
Belgia".

Corespondența din Paris

„Competiția" televiziunii In culori
Intre 23 martie și 7 aprilie se discu

tă la Viena, in cadrul conferinței Co
mitetului consultativ internațional al ra- 
diocomunicațiilor, perspectivele televi
ziunii in culori în Europa. Iau parte cir
ca 200 de delegați din 30 de țări in
teresate. Stabilirea unui sistem unic în 
acest domeniu este preconizată atît 
pentru motivul că acesta oferă posi
bilitatea schimbului de programe în 
cadrul rețelelor Euroviziunii și Intervi- 
ziunit, cit și din rațiuni industriale.

Ce sistem va fi adoptat l Întreba
rea preocupă acum nu numai pe spe
cialiști, dar și cercurile industriale. De 
altfel, se pare că problema a depășit 
și acest cadru. Revista franceză „Entre- 
prise" susține că ea ar fi trecut chiar 
„pe plan diplomatic și politic".

La conferința de la Viena se confrun
tă trei sisteme de televiziune în cu
lori : sistemul american N.T.S.C., ce a- 
parfine marii societăți Radio Corpora
tion of America (R.C.A.), sistemul vest- 
german P.A.L., aparținînd societății 
Telefunken, și sistemul S.E.C.A.M., pus 
la punct in (956 de inginerul Henri 
de France și aplicat de două mari so
cietăți franceze.

Televiziunea în culori se bazează pe 
principiul tricromiei, adică pe posibili
tatea de a obține orice culoare prin 
„adunarea" sau „scăderea" ■ în propor
ții convenabile a trei culori fundamen
tale : roșu, verde și albastru. Deose
birile principale între cele trei sisteme 
amintite constau în modul de transmi
tere a imaginilor în culori.

După afirmațiile specialiștilor, atu- 
urile și inconvenientele celor trei sis
teme ar fi următoarele : sistemul ame
rican N.T.S.C. are 10 ani de experien

Mitinguri ale oamenilor muncii
Oamenii muncii din țara noastră 

— au arătat vorbitorii — condamnă 
acțiunile militare agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam și cer să li 
se pună capăt fără întîrziere, să fie 
retrase toate trupele intervențio- 
niștilor, să se respecte acordurile de 
la Geneva din 1954, astfel ca eroicul 
popor sud-vietnamez să-și poată 
hotărî singur soarta. Față de lupta 
eroică, dreaptă, dusă de poporul 
vietnamez pentru apărarea indepen

In timpul mitingului de la Uzinele „Grivița roșie'

„La Washington — se arată mai de
parte în articol — mai este și astăzi ne
voie de curaj pentru a tăgădui in public 
teza despre «agresiune» și pentru a sus
ține retragerea trupelor americane din 
Vietnam. Senatorul democrat Frank 
Church a avut acest curaj. El a amintit 
concetățenilor săi de propria lor revo
luție : revoluția în America nu a fost 
adusă nici de prusacul Steuben și nici 
de francezul Lafayette. Războiul Ameri- 
cii în Vietnamul de sud se îndreaptă 
astăzi... împotriva mișcării populare re
voluționare însăși. «Bătăliile împotriva lui 
George Washington nu sînt ușor de cîș
tigat», declara ironic senatorul, atunci 
cînd strategii Amerieii susțineau că dacă 
vor arunca bombe asupra Vietnamului 
de nord vor înfrînge revoluția din Viet
namul de sud.

«Consilierii» americani din Vietnamul 
de sud invidiază pe adversarii lor pen
tru ingeniozitatea și modestia lor : parti
zanii își fac hamacuri din nylonul para
șutelor americane, sandale din anvelope
le autocamioanelor, mici lămpițe de pe
trol din sticle de parfum. Armamentul 
lor standard se compune în proporție de 
80 la sută pînă la 90 la sută din arme 
americane luate ca pradă de război. 
Predilecția lor pentru echipament ameri
can este justificată : ei se pot aprovi
ziona cu muniție nouă și piese de schimb 
chiar după colț, la cel mai apropia! post 
de patrulă.

Recent, în aceeași zi cînd bombar
diere americane au atacat «linii de apro
vizionare» în Vietnamul de nord, situate 
la o mare distanja de Saigon, o uni
tate a Vietcongului s-a aprovizionat în 
imediata apropiere de Saigon ; ea a 

ță în S.U.A. El este aplicat și în Ja
ponia. Sistemul american este sprijinit 
de Anglia, Olanda și țările nordice. 
După cum arată specialiștii de aici, 
sistemul ar prezenta și unele inconve
niente, Obstacolele terestre și condi
țiile atmosferice pot altera sau defor
ma culorile pe măsură ce distanța se 
mărește. Fiecare post receptor tre
buie să aibă deci o dublă comandă 
pentru reglaj, adică două butoane su
plimentare, unul pentru a restabili cu
loarea și altul pentru restabilirea inten
sității ei. Practic, telespectatorul trebuie 
să manipuleze tot timpul reglajul spre 
a împiedica „deraierea" culorilor.

