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Inălțim!

STUDIU APROFUNDAT, COMPETENȚA
Marile întreprinderi ale Indus

triei chimice și constructoare de ma
șini, ridicate în anii noștri, combina
tele aflate în construcție, apariția 

unor noi ramuri industriale — industria petrolieră și minieră—au schim
bat radical peisajul economic al Olieniei, i-au imprimat un puls viu, di
namic, au pus sarcini de mare răspundere în fața muncii de partid. Refe
ritor la experiența dobîndită de organele locale de partid în abordarea 
și soluționarea unor probleme complexe din domeniul industriei, tov. ION 
STANESCU, prim-secretar al comitetului regional de partid, a răspuns 
la întrebările unui redactor al ziarului nostru.

INTERVIUL NOSTRU

Este cunoscută însemnătatea 
deosebită pe care conducerea 
partidului o acordă creșterii 
continue a competenței organe
lor și organizațiilor de partid în 
conducerea economiei. Cum ac
ționează Comitetul regional 
P.M.R. Oltenia pentru a asi
gura o îndrumare competentă, 
în cunoștință de cauză, a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a le ajuta să-și concentreze 
eforturile spre problemele-cheie 
în domeniul respectiv de 
vitate ?

acti-

ridi- 
de

mecanică Sadu s-a pus accentul în
deosebi pe promovarea progresului 
tehnic și folosirea rațională a capa
cităților de producție ; la fabricile de 
confecții pe ridicarea calificării mun
citorilor și îmbunătățirea asistentei 
tehnice în schimbul doi ; pc șantie
rele de construcții s-a trecut Ig o mai 
bună organizare și aprovizionare .a 
locurilor de muncă, folosirea rațio
nală a utilajelor. Aplicarea acestui 
ansamblu de măsuri a contribuit ca 
atît sarcina de plan, cît și prevederile 
conferinței regionale să fie depășite, 
productivitatea muncii crescînd cu 
aproape 12 la sută.

0 nouă fabrică
chimică
în construcție

Combinatul chimic de la Bor- 
se construiește o nouă fabrică 
capacitate anuală de producție

La 
zești 
cu o 
de 10 000 tone hexaoloran (cu 12 la
sută substanfă activă), materie primă 
pentru fabricarea insecticidelor folo
site in agricultură. In clădire, a că
rei consfrucjie a fost terminată cu 
cincisprezece zile înainte de termen, 
se fac în prezent lucrări de finisaj. 
A început și montarea utilajelor : se 
lucrează din plin la instalarea coloa
nelor de absorbție finală, a spălăto
rului de gaze cu spumă, a conduc
telor tehnologice. Proiectul noii fa
brici 
liștii 
sută 
nele
Făgăraș, 
grad mare 
mai importante operații în desfășu
rarea procesului tehnologic, cum sînt 
reglarea debitului de clor, benzen, al 
apei de răcire, vor fi dirijate de la 
tablouri de comandă. (Agerpres)

a fost realizat de către specia
la IPROCHIM, iar circa 90 la 
utilaje sînf executate la Uzi- 
utilaj chimic și petrolier din 
Noua unitate va avea un 

de automatizare. Cele

de 
din 
de

Urmărim, în primul rind, să 
căm îndrumarea organizațiilor 
partid la nivelul sarcinilor calitativ 
superioare aflate în fața industriei 
noastre. Această preocupare se con
cretizează în acțiunea sistematică pe 
care o desfășurăm pentru continua 
perfecționare a stilului de muncă al 
organelor de partid, al fiecărui 
activist în parte, îneît aceștia să cu
noască temeinic atît sarcinile genera
le decurgînd din linia politică a par
tidului, cît și mijloacele practice, 
căile concrete de realizare a acestora 
în condițiile variate ale diferitelor 
ramuri industriale sau întreprinderi, 
în instruirea aparatului de partid 
avem în vedere, în primul rînd, 
sarcinile economice majore subli
niate de plenara C.C. al P.M.R. de 
la sfîrșitul anului trecut — 
nătățirea calității produselor, 
rea în funcțiune la termen a 
tivelor industriale, realizarea 
piară a sarcinilor de export, 
o mai bună îndrumare a organi
zațiilor de partid contribuie faptul că 
secretarii și ceilalți membri ai birou
rilor comitetului regional, comite
telor raionale și orășenești de partid 
își desfășoară cea mai mare parte a 
activității pe teren, în întreprinderi 
și pe șantiere, acolo unde se aplică 
în viață linia partidului.

Spre a ilustra felul în care sînt 
ajutate organizațiile de partid să-și 
concentreze eforturile spre cele mai 
importante sarcini, voi aminti larga 
acțiune pornită anul trecut privind 
ridicarea productivității muncii. Pla
nul de stat pe anul 1964 prevedea 
pentru regiunea noastră o creștere cu 
10,8 la sută față de anul precedent— 
ritm greu de realizat care, la început, 
a fost privit cu o anumită rezervă de 
unele cadre din regiune. Sintetizînd- 
concluziile studiilor făcute în între
prinderi de organele locale de partid, 
conferința regională de partid a ară
tat că, prin măsuri bine chibzuite, 
sarcina stabilită putea fi depășită cu 
0.5 la sută, 
organizațiile de partid și sub con
ducerea lor, organizațiile 
și de U.T.M. au fost sprijinite 
întreprindă o susținută acțiune de 
masă pentru valorificarea rezerve
lor interne existente la fiecare loc 
de muncă. Zeci și zeci de mii de 
muncitori, ingineri și tehnicieni au 
participat efectiv la această acțiune. 
La uzinele „Electroputere" și „7 
Noiembrie" din Craiova, Uzina me
canică Tr. Severin, întreprinderea

Ar fi interesant să ne rela
tați despre experiența unui co
mitet orășenesc de partid pri
vind rezolvarea unor probleme 
complexe din' domeniul indus
triei.

îmbu- 
pune- 
obiec- 
exem- 

La

îndată după conferință,

sindicale
să

1n complexul de măsuri care asigură 
obținerea unor recolte mari la toate 
culturile, un loc important ocupă com
baterea bolilor și dăunătorilor plantelor 
cultivate. Numărul acestora este neîn
chipuit de mare. Frunzele ofilite, spi
cele uscate, un știulete cu tăciune, 
fructele pătate sau stricate — toate sînt 
cauzate de microorganisme care dau 
naștere la diferite boli, sau de insecte 
care atacă direct plantele. Pagubele pe 
care le aduc agriculturii, dacă nu se 
măsuri de combatere, sînt mari, 
uneori recoltele pot li compromise 
suprafețe întinse. Este de ajuns 
amintit că o pereche de gîndaci 
Colorado poate da într-o vară peste 
2 milioane de urmași, un număr sufi-’ 
cient pentru a distruge în întregime 

■colta de pe 2,5 ha cu cartofi, lată 
Je ce sfatul nostru acordă o impor
tanță deosebită acțiunilor de protecție 
a plantelor.

In scopul combaterii bolilor și dău
nătorilor plantelor cultivate a lost crea
tă o bază materială puternică. Stațiu
nile de mașini și tractoare au fost do
tate cu aparatură modernă și de mare 
randament pentru executarea stropirilor. 
In principalele bazine pomicole func
ționează, in cadrul stațiunilor de ma
șini și tractoare, brigăzi speciale de 
protecție a plantelor. Centrele de com
batere ale staturilor populare, care a- 
plică tratamente in zonele nemecaniza- 
bile, ca și cooperativele agricole de 
produefie dispun de numeroase pom
pe carosabile și portabile. A luat o 
mare extindere folosirea aviației util: 
tare la acțiunile de combatere. In 1964 
in cooperativele agricole de producție 
au fost aplicate asemenea tratamente pe 
o supralață de peste 71000 ha.

Combaterea bolilor si dăunătorilor 
la plantele cultivate necesită cantități 
mari de insectofungicide. Spre deose 
bire de *recut, cînd ele erau aduse de 
peste hotare, în prezent industria noas
tră chimică produce o gamă largă din 
aceste produse și care au o eficacitate

iau 
iar 
pa 
de 
din

ticiparea proiectanților, beneficiarilor 
și constructorilor, iar cînd s-au con
statat întîrzieri în livrarea unor uti
laje fabricate în țară, au fost invi
tați și reprezentanți ai furnizorilor 
respectivi. Toate acestea au înlesnit 
înlăturarea în mod operativ a greu
tăților ivite, coordonarea eforturilor 
tuturor factorilor, precum și a lu
crărilor de construcții cu cele de 
montaj etc. Lună de lună, s-a urmă
rit stadiul lucrărilor pe fiecare o- 
biectiv, respectarea graficelor de 
execuție. Controlul sistematic, in
tervenția operativă a comitetului o- 
rășenesc au contribuit la realizarea 
integrală a planului de investiții pe 
anul 1964.

Este un merit al Comitetului orășe
nesc de partid Craiova de a fi ajutat 
organizațiile de partid și conducerile 
noilor întreprinderi să nu piardă din 
vedere sarcinile zilei de miine, să ia 
din timp măsuri pentru pregătirea 
cadrelor necesare exploatării în bune 
condiții a capacităților de producție 
ce vor intra în funcțiune anul aces
ta. La Combinatul de chimizare com
plexă a gazelor naturale au fost or
ganizate cursuri de calificare de 
scurtă durată cu 220 de muncitori, 
cursurile de specializare au cuprins 
719 tovarăși, peste 400 de muncitori 
au efectuat practica de producție la 
unități similare. Majoritatea perso
nalului tehnic-ingineresc de la noile 
obiective industriale a luat parte la 
montajul utilajelor și instalațiilor 
tehnologice, ceea ce i-a ajutat să cu
noască utilajul și condițiile pentru o 
bună exploatare.