Sistemul vest-german P.A.L., care a 
dat unele rezultate, este considerat ca 
un derivat îmbunătățit al sistemului a- 
merican. Dar acest procedeu este mai 
costisitor și se află abia în faza expe
rimentală. Sistemul menține butonul de 
reglaj continuu.

Una din dificultățile importante ale 
televiziunii în culori este aceea că a- 
paratul de emisiune trebuie să transmită 
mai multe semnale simultan. în proce
deul francez, originalitatea constă în 
aceea că semnalele în culori nu sini 
transmise simultan, ci succesiv. Aceasta 
permite folosirea unei singure modu
lații, cea de frecvență. In asemenea 
condiții, transmisia are o mai mare sta
bilitate, fără a fi nevoie de butoanele 
de reglaj continuu. Imaginea și culoa
rea sînt mai fidele. Totodată, se asigu
ră o transmisie bună pe distanțe lungi. 
Un alt avantaj esențial este că stabili
tatea culorii permite înregistrarea emi
siunilor pe magnetoscop, ceea ce nu se 
poate realiza la celelalte două sisteme. 

denței și suveranității naționale ti 
pentru unificarea patriei sale, oa
menii muncii din țara noastră își 
exprimă, cu hotărîre, solidaritatea 
lor.

în1 încheierea mitingurilor au fost 
aprobate moțiuni în care este con
damnată agresiunea americană în 
Vietnam și se reafirmă solidaritatea 
frățească a poporului nostru cu 
lupta poporului vietnamez.

(Agerpres)
a

atacat un depozit de arme american, în 
una din zonele chipurile de mult „pa
cificate", luînd cu ea tot ce nu era bătut 
în cuie. Prada a fost suficientă pentru 
a echipa o întreagă companie.

Un ofițer american declara : «Ar fi 
bine dacă partizanii ar fi de partea 
noastră». Evident că trupele Vietcong 
știu pentru ce luptă. Se poate afirma 
oare același lucru și despre soldații ame
ricani ? Anul trecut, cînd ziariștii Peter 
Grubbe și Hilmar Pabel au fost în Viet
nam pentru revista „Stern", un maior 
american le-a declarat : «Cu 14 zile în 
urmă au căzut doi din oamenii mei. Ce 
să scriu mamelor lor, pentru ce au căzut 
fiii lor ?»

Sud-vietnamezii nu vor să lupte nici 
împotriva forțelor Vietcong, după cum 
nu vor să fie protejați de apărători ne
doriți. Acest lucru îl simt pe pielea lor 
soldații americani pe frontul din junglă. 
Pentru politica generalilor și politicieni
lor americani, soldații americani de pe 
frontul din junglă nu mai au decît «un 
zîmbet malițios», după cum scrie ziarul 
creștin-democrat „Rheinischer Merkur". 
Un instructor a declarat : «Acest război 
nu poate fi cîștigat — așa cum își închi
puie oamenii de la Saigon și Washing
ton».

Revoluția în Vietnamul de sud se bu
cură de popularitate.

Forțele Vietcong au învins deoarece 
au cîștigat populația în favoarea cauzei 
lor : împotriva intervenționiștilor, pentru 
mai multă dreptate socială.

Astăzi America cugetă în ce mod poa
te să termine războiul fără o prea mare 
pierdere de prestigiu, deoarece pe cale 
militară acest război nu poate fi cîștigat, 
iar din punct de vedere politic el este 
deja pierdut. Situația Amerieii nu este 
de invidiat. Dată fiind prăbușirea treptată 
(a intervenționiștilor — N. R.) în Vietna
mul de sud, problema dacă amestecul 
Amerieii a fost un lucru înțelept pro
voacă îndoieli din ce în ce mai mari și 
la Washington".

Sistemul S.E.C.A.M. poate recepționa 
atît emisiunile în culori, cît și cele în 
alb și negru, fără nici un bufon de re
glaj, folosind infrastructura clasică, ceea 
ce reprezintă o economie substanțiala 
in materie de investiții. Fabricarea in 
serie a acestor aparate, care deocam
dată sînt în număr mic, va începe, în 
Franța, în 1967.

Prin acordul franco-sovietic, semnat 
recent, U.R.S.S, a adoptat sistemul 
S.E.C.A.M. Se apreciază că, o dată cu 
acest acord, sistemul francez are multe 
șanse de a fi adoptat în cele mai multe 
țări europene. Aceasta a produs iritaie 
în cercurile industriei electronice ame
ricane, dat fiind că piața europeană 
era considerată de aceste cercuri ca o 
mare miză. Ziarul „Paris Presse-I'lntran- 
sigeant” scria că pentru prima dată Da- 
vidul francez bate pe Goliatul american 
și cucerește o victorie în cel mai for
midabil business de după război. Po
trivit acestui ziar, miza este de 600 mi
lioane de cumpărători și perspective de 
desfacere pe termen lung în țările Afri
cii și Asiei.

Potrivit presei franceze, „competiția" 
de la Viena se anunță a fi strînsă. Zia
rele scriu că este de așteptat o puter
nică opoziție și chiar o contraofensivă 
din partea americană, dat fiind că 
R.C.A. dispune de puternice mijloace 
financiare.

Este greu de spus însă dacă la Viena 
se va lua sau nu o hotărîre privind a- 
doptarea unui sistem unic. Conferința 
de la Viena are un caracter consulta
tiv, iar hotărîri definitive vor fi luate de 
guvernele respective.

Al. GHEORGHIU
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Opinia publică condamnă Corespondența din Budapesta Parlamentul austriac Congo (Leopoldville) :

a exclus

intervenția S.U.A. în Vietnam
J

„Dificultăți electorale"
prescripția crimelor naziste

• în Stortingul norvegian • Declarația guverna 
mentală bulgară

OSLO 1 (Agerpres). — în Adu
narea Națională norvegiană (Stor
ting), ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei, Halvard Lange, a pre
zentat un raport asupra politicii ex
terne. Referindu-se la problema 
vietnameză, el a afirmat că „rai
durile americane pentru bombarda
rea unor obiective din Vietnamul de 
nord provoacă o profundă îngrijo
rare care crește pe măsură ce atacu
rile se intensifică". Folosirea de 
gaze toxice de către S.U.A., a spus 
el, „creează, de asemenea, îngrijo
rare în rîndurile opiniei publice 
mondiale, care își amintește de oro
rile primului război mondial".

SOFIA 1 (Agerpres). — La 30 
martie, Ivan Bașev, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria, 
i-a înmînat lui Nguen An Kama, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam în Bulgaria, răs
punsul la scrisoarea ministrului afa
cerilor externe al R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy. Guvernul bulgar, se 
arată în răspuns, împărtășește pă
rerile guvernului R. D. Vietnam în 
legătură cu folosirea de către S.U.A.

In Camera Comunelor, 
împotriva folosirii gazelor toxice

a gazelor toxice. Guvernul R. P. 
Bulgaria și poporul bulgar sprijină 
lupta poporului din Vietnamul de 
sud și cer ca acestuia să i se acorde 
posibilitatea de a-și hotărî singur 
soarta. Guvernul R. P. Bulgaria este 
gata să-și îndeplinească datoria in- 
ternaționalistă față de eroicul popor 
vietnamez frate în lupta sa justă 
dusă împotriva agresiunii imperia
liste.

PARIS. Ziarul „L’Humanite" a 
publicat o rezoluție adoptată de Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Francez. Conducătorii ameri
cani. se spune în rezoluție, duc un 
război îngrozitor împotriva poporu
lui sud-vietnamez. In același timp, 
ei se dedau la acte de agresiune din 
ce în ce mai grave contra R. D. Viet
nam. P.C.F. își reafirmă solidarita
tea cu poporul vietnamez.

GENEVA I (Agerpres). — Fede
rația femeilor elvețiene pentru pace 
și progres a adresat președintelui 
Johnson o telegramă în care pro
testează împotriva intervenției ame
ricane în Vietnam.

Joi dimineață, la cimitirul din 
cartierul Râkosliget al Budapestei 
a avut loc solemnitatea depunerii de 
coroane la mormintele ostașilor ro- 
mîni căzuți în luptele pentru elibe
rarea Ungariei. Au fost intonate im
nurile de stat ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. O companie de onoare 
a prezentat onorul.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, de către tovarășii 
Găspâr Sândor, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului Prezidențial, 
Pongrâcz Kălmăn, membru al Con
siliului Prezidențial, iar din partea 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, de către tova
rășii Horgos Gyula, ministrul side
rurgiei și construcției de mașini, 
Losonczi Păi, ministrul agriculturii, 
și Mod Peter, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe.

A depus apoi o coroană de flori 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Populare Romîne, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, care 
participă la festivitățile consacrate 
celei de-a 20-a aniversări a elibe
rării Ungariei.

Au mai depus coroane de flori, 
dr. Frantisek Pisek, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la Budapesta, și 
Jan Kiljanczyk, ambasadorul R. P. 
Polone la Budapesta, precum și ata- 
șații militari ai ambasadelor celor 
două țări. O altă coroană de flori 
a fost depusă din partea corpului di
plomatic din Budapesta.

Delegații din partea Consiliului 
Național al Frontului Popular Pa
triotic din Ungaria, Comitetului oră
șenesc de partid Budapesta, Minis
terului Apărării al R. P. Ungare, 
Ministerului Siderurgiei și Con
strucției de Mașini, Sfatului capi
talei, precum și din partea organe
lor de partid și de stat din cartie
rul 17 din Budapesta au depus, de 
asemenea, coroane de flori 
mintele ostașilor romîni.