în același timp, Comitetul orășe
nesc de partid Craiova a ajutat or
ganizațiile de partid din principale
le întreprinderi să analizeze perio
dic stadiul realizării planului de 
asimilare a noilor produse. Comite
tul de partid de la uzinele ..Electro
putere" a fost îndrumat să sprijine 
cu toate mijloacele muncii de par
tid realizarea autotransformatorului 
de 200 MVA pentru tensiunea de 220 
kV, produs de mare importanță pen
tru economia națională. Comitetul 
de partid de la uzina „7 Noiembrie", 
pe baza analizelor făcute la secțiile 
de forjă și turnătorie, a ajuns la 

.concLuzia.că la turnători» și forjă se

pre a informa pe cititorii 
ziarului cu privire la noile 
amenajări turistice și la 

țiunile întreprinse în acest 
de Ministerul Comerțului 
terior pentru îmbunătățirea
servirii turiștilor, ne-am adresat 
tovarășului Ștefan Enache, secre
tar general în M.C.I., care ne-a 
relatat următoarele:

Cum era și firesc, intensificarea ac
tivității turistice a fost însoțită de 
crearea, extinderea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a turismului. 
In 1964, valoarea investițiilor făcute 
în refeaua comercială și hotelieră din 
nomenclatura ministerului nostru de
pășește suma to
tală a investițiilor 
făcute în același 
scop în cei patru 
ani anteriori. In 
afara acestora, un 
volum însemnat de 
investiții 
realizat 
roase 
balneo-climaterice, 
de către comite
tele executive ale 
sfaturilor populare 
regionale.

Și anul aces
ta, atenfia a to: 
primul rînd, spre 
citații de cazare 
plexul „Nord“ d 
exemplu, va cuprinde un hotel 
peste 500 de locuri, un restaurant cu 
o capacitate de 400 de locuri, un 
bar, cărora li se adaugă secțiunile 
pentru servicii suplimentare (garaj, 
frizerie, spălătorie etc.). Se extinde 
capacitatea hotelurilor „Athenee Pa
lace" București și „Carpați" Brașov 
prin construirea unor corpuri noi 
—- unul pentru 260 de locuri, iar ce
lălalt pentru 300 de locuri —- lu
crări care vor fi terminate în 1965. 
La Poiana Brașov, într-o poziție pi-

ferească, se construiește un nou ho
tel cu 140 de locuri, care va oferi 
turiștilor condiții superioare de con
fort. In același timp, ,sînt în curs lu
crări de modernizare a unor hofeluri 
din Sinaia, Sibiu și Sighișoara. Pe 
Valea Rișnovului se vor da în folo
sință, în vara acestui an, o cabană 
confortabilă, un ștrand și un restau
rant modern.

Ca și în sezoanele anterioare, li
toralul își va întîmpina oaspefii cu noi 
construcfii și amenajări. Amintim că 
la Eforie Nord sînt în curs de con- 
struefie, urmînd a fi dafe în folosință 
în vară, pavilioane special
jate pentru băile reci de nămol ; la

amend-

a fost 
în nume- 
localităfi

Noutăti
pentru turiști

îndreptată, în 
mărirea capa- 

existente. Com- 
i Capitală, de 

cu

Mamaia, capacitatea de cazare în 
căsufe din prefabricate crește cu 500 
de locuri. Tot aici se fac noi ame
najări sportive (intre care un teren 
de golf), tipuri variate de unități co
merciale, o serie de mijloace de a- 
grement.

In plină pregătire sînt și unitățile 
comerciale și de alimentajie publică 
din regiunile Argeș, Brașov, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Ploiești, Do- 
brogea — pentru Deltă — Bacău și 
Crișana, pe teritoriul cărora se află 
localități 
portantă republicană. La Bușteni, de 
exemplu, este în curs de finisare un 
nou complex de alimentație publică

balneo-climaterice de im-

— restaurant, braserie, cofetărie — 
cu 800 de locuri ; în stațiuni se in
stalează în continuare chioșcuri 
de desfacere a legumelor și 
fructelor, a obiectelor de artizanat. 
Au fost luate măsuri ca în punc
tele aglomerate de pe principalele 
trasee turistice — puncte de fron
tieră, gări, aeroporturi, cabane — 
precum și în vagoanele restaurant să 
se găsească un sortiment adecvat de 
gustări, cu precădere preambalate, 
și băuturi răcoritoare.

Fără îndoială, asigurarea în con
diții cît mai bune a activității comer
ciale în principalele localități bal
neo-climaterice implică, mai ales în 

aceste săpfămîn', 
intensificarea rit
mului de pregătire 
la nivelul fiecărei 
unități, rezervarea 
din timp a fondu
lui de marfă spe
cific și selectiona
rea cu multă aten
ție a personalului. 

Cîteva sarcini 
sînt însă legate de 
date precise. Mă 
refer la obligafia 
ce revine direcțiilor 
comerciale de a 

urmări punerea în stare de funcțio
nare, încă în cursul acestei luni, a 
tuturor utilajelor frigorifice din uni
tățile din stațiuni și de pe traseele 
turistice, cît și asigurarea spațiului 
de frig necesar în tot timpul sezo
nului ; de a organiza desfacerea bău
turilor răcoritoare și a înghețatei 
printr-un număr suficient de chioșcuri, 
cit și de a amenaja operativ noi cen
tre, potrivit cerin(elor.

In răstimpul scurt care a mai ră
mas pînă la deschiderea sezonului 
de vară trebuie făcut totul ca de
servirea turistică să se desfășoare la 
un nivel corespunzător exigentelor.

%

500 de mașini noi montate la Uzinele
„Tractorul" din Brașov

Sarcini calitativ superioare se pun 
azi în fața organelor de partid din 
întreaga țară. Ele sînt evidente și 
Ia Craiova, unde s-au ridicat în ulti
mii ani Combinatul de chimizare 
complexă a gazelor naturale, Cen
trala electrică de termoficare, în
treprinderea de prefabricate din be
ton, Fabrica de aparataj electric de 
înaltă tensiune din cadrul uzinelor 
„Electroputere" și altele.

Comitetul orășenesc de partid Cra
iova a acționat cu perseverență pe 
linia folosirii experienței colective a 
factorilor cărora Ie revin sarcini în 
legătură cu pregătirea documenta
țiilor tehnice, organizarea muncii 
pe șantiere, industrializarea cons
trucțiilor, aprovizionarea ritmică cu 
materiale și livrarea de utilaje, per
fecționarea pregătirii cadrelor, A dat 
rezultate bune practica încetățenita 
aici de a analiza săptămînal stadiul
lucrărilor pe marile șantiere, cu par- (Continuare în pag. II-a)

!n secția de axe, pinioane și 
tomate a uzinelor „Tractorul" 
Brașov, unde se fabrică peste 
de repere pentru tractorul „Univer- 
sal-650", s-au montat zilele acestea 
peste 500 de mașini noi, amplasate 
în flux tehnologic. între acestea 
sînt mașini automate mari, mijlocii 
și mici care asigură o înaltă pro-

zv

In luptă cu
CONSTANȚA (co- 

resp. „Scînteii"). — 
Un S.O.S. recepționat 
ieri dimineață la că
pitănia portului Con
stanța a determinat 
trimiterea de urgență 
spre Mangalia a re
morcherului „Farul".

La aproximativ 7 
mile în largul Mării 
Negre, pe cargoul „O-

au- 
din 
600

ductivitate a muncii și o calitate 
superioară a pieselor. în pre
zent se fac pregătiri pentru fa
bricarea axelor canelate și a unor 
tipuri de pinioane prin procedeul 
rulării, ceea ce va duce la crește
rea productivității muncii de 2 ori 
șl va ridica mult calitatea pieselor.

flăcările și
kalos Samaritis", sub 
pavilion grec, flăcările 
distrugeau sala mași
nilor. Echipajul reu
șise să localizeze în 
mare măsură incen
diul, rămînînd însă 
fără nici o posibilita
te de manevrare spre 
port. In plus, exista 
pericolul ca hula pu
ternică să arunce va
sul pe stînci. Sosiți la

valurile
timp, marinarii 
mîni, după o îndelun
gată luptă cu valurile 
și flăcările, au reușit 
să remorcheze cargoul 
și să-l aducă la Con
stanța, unde va primi 
asistența tehnică ne
cesară. Priceperea și 
curajul echipajului 
romîn au salvat viețile 
a 21 de marinari.