★
Din partea delegației 

de stat a R. P. Romîne 
puse coroane de flori la 
ostașilor bulgari (din 
Harkâny) și la acelea ale ostașilor 
iugoslavi (din orașul Pecs), căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei.

A. POP

la mor-

partid și 
fost de-

proteste vehemente

de 
au 
mormintele 

localitatea

VIENA. După cum transmit agen
țiile de presă, criminalii de război 
naziști nu vor putea să se preva
leze de prescriere în Austria : par
lamentul a votat la 31 martie un pro
iect de lege privind revizuirea co
dului penal în sensul excluderii de 
la prescripția legală a crimelor na
ziste pasibile de pedeapsa supremă 
(pedeapsa capitală fiind abolită, este 
înlocuită cu condamnarea pe viață). 
La cîteva zile numai după dezbate
rea din Bundestagul de la Bonn, re
marcă agenția France Presse, 
Adunarea națională austriacă a 
mers mult mai departe decît parla
mentul vest-german, hotărînd că 
prescripția nu poate fi aplicată 
unor crime printre care figurează 
genocidul și crimele de război. Dez
baterea a durat trei ore și jumă
tate ; toți vorbitorii majorității gu
vernamentale (creștin-democrați și 
socialiști) au fost unanimi pronun- 
țîndu-se împotriva aplicării pres
cripției. Numai grupul liberal (8 de- 
putați din 165) a părăsit sala în mo
mentul votului.

LEOPOLDVILLE. Eșuarea alegerilor 
legislative din circumscripția elec
torală Leopoldville constituie obiec
tul unor insistente cercetări ale gu
vernului congolez. 66 de secții din 
acestă circumscripție nu au putut să 
prezinte rezultatele scrutinului... 
deoarece acesta nu a avut loc. Ope
rațiile electorale — a transmis a- 
genția France Presse — au fost se
rios îngreunate de „neglijențele” co
misiei însărcinată cu organizarea 
scrutinului : numeroase birouri de 
votare nu primiseră materialul elec
toral, urnele și buletinele de vot au 
rămas la biroul central al comisiei.

ră cu eficiența acestui scrutin menit 
să legifereze guvernul condus de 
Moise Chombe. „Dacă aici, în cen
trul orașului Leopoldville, au fost 
greu de procurat urne electorale și 
buletine de vot, cum se poate oare 
spera într-un succes în alte locali
tăți ? La ce se poate aștepta guver
nul în regiunile care au fost pînă a- 
cum cîtva timp în mîinile răsculați- 
lor?" — se întreabă agenția.

CAIRO 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al guvernului revoluționar 
congolez, Christophe Gbenye, a pă
răsit capitala R.A.U., unde a confe
rit cu președintele Nasser și cu alte

LONDRA 1 (Agerpres). — Joi 
după-amiază, în Camera Comunelor 
au început dezbateri referitoare la 
poziția engleză față de situația din 
Vietnam. Deschizînd dezbaterile, mi
nistrul afacerilor externe al An
gliei, M. Stewart, a reafirmat ati
tudinea guvernului englez de spri
jinire a politicii duse de Statele 
Unite în Vietnam.

Referindu-se la dezbaterile
Camera Comunelor, agențiile de pre
să occidentale relevă că guvernul 
Wilson „se află sub presiunea fer
mă a aripei de stînga a Partidului

ri in

laburist, care vrea să tempereze 
sprijinul acordat de Anglia poziției 
americane și să găsească o cale pen
tru reglementarea dilemei vietna
meze". „Unii membri ai Parlamen
tului britanic, menționează agenția 
Associated Press, au protestat cu 
vehemență față de 
lor toxice împotriva 
Vietnamul de sud.

Luînd cuvîntul în 
terilor, Alec Douglas-Home, în nu
mele opoziției conservatoare,. a feli
citat guvernul pentru poziția expusă 
de către ministrul afacerilor ex
terne.

folosirea gaze- 
patrioților din

cadrul dezba

n Washington Rusk și Taylor se pronunță 
pentru continuarea acțiunilor agresive

WASHINGTON. Agenția United 
Press International transmite că 
secretarul de stat Dean Rusk a avut 
miercuri o întrevedere secretă cu 
membrii unui subcomitet pentru a- 
facerile externe al Camerei Repre
zentanților, pentru a-i informa des
pre situația din Vietnam. Vorbind 
mai tîrziu ziariștilor, Rusk a afirmat 
că atacurile avioanelor americane 
împotriva Vietnamului de nord vor 
continua.