O linie automată de producție ia 
„Tractorul" din Brașov

(pag. a II-a)
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La uzina „7 Noiembrie" din Craiova se verifică un nou lot de grape stelate înainte de a 11 trimise unităților 
agricole Foto : Agerpres

Protecția sănătății vegetale
• Stații de prognoză și avertizare vestesc apariția bolilor și 

dăunătorilor • Aparatură modernă e Tratamentele de primăvară

mare — de pildă preparatele Detox- 
25 emulsionabil, Defox-5, Heclofox-1,5, 
Duplitox-3, Duplitox 3 + 5, Granodin, 
Dibufox și altele. Pentru a veni în spri
jinul cooperativelor agricole, statul su
portă în întregime cheltuielile care se 
fac cu unele acțiuni de combatere a 
bolilor și dăunătorilor. Așa sînt trata
mentele care se aplică în principalele 
bazine pomicole, combaterea bolilor și 
dăunătorilor de carantină etc. Pentru

alte tratamente, statul pune la îndemîna 
unităților agricole insectofungicide în 
mod gratuit. Faptul că anul trecut s-au 
folosit 60 700 fone de insectofungicide 
fată de 58 000 tone în 1963 dovedește 
importanja care se acordă protecției 
plantelor.

Pentru ca stropirile și prăfuirile care 
se fac în vederea combaterii bolilor și 
dăunătorilor să aibă o eficiență ridicată, 
a fost dezvoltată o rețea largă de stafii

•

Stropitul pomilor la G.A.S. Calicea, regiunea Argeș

de prognoză și avertizare, cuprinzînd 
116 stații și 200 puncte de sprijin 
aflate, în cea mai mare parte, în uni
tățile agricole și stafiunile experimen
tale. Ele sînt dotate cu aparatură mo
dernă și, pe baza datelor meteorolo
gice și a celor cu privire la dezvolta
rea insectelor și bolilor, indică momen
tele cele mai potrivite pentru aplicarea 
cu eficacitate maximă a tratamentelor.

In legătură cu măsurile de protecție 
a plantelor se ridică o serie de pro
bleme. Ele au fost dezbătute atît la 
ultima ședință plenară a Consiliului Su
perior al Agriculturii, cît și la ședințele 
plenare ale consiliilor agricole regiona
le care au avut loc de curînd.

Experiența a dovedit că cele 
bune rezultate în combaterea I 
și dăunătorilor plantelor agricole se ob
țin atunci cînd tratamentele se fac în 
momentul cel mai potrivit, ținîndu-se 
seama de indicațiile stafiilor de prog
noză și avertizare.

Acfiunea de combatere începe prin 
tratarea semințelor. In toamna anului 
1964 această lucrare s-a executat la în
treaga cantitate de sămînță de grîu. Po
rumbul se tratează la stațiile de ca- 
librare cu substanțe care împiedică pu
trezirea boabelor înainte de germinare. 
Bineînțeles, la plantele de cîmp, cele 
mai importante lucrări se desfășoară în 
timpul vegetației. Anul trecut, la cultu
rile de cîmp și în grădinile de legume 
au fost executate tratamente cu insec
tofungicide pe o suprafafă de 1 417 000 
ha. Au fost combătuți cărăbușul de Do-

i mal 
bolilor

brogea, rățișoarele, gîndacul ghebos, 
gărgărifa sfeclei de zahăr, gîndacul 
din Colorado. Cele mai bune rezultate 
în această acțiune au fost obținute în re
giunile Dobrogea, Oltenia, Banat, Bucu
rești, Brașov. In ultimii ani s-au înmul
țit atacurile de dăunători din sol (viermi 
sîrmă, viermi albi, buha semănăturilor). 
Sînt însă cazuri cînd, din cauză ca nu 
se fac suficiente sondaje pentru depista
rea atacurilor de dăunători și a bolilor, 
nu se aplică măsuri de combatere, pro- 
dueîndu-se astfel pagube. Aceasta în
seamnă că organele de specialitate cen
trale și locale, precum și inginerii agro
nomi din unități trebuie să urmărească 
cu atenție dezvoltarea plantelor, să con
troleze îndeaproape, permanent, cultu
rile pentru a observa de la început ata
cul diferitelor boli sau dăunători.

In iarna care a trecut au fost geruri 
puține și de intensitate mică. In ase
menea condiții, dăunătorii au iernat fără 
să sufere prea multe pierderi. Este deci 
de așteptat ca acum, în primăvară, a- 
tacul lor să se manifeste mai puternic. 
La grîu, o dată cu încălzirea timpului, 
pot apărea în culturi larvele gîndacu- 
lui ghebos. Sfecla de zahăr este ata
cată de gărgăriță, rățișoară și purecii 
de pămînt. Mai tîrziu, la cultura car
tofului poate apărea gîndacul din Colo
rado, iar la porumb, ră/ișoarele. De 
aceea este necesar ca, paralel cu ce
lelalte lucrări agricole de primăvară, 
specialiștii din agricultură să controleze 
permanent starea semănăturilor, iar în 
momentul cînd se constată atacul vreu
nui dăunător să se treacă de urgență 
la aplicarea tratamentelor recomandate.

O importanjă deosebită prezintă 
combaterea bolilor și dăunătorilor la 
pomii fructiferi, condiție hotărîtoare 
pentru obfinerea unor fructe de bună 
calitate. In 1964 s-au aplicat stropiri 
la peste 42 de milioane de pomi. în
deosebi în regiunile Cluj, Suceava și

Ion HERȚEG

Val de proteste 
împotriva acțiunilor 
agresive 
față de Vietnam

în întreaga lume crește opozi
ția față de intervenția americană 
în Vietnam. în Anglia, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Grecia 
au loc vii proteste de masă, pre
cum și ale unor personalități de 
seamă. (Citiți amănunte în pag. 
a VI-a).

PRIMUL MINISTRU AL MA
RII BRITANII, Harold Wilson, 
însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Michael Stewart, a so
sit ieri dimineață la Paris. în 
aceeași zi au început convorbi
rile franco-engleze. (Amănunte 
în pag. a VI-a).

ltqliq: Uzinele „Pirelli"
în grevă

Joi a început în Italia greva celor 
40 000 de muncitori și funcționari 
de la Uzinele „Pirelli", cele mai 
mari întreprinderi din industria cau
ciucului din Italia. în aceeași zi au 
reluat greva salariații de la oficiile 
telefonice. Începînd de la miezul 
nopții de joi spre vineri, în întreaga 
Italie a fost declarată o grevă de 
48 de ore a muncitorilor de la în
treprinderea de gaze. Greviștii cer 
majorarea salariilor și înnoirea con
tractelor de muncă.

(Continuare în pag. V-a)

CONTINUA TULBURĂRILE DIN 
BAHREIN. între elevii școlilor se
cundare din orașul Manama și 
poliție au avut loc ciocniri. în 
urma acestor grave incidente 
autoritățile au ordonat închide
rea școlilor secundare. S-au pro
nunțat numeroase condamnări, 
între care și a unui ' elev în 
vîrstă de 14 ani.

Importanța dezarmării 
pentru dezvoltarea 
științei

La Paris a avut, loc o consfătuire a 
grupului de experfi ai U.N.E.S.C.O. 
care au discutat despre importanta de
zarmării pentru dezvoltarea cercetări
lor știinfifice. Grupul a adoptat o se
rie de recomandări. Menționînd că în 
lume se cheltuiesc anual aproximativ 
150 miliarde de dolari pentru înar
mare, autorii recomandărilor sublinia
ză că dezarmarea constituie o nece
sitate vitală a omenirii. Experfii își 
exprimă neliniștea In legătură cu fap
tul că pregătirile militare continuă să 
înghită o parte considerabilă a re
surselor destinate științei.

CANDIDATUL PARTIDULUI LA
BURIST, Clifford Williams, a ob
ținut în alegerile 
s-au desfășurat 
Aberttillery (Țara 
de voturi, ieșind
fața candidatului Partidului con
servator (3 309 voturi).

parțlale care 
In localitatea 
Galilor) 14 947
Învingător In
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NU VlRSTA 
E DE VINĂ

Dacă tinărul Vasile Pahomnie 
avea o iile mai ponderată, n-ar fi 
acceptat la un Bimplu îndemn al 
maistrului, fără instructajul de ri
goare, să lucreze la o nouă mași
nă a cărei funcționare n-0 cunoș
tea. Proaspăt absolvent al unei 
școli profesionale, el a fost trecut, 
după puțină vreme de la intrarea 
în producție, în cadrul aceleiași 
întreprinderi — Complexul de in
dustrializare a lemnului din Pi
tești — la fabrica de semifabricate 
de îndată ce a fost pusă în funcție. 
Și iată că, într-o bună zi, la începu
tul schimbului, maistrul Gheorghe 
Nițu i-a propus să treacă la un alt 
loc de muncă, în fabrica de binale, 
la o nouă mașină :

— E nevoie acolo de un tînăr 
dezghețat. Ai curaj ?

Lui Vasile Pahomnie propunerea 
1 s-a părut ispititoare. Mașina la 
care trebuia să lucreze, spre deo
sebire de a lui, „lua grosimea pe 
două fețe’. Era un lucru nou. El a 
acceptat.

— Fii atent 1 l-a povățuit mai
strul.

Atît. Vasile Pahomnie, sigur de 
sine, a pus în funcție mașina. 
Treaba a mers bine cîteva ore. La 
un moment dat, tocmai cînd se a- 
plecase să ia un nou rînd de ma
teriale, a auzit o trosnitură. Altfel 
decît zgomotul unui lemn crăpat. 
S-a ridicat fulgerător și, spre sur
prinderea lui, a văzut masa mași
nii spartă.