Aceeași agenție arată că „preșe
dintele Johnson a ținut joi un consi
liu de război la nivel înalt pentru a 
asculta noile propuneri ale ambasa
dorului Maxwell Taylor (care se află 
în prezent la Washington — n.r.). 
Există puternice indicii, arată mai 
departe agenția, că, în baza recoman
dărilor lui Taylor, președintele

hotărî să intensifice războiul împo
triva Vietcongului și atacurile împo
triva Vietnamului de nord. Tot re
comandările ambasadorului au stat 
și acum două luni la baza hotărîrii 
președintelui de a inaugura raiduri 
aeriene împotriva Vietnamului 
nord".

După cum anunță buletinul 
știri al Casei Albe, ambasadorul a- 
merican la Saigon, Maxwell Tay
lor, a declarat la Washington în 
fața ziariștilor : „Vom continua .pro
gramul trasat de președinte, ftide- 
pendent de acțiunile pe care le în
treprinde Vietcongul". Exprimîn- 
du-și regretul pentru pierderile în 
urma exploziei de la ambasada a- 
mericană de la Saigon, el a adăugat: 
„Este unul din riscurile activității 
noastre de acolo".

Lărgirea componenței 
guvernului sudanez

Partidul comunist 
va participa la actualul cabinet

KHARTUM 1 (Agerpres). — Mi
nistrul informațiilor al Sudanului, 
Saleh Mahmoud Ismail, a făcut o 
declarație arătînd că partidul co
munist și partidul democratic al 
poporului din Sudan au hotărît să 
participe la actualul guvern condus 
de premierul Khatim el-Khalifa. 
Cele două partide, a arătat el, și-au 
numit miniștrii în posturile ce le-au 
fost rezervate la formarea guvernu
lui și care erau vacante. Reprezen
tanții partidului comunist și ai 
partidului democratic al poporului 
dețin portofoliile ministerelor edu
cației, sănătății, comerțului și agri
culturii. Consiliul suprem al Suda
nului a anunțat joi, după consultă
rile avute cu liderii partidelor po
litice, că actualul guvern își va 
continua activitatea pînă ce se va 
forma un nou guvern, după ale
geri.

Premierul Consiliului de Stat
al R. P. Chineze a sosit la Cairo

Chombe în turneu electoral, Înconjurat de o gardă numeroasă

de

de

★
KHARTUM 1 (Agerpres). — în

tr-o cuvîntare, referindu-se la vii
toarea conferință destinată soluțio
nării definitive a situației provincii
lor meridionale sudaneze, programa
tă peste trei luni, primul ministru 
sudanez, Khalifa, și-a exprimat spe
ranța în realizarea reconcilierii na
ționale. Un comitet special, format 
din 12 persoane din nordul și sudul 
țării, continuă convorbirile pentru 
găsirea unei soluții adecvate proble
mei care a făcut obiectul recentei 
conferințe a mesei rotunde : statutul 
constituțional al 
nale sudaneze.

regiunilor meridio-

și toți 
din Su-

★
municipaliFuncționarii 

salariații consiliilor rurale 
dan au declarat la 31 martie o grevă 
de 3 zile, pentru a determina guver
nul central să ia în considerație ce
rerile de revizuire a salariilor. într-o 
declarație a organizațiilor sindicale 
ale lucrătorilor de la poștă și tele
graf se arată că lucrătorii din aces
te sectoare intenționează să intre și 
ei în grevă.

Imagine din Vietnamul de sud : 
operațiile de război ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam, folosirea 
gazelor toxice sînt însoțite de in
tensificarea represiunilor trupelor 
americane împotriva populației 

sud-vletnameze

Corespondența din Rio de Janeiro

F.A.O.: prin false reforme agrare 
nu se va învinge foametea

In localitatea balneară Vina del 
Mar, de pe litoralul chilian al Paci
ficului, și-a desfășurat lucrările a 
opta conferință regională a F.A.O. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură). Ea urma 
să se țină încă acum șapte luni, în 
august 1964, dar a fost amînată, 
după explicațiile inițiatorilor săi, din 
două motive : a) pentru a sonda mai 
bine sursele de finanțare a reforme
lor agrare recomandate (s-a adresat 
în acest sens Băncii interamericane 
de dezvoltare) și b) pentru a putea 
avansa de la aspectele tehnice la 
cele social-politice. In cercurile zia
ristice latino-americane (publicitatea 
în jurul conferinței a fost în genere 
redusă) — se presupune că îndeo
sebi în ce privește al doilea obiec
tiv, principalul de altfel, progresele 
au fost minime și de aceea el va 
furniza și pe viitor prilejuri de amî- 
nare a dezbaterilor în cadrul F.A.O. 
Directorul general al F.A.O., dr. B. R. 
Sen, a temperat în următoarele cu
vinte așteptările celor tentați să e- 
xagereze rolul actualei conferințe : 
„In fiecare țară există rezistențe pu-

ternice față de schimbările structura
le sau instituționale. Nu uitați că a- 
ceastă conferință reunește delegați ai 
guvernelor și nu va putea să mear
gă mai departe de propunerile făcu
te de ei în numele guvernelor res
pective".