Ce se întîmplase ? Cuprins de 
zel, Vasile Pahomnie „uitase un 
amănunt’, care s-a dovedit a fi 
foarte important și anume : să asi
gure mașina la începerea lucrului. 
Din această cauză, cuțitul de tăie
re, supus la trepidații, a alunecat, 
provocînd deteriorarea mesei me
talice. De fapt — cum spune — el 
nici n-a știut că trebuie, în preala
bil, să ia o asemenea măsură de 
prevedere. Iar maistrul său, care 
l-a mutat la noul loc de muncă, a 
omis să-i dea instrucțiunile nece
sare, încâlcind astfel o elementară 
obligație de serviciu.

La prima vedere s-ar părea că, 
în cazul de mai sus, e vorba de o 
neglijență, de superficialitate în 
încredințarea unei sarcini de pro
ducție. Dar la o analiză mai te
meinică a unor cazuri asemănătoa
re și în alte sectoare ale fabricii 
de binale, parchete și semifabri
cate, din cadrul complexului piteș- 
tean, se poate constata că aceste 
deficiențe se explică la TÎndul lor 
prin insuficienta calificare a oa
menilor. Cu alte cuvinte, sînt mun
citori care nu cunosc în suficientă 
măsură cum sint alcătuite mașini
le, cum funcționează ele.

Ca dovadă că nu vîrsta, ci cali
ficarea este factorul hotărîtor, iată 
un alt exemplu luat tot din cadrul 
Complexului piteștean. E vorba de 
fabrica de plăci fibrolemnoase. E 
drept că această unitate e mai 
„bătrînă" cu aproape un ah de zile. 
In schimb, producția ei are o mai 
mare complexitate tehnică și cere 
deci cadre cu bogate cunoștințe și 
deprinderi pentru supravegherea 
utilajelor, în bună parte automati
zate. Așa se face că într-un schimb 
lucrează numai 25 de oameni.

— Și toți sînt extrem de tineri, 
ne atrage atenția inginerul care 
conduce fabrica. Judecați singur : 
media de vîrstă e de 21 de ani și 
jumătate. Mergeți și cercetați uti
lajele : funcționează ireproșabil, 
sint bine întreținute. La 18 ani, și 
nici aceia împliniți, tînârul Nico-

lae Pavelescu e în stare să diri
jeze mersul celui mai complicat a- 
gregat al fabricii, presa cu 25 de 
etaje. Alții, ca Mihai Ardeleanu și 
Zamfir Ion, au devenit inovatori.

— Cum se explică aceste succe
se 1 — l-am întrebat pe inginer.

— O bună pregătire profesiona
lă, cunoștințe și iarăși cunoștințe. 
Cît mai diverse, cît mai bogate. 
Anul trecut am predat tuturor un 
curs pentru cunoașterea utilajului 
și fluxului tehnologic din toată 
fabrica. Apoi, mai aprofundat, 
cursuri pentru fiecare specialitate 
în parte (focare, defibrare, trata
ment etc.). Mai toți dintre cei tineri 
urmează liceul seral. Un schimb 
întreg, schimbul B, după termina
rea lucrului merge la învățătură. 
In permanență căutăm, prin discu
ții sau alte acțiuni colective, să 
lărgim orizontul tehnic al munci
torilor noștri. în toamna trecută, 
de pildă, am fost cu toții la Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale.

Și acum, după acest scurt dar 
semnificativ dialog, să ne întoar
cem iarăși în halele fabricii pe 
care am vizitat-o mai înainte. De 
astă dată, întîmplarea tînărulul Va
sile Pahomnie ne apare într-o lumi
nă nouă. Și înțelegem de ce nici 
atenția, nici bunăvoința, nici chiar 
curajul nu pot înlocui efortul siste
matic pentru însușirea cunoștințe
lor tehnice.

Or, acțiunea de calificare a oa
menilor n-a fost dusă cu consec
vență pînă Ia capăt la fabricile de 
binale, parchete și semifabricate. 
Cursurile cu caracter general, eșa
lonate pe cîteva luni de zile, au 
fost cu totul Insuficiente pentru a-i 
familiariza pe noii angajați cu uti
lajul de înaltă tehnicitate care le-a 
fost încredințat. Mai ales că nici 
cunoștințele teoretice predate acolo 
n-au fost urmate de demonstrații 
practice, de exemplificări la fața 
locului, ca să fie înțelese și în
sușite temeinic. Așa se face că 
sînt muncitori care nu cunosc încă 
nici astăzi elementele de bază ale 
meseriei Iot, cum ar fi perioada de 
timp prescrisă pentru schimbarea 
cuțitelor. întrebîndu-i în această 
problemă, inginerul Florea Nicolae, 
însărcinat cu repararea și întreți
nerea utilajului, a primit cele mai 
felurite răspunsuri („După 3 ore", 
„După 16 ore’, „Cînd nu mai taie" 
etc.). Or, nerespectarea acestui 
termen e o sursă de noi defecțiuni 
în funcționarea mașinilor.

Dar subestimarea calificării are 
și alte consecințe, de ordin mai 
general, care n-au întîrziat să apa
ră și în cadrul unităților mai sus- 
amintite. Muncitorii sînt mutați de 
la o mașină la alta, fără instructaj 
prealabil. In acest sens cazul lui 
Vasile Pahomnie este elocvent.

Și cu aceasta intrăm într-un do
meniu învecinat calificării, acela 
al formării conștiinței muncitorului 
de astăzi. E vorba de educație, de 
stimularea unei atitudini colective 
intransigente împotriva neglijenței, 
a lipsei de grijă față de mașina ce 
ți se încredințează.

Atitudinea muncitorului față de 
mașina lui Intră în sfera acelor 
preocupări care privesc întreaga 
colectivitate. De aceea exigența 
față de calificarea oamenilor, răs
punderea conducerilor tehnico-ad- 
ministrative pentru repartizarea 
oamenilor la noile mașini trebuie 
ridicate’ în această întreprindere 
la un nivel mal înalt.

Vasile NICOROVICI

TEATRE
Teatrul de Operă ți Balet al R. P. Ro* 

mine ; Giselle — (orele 19,30). Teatrul dg 
stat de operetă : Lăsați-mă să ctnt — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. Lm 
Caragiale" (sala Comedia) Oameni șt 
șoareci — (orele 19,30), (sala Studio): O 
femeie cu bani — (orele 15,30), întîlnir» 
cu îngerul — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie: Rinocerii — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Stdrdza Bulandra" (sala *$n Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Con actorul 
Solness — (spectacol prezentat de Tea
trul Național din Cluj — orele 19,30). 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Festival Schiller (ilustrat cu fragmente 
din piesa Intrigă și iubire — orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Hipnoza — (orele 19.30), (sala Studio) : 
Sonet pentru o păpușă — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R. : Jurnalul unei 
femei — (orele 19,30). Teatrul ,,Barbu 
Delavrancea“ (Șos. Ștefan cel Mare nr. 
34) : Școala nevestelor — (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe 
un balansoar — (orele 15,30), Cinci schite 
și Cîntăreața cheală — (orele W.SC). 
Teatrul pentru copii (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Un vis vesel — (orele
10.30) , Harap Alb — (orele 16). Teatrul 
evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții sale 
— (orele 20). Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică ,,I. L. 
Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9): 
întâlnire la Senlls — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (sala dtn str. Academiei nr. 
18) : Eu șl materia moartă — (orele
20.30) . Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se" (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 
stat : Circus București — (orele 20).

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
PE URMELE

DACĂ CEI CARE EXPEDIAZĂ 
MĂRFURILE...

La întreprinderea comercială interraională Se’oiș, 
regiunea Crișana, s-au analizat posibilitățile de redu
cere la maximum a cheltuielilor de circulație. S-a 
constatat, așa cum se arată și într-o scrisoare publi
cată recent în „Scînteia”, că la reducerea cheltuielilor 
ar contribui micșorarea pagubelor provenite din dete
riorarea unor mărfuri în timpul transportului. Sînt des
tule exemple care confirmă aceasta.

întreprinderea noastră primește mărfuri de la 230 
de furnizori din întreaga tară în valoare de peste 
208 milioane de lei anual. La recepjionare se con
stată că unele produse ajung la destinafie deterio
rate. Anul acesta am primit de la Rizeria Brăila o can
titate de orez ambalat în saci de hîrfie. Pe drum, 
cîjiva saci s-au rupt, pierzîndu-se peste 100 kg de 
orez ; o bună parte din ceea ce a rămas s-a ames
tecat cu praf și alte corpuri străine. De la Fabrica 
„Poiana Codrului" a sosit un transport de damigene 
prin coletărie. Din pricina proastei ambalări și ma
nipulări 11 bucăți s-au spart. Am avut și! alte surprize 
de acest fel. Pagubele pricinuite s-au ridicat, anul 
trecut, la 48 000 lei.

Dacă salariajii de la serviciile de expedijie și trans
port și-ar fâce datoria cum se cuvine, asemenea 
pierderi ar fi evitate. Deteriorarea unor produse este 
pricinuită, de cele mai multe ori, de izbirea vagoa
nelor unele de altele la formarea trenurilor sau la 
porniri și opriri. Ar merita să se dea mai multă aten
ție ambalării și transportului mărfurilor.

A. MOȘ
șeful serviciului organizatoric 
(j.l.C.C.-Sebiș

PÎNĂ CÎND SĂ AȘTEPTĂM?
Am citit în „Scînteia" despre unele cazuri de lip

să de exigentă la recepționarea noilor imobile. Un 
lucru asemănător s-a înfîmplat și în cartierul Grigo- 
rescu din Cluj, în care locuiesc. Blocul în care am pri
mit locuinja a fost terminat în vara anului 1957. încă 
din primele săptămîni am avut parte de unele 
necazuri. Constructorii au lucrat de mînfuială la mon
tatul plăcuțelor de faianță în baie și bucătărie, iar 
reprezentanjii întreprinderii beneficiare au manifes-

UNOR ARTICOLE
tat prea multă îngăduinjă la recepția imobilului. Vă- 
zind că plăcujele se desprind de pe pereți și se 
sparg, le-am scos cu grijă și le-am pus la păstrare. 
Am cerut conducerii întreprinderii de locuinje și lo
caluri să trimită lucrători pentru a le monta cum 
trebuie. La fel au procedat și ceilalți locatari. N' 
s-a promis că se vor trimite lucrători să execute re
parațiile necesare. N-a venit însă nimeni. La o nouă 
cerere ni s-a răspuns că „lucrarea solicitată de dv. 
se va executa o dată cu reparația întregului imobil". 
Cînd se va Intîmpla aceasta, nu se știe.

Elisabeta NEY 
funcjionară-Cluj

REGISTRE PENTRU EVIDENTĂ 
ÎN ZOOTEHNIE

Articolul intitulat : „îmbunătățirea efectivelor de a- 
nimale“ publicat în „Scînteia” a avut un larg ecou 
în rîndul celor ce lucrează în zootehnie. Autorul sub
liniază cîteva probleme-cheie pentru zootehnie : 
organizarea științifică a reproducției prin în
crucișări .valoroase și însMmînjări artificiale, organi
zarea selecției, ținerea unei evidențe zootehnice co
recte și la zi, hrănirea și îngrijirea rațională a tine
retului. La cooperativa agricolă de producție din co
muna Goicea-Mare, raionul Băilești, sectorul zooteh
nic are o pondere însemnată : 895 de taurine, 1 400 
de porcine, 2 240 de oi, peste 6 500 de păsări 
matcă etc. în munca de îmbunătățire a efec
tivului de animale, ne-am străduit să aplicăm 
unele din metodele științifice arătate în articolul a- 
mintit. Avem însă necazuri cu ținerea unei evidențe 
corecte și. la zi în sectorul zootehnic. Așa cum, pe 
bună dreptate, se arată în articolul amintit, acțiunea 
de seleefie trebuie să se desfășoare pe baza eviden
țelor zootehnice care permit cunoașterea valorilor 
productive și ereditare ale animalelor. Fără aceste 
evidențe desigur că nu este posibilă o acțiune ști
ințifică de îmbunătățire a efectivelor de animale. Or, 
anul acesta n-am reușit să obținem nici un fel de 
registru tipizat. Ținem evidenja pe niște caiete. 
Aceasta nu se poate numi evidenja științifică. De 
aceea, propunem organelor de resort din Consi
liul Superior al Agriculturii să ia măsuri pentru uni
formizarea registrelor de zootehnie necesare coo
perativelor agricole.

Ing. agronom I. PERȘINARU

PUBLICATE

PLANUL ORAȘULUI
3

Intr-adevăr, este greu să te descurci într-un oraș, 
într-un cartier necunoscut, dacă nu ai la îndemînă 
nici un mijloc de orientare. Intr-o scrisoare publicată 
recent în ziarul „Scînteia", un cetățean din Bucu
rești, care voia să-și viziteze prietenul mutat în car
tierul Balta Albă, se întreba, pe bună dreptate, cum 
să nimerească adresa. Sistemul de numerotare a 
blocurilor prin diverse formule algebrice, lipsa unei 
scheme a cartierului pun adesea în încurcătură chiar 
pe cei care cunosc locurile nemaivorbind 
de cei care poposesc pentru prima dată într-un oraș. 
La Cluj și la Brașov am observat un lucru bun: la 
ieșirea din gară se află panouri cu schema orașului, 
cu indicații asupra mijloacelor de transport care pot 
fi folosite pentru a putea ajunge în diferite cartiere. 
Întrucît turismul a luat o mare dezvoltare, fot mai 
mulji oameni vrînd să viziteze, să cunoască orașele 
Jării cu tot ce au ele mai interesant, m-am gîndit să 
sugerez ideea de a se afișa la vedere, în fiecare 
oraș, un plan sau o schemă care să indice și mijloa
cele de transport în diferite direcții, locurile care 
merită să fie vizitate etc. în telul acesta, oaspeții nu 
vor mai fi nevoiji să întrebe din om In om pentru 
a ejunge acolo unde doresc.

Gh. BENGA 
pensionar

PENTRU IUBITORII DE MUZICĂ
Publicarea în ziar a unui articol intitulat „Invitație 

la muzică", mi-a produs o satisfacție deosebită. 
Găsesc util ca la casele de cultură să se organizeze 
audifii și alte manifestări care contribuie la educarea 
gustului pentru muzică, pentru frumos, în general. 
Tinerii și cei mai în vîrstă ar avea posibilitatea să 
cunoască mai bine muzica și să se apropie mai 
mult de acest domeniu al culturii. Inițiativa luată de 
UCECOM de a înființa la București, în pasajul „Vic
toriei" un complex de deservire care cuprinde, în
tre altele, și un sector de muzică, este cît se poate 
de binevenită. Această inițiativă ar putea fi extinsă, 
deocamdată, măcar în centrele de regiuni.

Mihai CALARAȘU 
profesor-lneu

CINEMATOGRAFE
Pădurea splnzuraților — cinemascop 

(ambele serii): Patria (10; 13,30; 17; 20,30), 
București (9,30; 13; 16,30; 20), E&celșlor 
(9,30; 13; 16,30; 20). Parisul vesel ; Repu
blica (9,30; 11,45; 14,15; 18,30; 19; 21,15), 
Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 2! 
Spărgătorul — cinemascop : Luceafăr. 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Festivul 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grlvlța (9.45; 
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Tomis (10.15;
12,30;14,45; 17; 19,15; 21,30). Melodia (9,45: 
12: 14,15; 16,30; 18,45; 21). Căpitan la 15 ani: 
Carpați (10; 12; 14; 16). Ocolul pămîntuiui 
In 80 de zile — cinemascop (ambele se
rii) : 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). Mi 
Iubește, nu mă iubește : Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Roșu și negru (ambele se
rii) : Central (9,30; 13; 16,30; 20). Clopo
țel : Lumina (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 si 
campionul — Clne-1 de vină 7 — Care i 
cea mai isteață? : Doina (orele 10 dim - 
neața). Bunica Sabella: Doina (11.30: 13.1.1: 
16; 18,15; 20,30). Pană albă — Meciul gi- 
ganțllor — Oaspeți doriți — Cum am 
crescut sănătos : Timpuri Noi (10—16 ! 5 
în continuare ; 18; 19,30; 21). Regina cîn- 
tecelor: Giulești (9: 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15) , Bucegi (9,15; 11.30; 13,45; 16; 18.31); 
21), Flamura (9,15; 11,30; 13,45: 16; 18.30; 
21), Sărutul : Cultural (15; 17; 19; 21). Co- 
troceni (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; 16.15; 
18,45; 21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) . Strigătul Corlei : Buzești (10.30; 
15; 17,30; 20), Flacăra (10; 15.30; 18; 20.30). 
Diavolul deșertului : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Ziua fericirii — cinemascop : Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Cîntînd în ploaie : 
Vitan (16: 18,15; 20,30). O ștea cade din 
cer — cinemascop: Munca (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Hatari (ambele se
rii) : Popular (10; 16; 19,30). Mofturi
1900 : Moșilor (15,30; 18; 20,30), Drumul 
Sării (15,30; 17,45; 20). Tovarășii : Cosmos 
(15,45; 18; 20,15). Titanic-vals : Colentina 
(16; 18,15: 20,30) Nevasta nr. 13 : Rahova 
(15,30; 18; 20,30). Ghinionistul : Progresul 
(15; 17; 19; 21). Cine-i criminalul ? ci-, 
nemascop : Lira (15,30; 18; 20,15). Ah,
Eva ! : Ferentari (14; 16: 18,15; 20,30). Le
gea șl forța: Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 Jurnalul televiziunii.

19,10 — Pentru copii și tineretul școlar : 
„Capra cu trei iezi" — povestire de Ion 
Creangă. Desenează Iurle Darie. 19.40 — 
Transmisiune de la Teatrul de stat de 
operetă : „Lăsați-mă să cînt“ de Ghe- 
rase Dendrino, maestru emerit al artei, 
în pauză : „Leul și maimuța" și „Poșta
lionul" — desene animate. în încheiere: 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Cum e
Ieri în țară : Vremea, în general, 

s-a ameliorat, iar cerul a devenit 
variabil, exceptînd nordul Ardealu
lui și Moldova unde s-a menținut 
noros și au căzut precipitații locale, 
în munți a nins. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din nord-vest și 
nord. Temperatura aerului la orele 
14 era cuprinsă între minus 3 grade 
la întorsura Buzăului și 10 grade la 
Sînnicolau Mare și Turnu Severin. 
In București: Vremea s-a ameliorat, 
iar cerul a devenit variabil. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura 
maximă a atins 10 grade.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 aprilie. In țară : Vremea în 
încălzire treptată. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi izolate. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în cresj , , 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 3 și plus 7 grade, iai 
maximele între 8 și 18 grade. Izolai 
ceață. In București : Vremea în în
călzire treptată. Cerul va fi variabil. 
Vîntul în general slab din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere 
ușoară.