Cu alte cuvinte, recomandă
rile specialiștilor F.A.O. în materie 
de măsuri destinate să impulsioneze 
agricultura țărilor continentului lati- 
no-american și, prin aceasta, să con
tribuie la diminuarea flagelului foa
metei nu vor putea avea rezultate 
palpabile atîta vreme cit tot ce depă
șește sfera tehnico-administrativă în- 
tîmpină opoziția celor interesați în 
menținerea stărilor de lucruri de 
pină acum.

Pentru foarte multă lume de aci 
este evident că în America Latină, 
unde în medie cinci la sută din pro
prietari posedă jumătate din supra
fața de pămînt (există țări unde co
relația este : doi la sută din pro
prietari posedă optzeci Ia sută), 
progresul agriculturii nu poate înce
pe cu oferta de agronomi, zootehni- 
cieni sau economiști, ci cu reforme

care să schimbe radical structura 
proprietății agrare.

In discursul inaugural ținut la con
ferința F.A.O., președintele chilian, 
Eduardo Frei, avertiza: „Prețul de a 
nu produce alimentele necesare și, 
prin urmare, pericolul unei violente 
explozii sociale ar fi mult mai mare 
din punct de vedere economic și cu 
repercusiuni incalculabile, decît mij
loacele investite pentru reforme. 
Dacă nu vor exista schimbări, vor 
fi explozii violente. Cu alte cuvin
te, dacă forțele conservatoare nu 
vor accepta nici un fel de pre
faceri «de sus» ele se vor produ
ce oricum «de jos» și vor costa mai 
scump în toate privințele...".

Este, în esență, constatarea fă
cută adeseori în ultima vreme 
de o serie de conducători po
litici burghezi, preocupați de 
consecințele pe care le-ar putea 
avea rezistența moșierilor. Se cere 
însă precizat că acești politicieni, 
oricît de radicală pare terminologia 
utilizată de ei, nu propun lichidarea 
latifundiilor, ci numai — maximum 
— exproprieri parțiale, care pe dea-

ALGER 1 (Agerpres). — La 1 a- 
prilie a luat sfîrșit vizita oficială a 
premierului Ciu En-lai în Algeria. 
Premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și persoanele care 
l-au însoțit au avut întrevederi cu 
președintele Algeriei, Ben Bella, și 
cu alte oficialități algeriene. La în
cheierea vizitei a fost dat publici
tății un comunicat comun.

CAIRO 1 (Agerpres). — La invi
tația președintelui Nasser, la 1 apri
lie au sosit la Cairo Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze; și persoanele care îl înso
țesc. Oaspeții chinezi au fost salu
tați pe aeroport de Aii Sabri, prim- 
ministru al Consiliului Executiv al 
R.A.U., și de alți membri 
nului.

ai guver-

Un miting al profesorilor la Londra, sub lozinca : salarii mai bune

•EACHfflS

Faptul a fost calificat de ministrul 
de interne, Munongo, drept un act 
de „sabotaj*. După ce Munongo a or
donat arestarea președintelui Comi
siei electorale, a adjunctului aces
tuia și a primarului orașului Leopold
ville care, de altfel, i-au fost colabo
ratori apropiați, agenția citată anun
ță noi arestări. Este vorba de trei 
persoane de origine belgiană, care 
ocupă posturi de conducere la tipo
grafia „Imprimco*, fiind acuzate de 
întîrzierea imprimării buletinelor de 
vot.

Referindu-se la „dificultățile elec
torale” prin care trec autoritățile 
congoleze, agenția Reuter mențio
nează că cercurile diplomatice din 
Leopoldville sînt sceptice în legătu-

personalități guvernamentale din 
R.A.U. în legătură cu organizarea 
conferinței diferitelor tendințe re
voluționare congoleze. Luînd cuvîn- 
tul la o conferință de presă înainte 
de plecare, Gbenye a spus că la a- 
propiata conferință de la Cairo vor 
participa reprezentanți ai Partidu
lui solidarității africane, condus de 
Antoine Gizenga, Mișcării naționale 
congoleze-Lumumba, Comitetului 
Național de Eliberare și guvernului 
revoluționar. „Această conferință, a 
declarat el, va urmări să-i regru
peze pe toți revoluționarii congo
lezi. în prezent, contactele între 
liderii diferitelor mișcări continuă 
și sperăm că ea se va reuni într-un 
viitor apropiat".

Sub protecția Afaceri cu arme
lui Chombe pentru R. S. A

Reacții la raportul mediatorului O.N.U. in Cipru
ATENA 1 (Agerpres). — Miercuri 

seara, la Atena a fost dată pu
blicității o notă pe marginea ra
portului prezentat Consiliului de 
Securitate de mediatorul O.N.U. în 
Cipru, Galo Plaza Lasso. în notă 
se arată că acest raport nu cuprin
de, după părerea oficialităților gre
cești, decît unele puncte pozitive, 
printre care condamnarea acordului 
de la Zurich și Londra și respinge
rea propunerii de împărțire a Ci
prului.