Complexe noi 
de deservire 
a populației

La Reghin a fost dat recent în folo
sință un complex modern de deservire 
a populației aparfinînd cooperației meș
teșugărești. In prezent toate orașele și 
centrele muncitorești din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, precum și stațiunile 
balneo-climaterice Tușnad, Sovata și 
Borsec dispun de asemenea complexe. 
Anul acesta, în unele cartiere de lo
cuințe din orașul Tg. Mureș vor mai fi 
date în folosință încă 3 noi complexe.

Unități ale cooperației meșteșugărești 
sînt prevăzute a se deschide și în alte 
regiuni ale țării. Astfel, la cele aproape
I 000 de unități- din regiunea Ploiești 
se vor mai adăuga alte 75, printre care 
noile complexe moderne aflate în con
strucție la Bușteni, Pucioasa, Slănic- 
Prahova și o secție de reparații auto- 
mofo de mare capacitate la Ploiești.

Și în regiunea Dobrogea urmează a 
fi construit în acest an un complex cu 
mai multe ateliere la Negru Vodă, un 
atelier de tîmplărie și o stație de între
ținere auto-moto la Constanța etc. Se a- 
menajează totodată 36 de magazine la 
orașe și peste 150 de unități și secții 
de prestații de servicii în satele re
giunii.

Jn regiunea Hunedoara numărul sec
țiilor de prestări de servicii pentru popu
lația sătească înființate pînă acum a 
ajuns la aproape 150. Tot aici sînt pre
gătite pentru a-și începe activitatea alte
II Secții noi de croitorie, cizmărie,
zidărie etc. (Agerpres)

Studiu aprofundat, competență
(Urmare din pag. I-a)

lucrează după metode depășite. Din 
inițiativa comitetului de partid, co
lectivele de ingineri și tehnicieni au 
studiat mijloacele de extindere a 
unor procedee moderne și au făcut 
propuneri concrete în acest dome
niu.

Deși au fost realizate progrese evi
dente în ce privește nivelul general 
al conducerii economiei de către or
ganele locale de partid, mai întîl- 
nim cazuri de abordare insuficient 
de aprofundată a problemelor. Așa a 
fost la un moment dat anul tre
cut, cînd, mulțumindu-se doar cu in
formări, cu simpla constatare a de
ficiențelor urmată de îndemnuri ge
nerale la „intensificarea ritmului", 
Comitetul raional de partid Gorj n-a 
sesizat, iar cînd a făcut-o n-a luat 
la timp măsuri pentru evitarea ră- 
mînerii în urmă a lucrărilor pe șan
tierul Fabricii de ciment Tg. Jiu.

Ce întreprinde Comitetul re
gional P.M.R. Oltenia pentru a 
cultiva un înalt spirit de exi
gență al comitetelor raionale 
și orășenești de partid în abor
darea problemelor care se pun 
acum în domeniul industriei ?

A învăța din exemplul pe care 
ni-1 dă conducerea partidului nos
tru în ceea ce privește exigența,

spiritul de răspundere, profunzimea 
cu care analizează și rezolvă pro
blemele complexe ale conducerii e- 
conomiei este una dintre principa
lele noastre preocupări. Am fost de 
altfel de multe ori ajutați în mod 
nemijlocit prin indicațiile prețioase 
primite cu prilejul vizitelor făcute 
în regiune de conducătorii partidu
lui și statului. Ne străduim să tra
gem din ele concluzii pentru acti
vitatea noastră, să perfecționăm sti
lul de muncă al organelor și orga
nizațiilor de partid, să remediem 
deficiențele ce mai apar. De cîte ori 
întîlnim cazuri de ușurință, superfi
cialitate sau pripeală în rezolvarea 
unei probleme economice, cerem ca 
ea să fie din nou analizată cu ajuto
rul cadrelor celor mai competente și 
ajutăm la efectuarea acestei analize. 
Rezultatele la care se ajunge în acest 
fel sînt cel mai convingător argu
ment privind necesitatea unei atitu
dini de înaltă exigență.

Amintesc în această privință că 
în documentarea trimisă comitetu
lui regional privind planul de pro
ducție pe anul 1965, întreprinderea 
mecanică Sadu susținea că nu are 
capacități de producție necesare 
realizării unui număr de frigidere 
cu 20 la sută mai mare față de 
1964, iar Trustul minier Oltenia a- 
firma că sarcina de creștere a pro

ductivității muncii ar fi nerealiza
bilă. Comitetele raionale și orășe
nești de partid, în raza cărora își 
desfășoară activitatea aceste uni
tăți, fără să analizeze aprofundat 
posibilitățile existente, au susținut 
punctul de vedere al conducerilor 
întreprinderilor respective.

Comitetul regional a trimis spe
cialiști din activul de partid, pre
cum și activiști de partid care, îm
preună cu comitetele raionale și o- 
rășenești respective, au analizat 
în mod amănunțit situația din 
aceste întreprinderi, unde au des
coperit numeroase rezerve inter
ne nefolosite. în felul acesta, con
ducerile întreprinderii mecanice 
Sadu șl a Trustului minier Oltenia 
au ajuns la concluzia că sarcinile 
de plan pot fi realizate fără inves
tiții suplimentare, pe baza organi
zării mai bune a procesului de pro
ducție, a folosirii din plin a capaci
tăților existente și a forței de mun
că. Rezultatele bune din primele 
trei luni ale anului 1965 confirmă 
justețea măsurilor luate.

în primul semestru al anului tre
cut, punctul de vedere susținut de u- 
nii tovarăși din comitetul executiv al 
sfatului popular regional că Trustul 
regional de construcții nu-și poate 
realiza sarcinile de plan, frîna spi
ritul de inițiativă al acestui colec

tiv. Analizînd cauzele unor greutăți 
reale întîmpinate de T.R.C., comi
tetul regional de partid a cerut 
sfatului popular regional să adopte 
măsuri de îmbunătățire a organiză
rii muncii pe șantiere, să asigure 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a acestora, să întărească corpul 
tehnico-ingineresc. Paralel cu in
tensificarea muncii politice de masă 
pe șantiere, cu extinderea metode
lor moderne de lucru, aceste mă
suri au dat posibilitate trustului 
să-și realizeze planul anual de pro
ducție, iar anul acesta să preia un 
volum mult mai mare de lucrări.

Cum se concretizează aportul 
comisiilor economice la studie
rea diferitelor probleme ale in
dustriei din regiune ?

Considerăm că în acest domeniu 
se manifestă unele îmbunătățiri ca
litative care vor trebui consolidate 
și generalizate. Despre ce este vor
ba ? în primul rînd despre faptul 
că îndeosebi comitetele orășenești 
de partid Craiova, Tr. Severin, 
Tg. Jiu, Comitetul raional Băi
lești folosesc comisiile economice 
nu în mod ocazional, sporadic, ci 
permanent, ca un instrument efica
ce de abordare aprofundată a pro
blemelor complexe ce le stau în 
față. în al doilea rînd, devine în tot 
mai mare măsură caracteristic sti
lului de muncă al comisiilor econo
mice să desfășoare o activitate pla
nificată, orientată spre cele mai 
importante obiective ale vieții eco
nomice, să nu se limiteze la simpla

constatare a unor neajunsuri — 
cum se întîmpla uneori în raioanele 
Gilort, Corabia, Oltețu, ci să ajute 
efectiv la dezvăluirea și înlăturarea 
cauzelor ce le-au generat.

Aș vrea să relev, în mod deosebit, 
aportul comisiilor economice la 
răspîndirea experienței înaintate. 
Pe baza studiului întreprins de co
misia economică a Comitetului ra
ional de partid Gilort, a propuneri
lor făcute cu acest prilej, comitetul 
de partid și birourile organizațiilor 
de bază de la întreprinderea de fo
raj Tg. Cărbunești au lămurit con
vingător colectivului avantajele fo
rajului cu turbina, larg aplicat în 
condițiile unei organizări raționale 
a producției la întreprinderea de 
foraj Craiova. Modul de aplicare și 
avantajele acestei metode de înaltă 
productivitate au fost pe larg pre
zentate în cadrul cursurilor de ri
dicare a calificării, grupuri de spe
cialiști și de sondori au studiat ex
periența dobîndită în acest domeniu 
de petroliștii de la Trustul de foraj 
Momești și întreprinderea de foraj 
Craiova. Practica a confirmat utili
tatea acțiunii întreprinse: prin apli
carea forajului cu turbina, între
prinderea de foraj Tg. Cărbunești 
a depășit planul pe 1964 cu 2 000 m 
forați, iar în primele două luni ale 
anului 1965 cu circa 1 000 m.

Comitetul regional de partid a ini
țiat recent, cu ajutorul comisiei sale 
economice, o largă acțiune de masă 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor, realizarea exemplară a sar
cinilor de export. Colective formate 
din activiști de partid și specialiști,

colaborînd cu delegați ai ministere
lor, examinează în fiecare întreprin
dere cum se face asimilarea noilor 
produse, posibilitățile de moderniza
re a celor aflate în fabricație, lărgi
rea gamei de sortimente, creșterea 
rolului serviciilor controlului teh
nic de calitate și întărirea disci
plinei în muncă ; o mare aten
ție acordăm cercetării felului cum 
sînt folosiți specialiștii, îndeosebi 
repartizării celor mai comp rtente 
cadre în serviciile de concepț.e. în 
marile întreprinderi și pe principa
lele șantiere de construcție această 
acțiune se desfășoară sub conduce
rea nemijlocită a membrilor birou
lui comitetului regional. Pe baza 
constatărilor făcute se adoptă pla
nuri de măsuri tehnico-organizato- 
rice privind valorificarea de noi 
rezerve interne, iar colectivele care 
au participat la întocmirea planuri
lor vor ajuta în lunile următoare 
la aplicarea acestora.

Privitor la preocuparea pentru 
sarcinile de perspectivă, menționez 
că de cîteva luni comisia economică 
a Comitetului regional P.M.R. Olte
nia, pornind de la preocuparea de a 
asigura necesarul de lignit pentru 
Centrala electrică de termoficare, 
studiază împreună cu organele de 
resort mijloacele de dezvoltare a 
minelor din bazinul carbonifer Va
lea Motrului și de la Rovinari.

Vom căuta, în cursul acestui an, 
să dezvoltăm schimbul de experien
ță între comisiile economice, astfel 
incit să fie generalizate metodele 
ce și-au dovedit eficacitatea în 
practică.
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LEGENDE
CORNELIU LEU

E aurul soarelui, e aurul holdelor, e aurul 
vinului, e aurul clătinător care poleiește 
undele mării și e, desigur, mai ales, a- 
cela plin de strălucire al încrederii din 

privirile oamenilor.
I se spune Dobrogea de aur, cu toate că ea, 

de fapt, e Dobrogea de ciment, de superfosfați, 
de energie electrică; e Dobrogea puternicelor 
coapergtjve agricole de producție, a întinselor 
G..A.S.-un, e Dobrogea tractoarelor de pe 
ț 'enurile fără haturi, e Dobrogea pescuitu
ri industrial, Dobrogea zecilor de mii de hec
tare de podgorie și Dobrogea splendidelor plăji 
sidefii deasupra cărora se ridică siluetele 
albe și pastelate ale marilor hoteluri marine. A- 
ceasta e imaginea pe care o au despre Dobro
gea de azi și, cei care au crescut o dată cu ea, 
și-au căpătat demnitatea existenței o dată cu 
ea, și cei care o vizitează. Pentru că le-a rămas 
în amintire lumina ei albă atotcuprinzătoare, sa
tele ei rînduite gospodărește, orașele ei înnoite.

Și nimeni parcă nu mai știe cum a fost cîndva 
acest pămînt.

Anul etalon
Astăzi e și mai greu să știi. Pînă anii trecuți 

întrebuințam anumite etaloane în calcule, în 
comparații, în raționamente. Acum avem alte 
etaloane. Viața ni le-a oferit. In funcție de ele ne 
măsurăm progresul.

Mă voi explica : anii trecuți pomeneam mai 
des, ca etalon, 1938 — anul vîrf al producției 
industriale realizate de burghezie. Acum el s-a 
îndepărtat atît de mult de noi, încît atributele lui 
de etalon ne sînt necesare doar cînd vrem să ne 
comparăm cu un trecut îndepărtat. Și nu e vorba 
numai de o îndepărtare în timp ; n-au trecut nici 
trei decenii de-atunci. E vorba în special de a- 
numite diferențe calitative pe care le exprimă 
această îndepărtare, în așa fel încît însăși logica 
ne face să căutăm criterii de comparație mai 
apropiate.

Și astfel, 1959, primul an al șesenalului, a de
venit baza de la care am realizat, în acești ul
timi cinci ani, o producție industrială de opt ori 
și jumătate mai mare decît în 1938. Pentru a 
avea proporții mai lesne de conceput, recurgem 
la anul etalon 1959. El e folosit cel mai 
frecvent și pentru Dobrogea. Față de 1959, 
regiunea are o producție industrială de peste 
două ori mai mare, iar averea obștească a co
operativelor agricole de producție a crescut cu 
mai bine de opt sute de milioane de Iei, ceea 
ce înseamnă că ea tinde astăzi înspre un mili
ard și jumătate. Asemenea realizări reclamă o 
altă legătură, o altă comparație.

Să luăm un exemplu : anul acesta s-au pre
zentat pentru prima dală în fața urnelor cei 
care s-au născut după 23 August 1944 — cei 
care aparțin, prin absolut tot ce au ei, epocii 
noastre. Ei bine, dacă unui asemenea tînăr ale
gător dobrogean îi spui că în ultimii patru ani 
numărul tractoarelor care lucrează pămîntul Do
brogei a crescut de la 5 315 la 6 898 lui i se pare 
și firesc și grăitor pentru progresul înfăptuit ; își 
dă seama că s-a realizat ceva important pentru 
dezvoltarea regiunii sale — peste o mie cinci 
sute de tractoare în plus. Un cu totul alt crite
riu de comparație oferă anul 1938, cînd existau 
4 049 de tractoare în toată țara, adică 
cu două mii opt sute mai puține decît are regiu
nea luLastăzi !■ Cînd ai să-i spui că, tot în acești 
ani, '..timarul satelor dobrogene electrificate a 
ajuns de la 165 la 310, realizarea îi va apărea 
de asemenea importantă. Cu anul 1938 nici nu 
se poate face o comparație, căci nimeni nu se 
ocupa atunci cu electrificarea satelor.

Noua fată
a orașelor

Sub lumina aceea orbitoare, multiplicată de 
marile oglinzi ale apelor, scăpărată de cristalele 
nisipului și albită pînă la incandescență de huma 
dealurilor, se conturau în trecut Mangalii și Med- 
gidii și Babadaguri și Cernavode monocrome, 
moțăind mîngîiate de praf. Cetățeanului pe a

IULIAN OLARIU Anotimpuri dobrogene (triptic)

Desen de MIHU VULCANESCU

cărui retină e bine fixată imaginea vieții moder
ne a orașului cu blocuri și cu fabrici importante, 
doar amintirea îi mai poate sugera vag acea în
ghesuială de maghernițe în jutul unei piețe lim
bute cu geambași, cu afaceri pe picior și agenți 
de cereale care lucrează în numele marilor fir
me străine. Pentru cetățeanul de acum treizeci 
de ani, însă, ar fi fost de neconceput dacă i-ai 
fi spus că tîrgul lui cu cafenele, judecătorie de 
pace și bazar oriental va deveni centru indus
trial, că aici vor avea loc festivități cum e cea 
de înmînare a unui steag de fruntaș în produc
ție pe ramură, că în locul atelierului unde 25 de 
muncitori făceau sape și roți de dezghiocat 
porumb va exista I.M.U.M.-ul, fabrică ce 
produce oțel electric și diferențiale, o fabrică 
ce cooperează cu 20 de mari unități industriale 
din țară, o întreprindere metalurgică despre ale 
cărei dimensiuni ne putem da seama chiar și 
după numărul de absolvenți ai școlii profesio
nale cu care îi sînt împrospătate în fiecare an 
cadrele : 346 de promoție.

In orașul dobrogean se dezvoltă astăzi meta
lurgia și chimia, industria alimentară și indus
tria materialelor de construcții. Se produc peste 
un milion și trei sute de mii de tone de ciment, 
îngrășăminte pentru creșterea fertilității multor 
sute de mii de hectare de teren agricol.

S-a vorbit de multe ori despre certitudinile, 
avîntul, demnitatea pe care le capătă omul în 
momentul oînd are conștiința că realizează ceva, 
că e util, că are un rost bine definit. Ei bine, 
același lucru se poate spune și despre un oraș. 
Cu cît e mai productiv, cu atît înflorirea lui e 
mai rapidă, cu atît capătă mai repede acea 
demnitate de loc important unde se întîmplă 
ceva, unde se realizează ceva. Cînd le privești, 
în geometria lor impunătoare, sub lumina cre- 
tată a Dobrogei, îți dai seama că aceste orașe 
socialiste creează nu numai anumite produse 
care intră în armonia întregii economii a țării — 
dar creează și bunăstarea pentru cetățenii lor. 
Priviți Medgidia și Cernavoda și Năvodarii in
dustriali și vă veți convinge de aceasta 1 Priviți 
ansamblurile noi de blocuri, intrați în la
boratoarele școlilor lor moderne, în cine- 
mascopurile lor, plimbați-vă pe bulevarde
le lor sub lumina neonului. Mangaliile 
ne apar dantelate, într-o arhitectură precisă, mo
dernă și care a știut să nu ocolească poezia, 
Medgidiile și Cernavodele urcă în elegante for
me geometrice deasupra vechilor dealuri, Tul- 
cea, după ce cotești pe Dunăre, îți apare ca un 
miraj alb coborînd în trepte spre bătrînul fluviu... 
Căutați să numărați cadrele lor de specialiști, 
cadrele lor didactice, și veți găsi procente de 
neînchipuit în trecut. Vizitați bibliotecile lor, lă
cașurile lor de cultură...

Veniți de pe mare și priviți ampla panoramă 
portuară a Constanței dominată de acele mari 
păsări albe așezate-n semicerc — construcțiile 
de beton și sticlă, linia ascendentă a unuia din
tre bulevardele ce ordonează planurile orașului, 
dîndu-le măreție în deschiderea largă pe care o 
capătă asupra mării. Constanța devine un oraș 
într-adevăr modern ce stă cu cinste și demnitate 
sub lumina atît de generoasă a mării și a Do
brogei.