La Nicosia, poziția cipriotă față 
de acest raport a fost enunțată de 
președintele Camerei Reprezentan
ților din Cipru, Glafkos Clerides, 
care a declarat că raportului lui 
Galo Piaza trebuie să i se acorde 
importanța care i se cuvine, mai 
ales în ce privește propunerea sa de

soluționare pe cale pașnică a pro
blemei cipriote.

La Ankara, ministrul afacerilor 
externe al Turciei a dat publicității 
un comunicat în care se menționea
ză că nu se pot aștepta rezultate 
pozitive de pe urma continuării mi
siunii de mediere a lui Galo Piaza 
în Cipru, întrucît acesta exprimă 
propria sa opinie asupra fondului 
problemei fără a obține acordul tu
turor părților interesate. De aceea, 
se spune în comunicat, noi conside
răm că misiunea mediatorului 
O.N.U. în Cipru trebuie să ia sfîrșit 
o dată cu publicarea raportului său.

Rezumînd reacțiile părților inte
resate față de raportul Piaza, ziarul 
„Ethnos" scrie că Atena este deo
camdată rezervată, Ankara nemul
țumită, iar Nicosia satisfăcută.

LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). — 
După numeroase încercări de a nega 
faptul că fostul președinte al Con- 
goului (Brazzaville), Fulbert You- 
lou, evadat în cursul săptămînii 
trecute, se află la Leopoldville, gu
vernul lui Moise Chombe a dat pu
blicității, miercuri, un comunicat în 
care se arată că „ex-președintele 
Youlou a avut o convorbire amicală 
cu primul ministru Moise Chombe". 
Reședința lui Youlou se află la 
Leopoldville, dar locul unde este 
situată este ținut în strict secret. 
Comunicatul arată că el a cerut azil 
politic și că „autoritățile de la Leo
poldville i l-au acordat". Comuni
catul ocolește cu grijă amănuntele 
privind evadarea lui Youlou, ceea 
ce îi determină pe comentatorii de 
presă să afirme că ea a fost organi
zată de guvernul de la Leopoldville. 
Observatorii din Leopoldville consi
deră dă 
vern în 
probabil

Youlou va forma un „gu- 
exil", care își va stabili 
sediul la Elisabethville.

Potrivit unor 
sa occidentală, Organizația Națiuni
lor Unite a fost avertizată asupra 
unei „acțiuni particulare internațio
nale" — cu centrul la Londra — prin 
care se intenționează transportarea 
de arme, în valoare de mai multe 
milioane de lire, in Africa de Sud.

„Comercianți de armament, cunos- 
cuți pe plan internațional, agenți și 
oameni de legătură - 
rul englez „Observer' 
formați că 
este gata 
uriașe de 
principalele 
furniza amănunte în această afacere 
este un om de legătură, pe nume de 
Furness. El a declarat că inelul de 
legătură dintre furnizori și guvernul 
Republicii sud-africane este pe punc
tul de a se închide. S-a făcut o în
cercare ca armele să fie transporta
te din Belgia în Nicaragua, unde ar 
fi urmat să stea cîteva săptămîni^. ea 
apoi să fie transportate în R.S.AfA- 
ceste manevre sînt necesare din cau
za embargoului internațional de 
arme aproape total impus Republicii 
Sud-Africane".

știri apărute în pre-

— relatează zia- 
■“ — au fost in- 

Republica Sud-Africană 
să cumpere cantități 
arme mici. Una din 
persoane care ar putea

SCURTE ȘTIRI
supra ar urma să fie indemnizate 
Intr-o formă sau alta. Nici unul din 
proiectele de reformă agrară de 
pînă acum nu se referă la împro
prietărirea țărănimii sărace în tota
litatea ei, iar, în unele cazuri, numă
rul țăranilor vizați de reformă este 
infim.

Dar chiar și aceste proiecte 
mai mult decît modeste întîmpină 
rezistența marilor proprietari de pă
mînt. Cele cîteva „reforme" (unii le 
spun „contrareforme") aplicate sau 
în fază de aplicare au dimensiuni 
cu toti^l reduse. Motiv pentru 
care revista chiliană „Ercilla" in
serează, în ultimul său număr, ur
mătoarele constatări : „în ce priveș
te reforma agrară, trebuie să se 
treacă de la vorbe la fapte. Multe 
guverne vorbesc despre ea, dar sînt 
puține cele ce o pregătesc într-ade- 
văr. Sectorul agricol, cel mai nume
ros, a rămas uitat într-un ungher. 
Agricultura, adică ramura economiei 
care 
mele 
mea

In
pornesc 
guverne 
numitei 
tabloul 
americane, unde 
după unii autori chiar trei pătrimi) 
din locuitori sînt în permanență sub- 
alimentați, rămîne din cele mai sum
bre pe glob, fiindcă nicăieri pe 
continent (cu excepția Cubei, bine
înțeles) nu se preconizează in-

cluderea acestui sector de bază 
în ansamblul unor reforme a- 
grare reale.

La actuala reuniune a F.A.O. 
s-a vorbit din nou despre „pe
ricolul demografic", folosindu-se 
datele statistice despre procentul re
cord de creștere a populației și exa- 
gerîndu-se, ca de atîtea ori în trecut, 
ponderea lui, în condiții cînd în fapt 
regiunea număra în medie mai puțin 
de zece locuitori pe kilometru pătrat. 
Unele voci realiste au atras atenția 
că rezolvarea problemei foametei re
zidă mai mult într-o distribuire echi
tabilă a ceea ce se produce decît 
în producție ca atare.

Pentru țările Americii 
starea de înapoiere 
turii are consecințe 
datorită faptului că 
virtutea unor cauze

dă de mîncat, își menține for- 
feudale moștenite de pe vre- 
perioadei coloniale".
rezumat, fie că recomandările 

de la F.A.O., de la propriile 
sau de la tehnicienii așa- 
„Alianțe pentru progres”, 
agriculturii în țările latino- 

două treimi (iar

Latine 
a agricul- 

agravante 
acestea, în 
politico-eco-

nomice determinate, au o economie 
bazată pe monocultură sau depind 
în principal de agricultură ca de o 
sursă de finanțare a economiei în 
general, în condițiile cînd nu se reu
șește nici măcar asigurarea unui ni
vel alimentar normal pentru majori
tatea populației.

Creșterea în intensitate și amploa
re a mișcărilor țărănești oferă tot 
mai multe indicii că jumătățile de mă
sură nu pot induce în eroare ma
sele și nu pot să pună capăt real
mente fenomenului endemic al foa
metei pe continentul latino-ameri- 
can.

Vosile OROS

ALGER. într-o declarație a mișcă
rii panafricane a studenților se arată 
că, în urma demonstrațiilor studen
țești din Maroc, tribunalele excepțio
nale create în Maroc pronunță nu
meroase condamnări împotriva stu
denților și a conducătorilor organiza
țiilor studențești. în declarație se arată 
că au fost arestați aproape toți mem
brii Comitetului Executiv al Uniunii 
Naționale a Studenților 
conducători ai Uniunii 
muncii și numeroase 
conducere ale

loc, mai multe persoane au fost ră
nite. Este a doua demonstrație anti
fascistă organizată la Viena în cursul 
acestei săptămîni.

din Maroc, 
marocane a 

alte cadre de 
organizațiilor de masă.

BELGRAD.
trei săptămîni
în R.S.F. Iugoslavia, o formație a An
samblului artistic al C.C.S. din R. P. 
Romînă a prezentat două spectacole 
în localitatea Vîrșeț, care s-au bucurat 
de un mare succes.

în cadrul turneului de 
pe care îl întreprinde

LONDRA. Camera Comunelor a 
respins, miercuri seara, cu 307 voturi 
contra 299, moțiunea de cenzură pre
zentată de deputății conservatori îm
potriva programului 
nului laburist.

agricol al guver-

forțele democra- 
demonstrație îm- 
fasciste a căror

VIENA. Miercuri, 
tice au organizat o 
potriva elementelor 
activitate a cunoscut o anumită re
crudescență în ultima vreme. De
monstranții au fost atacați de huli
gani. în urma ciocnirilor care au avut

LAGOS. Guvernul nigerian, condus 
de Abubakar Balewa, a fost remaniat 
în urma admiterii în coaliția guverna
mentală a partidului Marea alianță 
progresistă unită, organizație politică 
care a repurtat un succes evident la 
recentele alegeri parțiale.

ATENA. Joi acad. Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității din București, a 
ținut o conferință despre problerr ? 
ale matematicii în aula mare a Uni
versității din Atena. Au asistat rec
torul Universității din Atena, C. Pa- 
paioanu, membri ai corpului didac
tic, numeroși studenți, precum și 
basadorul R. P. Romîne, Mircea 
lănescu.

ani- 
Bă-

PRETORIA. John Harris a fost 
cutat miercuri prin spânzurătoare la 
închisoarea din Pretoria. El era învi
nuit de a fi provooat o explozie la 
gara din Johannesburg în 1964. Har
ris a fost membru al Partidului liberal 
și al organizației „Mișcarea africană 
de rezistență".

exe-

WASHINGTON. Ray Bliss a pre
luat joi funcția de președinte al Co
mitetului național al Partidului repu
blican în care a fost ales la congresul 
ținut în luna ianuarie.
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