Și, amintind de litoral, nu putem omite stațiu
nile care cresc necontenit, punînd în va
loare frumusețile mării, conținutul tonic al ape
lor lacurilor, alba energie solară, cea care pro
duce sănătate, odihnă și amintiri pentru un an 
întreg.

Să evocăm acel litoral care, în sezonul băilor, 
devine unul dintre centrele de interes deo
sebit? Arcul de' cerc albastru care cu
prinde jocul prismatic și policrom al marilor 
hoteluri din Mamaia, încîntătoarea armonie a vi
lelor și parcurilor cu vegetație luxuriantă din 
cele două Eforii, plăjile Năvodarilor și Manga
liei, ne sînt tuturor familiare.

Aș vrea să amintesc de acel amfiteatru de o 
bizară frumusețe modernă care poartă numele 
anticului Ovidiu și în care au loc marile eveni
mente artistice ale verii — festivalul filmului, 
festivalul muzicii ușoare, al cîntecului, dansu
lui și portului popular. Panouri dreptunghiula
re din beton, îmbrăcate în ceramică ale cărei 
culori schimbătoare rimează cu cele ale mării, 
se înșiruie, alternează și se petrec unele în fața 
altora într-un joc armonios de suprafețe lucii, 
rostuind o splendidă acustică sub cerul liber. 
Se creează astfel o geometrie a culorilor și a 
sunetelor, plină de frumusețea legilor ei exacte.

Asemenea construcții care, după alte formule 
la fel de ingenios găsite, se multiplică în toate 

stațiunile, îți creează sentimentul clar al unei 
existențe moderne, luminoase, contemporane. 
Iar litoralul nu este o simplă fațadă ce se des
chide spre mare, ci este o expresie a întregu
lui progres al Dobrogei.

„Dobrogean 
scăldat în soare...“

Satul dobrogean, așezat în căușele văilor 
roase mai degrabă de vînturi decît de ape, 
cu casele rare împrăștiate într-o sminteală prin 
ogrăzile mari, lipsite de umbră și mărginite de 
șiruri de bolovani, satul dobrogean care, de la 
Mare pînă la Dunăre și de la o ramura a De- 
liormanului — pădurea nebună din sud, pină la 
stufărișul Deltei, se întindea însetat, cu buruie
nile crescute pe acoperișurile caselor, satul cu 
fețele aspre și arse ale locuitorilor, a devenii as
tăzi satul a cărui avere obștească se ridică la un 
miliard și patru sute de milioane, satul în care 
sînt mecanizate 95 la sută din lucrările de în- 
sămînțare la toate culturile agricole de întreți
nere a griului și porumbului, de recoltat a ce
realelor păioase, este satul în care, în doi ani 
de zile s-au construit douăzeci și una de mii de 
case, este satul cu peste o sută de mii de 
elev). Radioficarea de mult s-a terminat, sînt 
solicitați cei care știu să monteze antena de 
televiziune. La Comana, valoarea zilei-muncă e 
de 50,5 lei, la Topalu și la 2 Mai există expo
ziții de artă plastică, la Seimeni, la Saligny, la 
Basarabi, la Cochirleni și la Rasova se țin șe
dințe ale cercurilor literare sătești. A fost satul 
înapoiat, trist, apăsat de exploatare, vă
duvit de tradiție. Și iată că astăzi satul 
dobrogean are chiar tradiție de viață so
cialistă. De la Palazu Mare pînă la Topalu, 
de la Comana pînă la Niculrjei, de la i^erna 
pînă la Vama, îi strălucesc acoperișurile de 
tablă zincată, i se-nșiră gardurile de stîlpi de 
piatră, se opresc prigoriile pe antenele televi
zoarelor. Geometria colorată a imenselor loturi 
de culturi se îmbină cu cea a construcțiilor și 
silozurilor, iar dealurile de cretă care moțăiau 
livide s-au transformat în arhitectura teraselor 
viței de vie. Oamenii au fețe luminoase. Ajung 
tot mai mult să semene cu imaginea înso
rită în care-i vedea Alecsandri :

„Dobrogean scăldat în soare 
Și in marea mișcătoare..."

In fostul județ Constanța, Enciclopedia Ro- 
mîniei din anul 1938 spunea că producția me
die de grîu este de 4,5 chintale la heciar, iar 
cea de porumb de 4,3 chintale. In fostul județ 
Tulcea nu se ajungea decît la 4,3 chintale de 
grîu și la 4 de porumb. Da : 430 de kilograme 
de grîu și 400 de kilograme de porumb la hec
tar. Iar astăzi ? Numai în ultimii trei ani pro
ducția de grîu a gospodăriilor de stat a cres
cut cu 723 kg la hectar, iar cooperatorii 
din Topraisar, Amzacea, Potîrnichea, Cobadin, 
Limanu, Palazu Mare obțin in medie între 2 000 
și 2 500 kg de grîu sau chiar mai mult, iar lis
ta celor care ooțin 2 000 este aestui ae îunga. 
înainte de reforma agrară, în fostul ju
deț Tulcea a existat un singur tractor. A- 
cum, pe terenurile agricole ale celor trei ra
ioane care-1 formau — Măcin, Tulcea și Istria 
— lucrează 2 031 de tractoare (statistica e ge
neroasă, a oferit o sumă din care se detașează 
cifra 1 pentru a le putea socoti mai ușor pe 
cele două mii și treizeci în plus), 1 645 de semă
nători mecanice și 1 252 de combine pentru pă
ioase. Faptele, cifrele ne scutesc de orice co- 
mentar.

Nu poți să nu comentezi însă un alt factor 
determinant al acestei realități : cei treizeci de 
mii de țărani care învață, cei treizeci de mii de 

^țărani care, în urma altor mii și zeci de mii se 
profesionalizează în cel mai bun sens al cuvîn- 
tului, cei treizeci de mii de țărani care urmea
ză cursurile agrozootehnice de trei ani.

A existat în lupta intelectualilor legați de po
por tradiția unei sfinte strădanii de luminare a 
plugarului. Oameni pasionați publicau pe soco
teala lor broșuri cu sfaturi agricole. Coșbuc 
scria „conferințe poporale". Preocupat de pro
blemele economice ale regiunii, Ion Ionescu de 
la Brad, în a sa „Excursion agricole dans la 
plaine de Dobroudja", exprima dezideratele 
unei agriculturi raționale pe pămîntul dintre 
Dunăre și Mare. Dar a trebuit ca acest pămînt 
să trăiască victoria socialismului pentru ca 
agricultura și zootehnia să devină profesii, să 
necesite calificare. Peste o mie de specialiști 
cu studii superioare și medii, peste șase mii opt 
sute de mecanizatori trecuți prin cursuri de per
fecționare și cei trei zeci de mii de coopera
tori care încep să absolve cursurile agrozoo
tehnice, acesta este acum nivelul agriculturii 
Dobrogei.

Marea lumină adusă de partid în viața țăra
nului îi transformă, structural nu numai exis
tența materială, dar și pregătirea cultural-știin- 
țifică și mentalitatea. El devine muncitor de 
înaltă calificare și propagandist al noului.

★
Există o legendă care spune că Dobrogea 

ar fi fost o fată săracă, răpită de niște coră- 
bieri în timp ce culegea pentru iubitul ei — 
omul cel mai bun și harnic, fructele de aur. 
Cînd s-a trezit pe corabie și a văzut în jurul ei 
numai ape s-a împietrit. Așa a apărut țara de 
piatră, albă asemenea trupului fetei, cu ochiuri 
de apă limpezi, asemenea ochilor ei, cu lumină 
multă, asemenea visurilor ei despre omul cel 
bun și harnic. Va renaște din această țară de 
piatră Dobrogea cea frumoasă de odinioară, 
atunci cînd va veni la ea omul bun și harnic. 
Aceasta e legenda. Omul cel bun și harnic a 
venit. Dobrogea renăscută îi întinde fructele 
de aur.

FOILETOANE
de N I C U T A TĂNASE

S.O.S. Deslalelizați-mă!
Dați-mi voie să sper că vă mai amintiți de 

zguduitoarea, epocala mea conferință intitulată 
„Iubiți lalelele", ținută cu cîțiva ani în urmă la 
posturile noastre de Radioteleviziune. Nu se 
poate să fi uitat dumneavoastră atît de repede 
acea zi de 31 februarie, cînd pe toate undele 
alerga vocea mea caldă, sfîșietoare, prin care 
făceam apel la dumneavoastră să iubiți lalelele; 
pentru că sînt flori, pentru că sînt frumoase.

Ca omagiu, Uniunea Compozitorilor a organi
zat chiar un concurs cu tema „Lalele". Concursul 
a fost cîștigat de șlagărul „Lalele, lalele".

Dacă am să mor la 90 de ani și nu la centenar, 
cum m-am planificat, să-l trageți la răspundere 
pe compozitor, să cereți cont Uniunii Compozi
torilor. Aceste „Lalele, lalele", mi-au scurtat 
viața. La Radio se cînta de șase ori pe zi. Mă 
duceam la restaurant și orchestra ce cînta ? Pe 
litoral, pe faleză, la club, „Lalele, lalele".

Ce-și face omul cu mina lui nici dracul nu des
face. De ziua mea am primit de la toți priete
nii cite un disc cu... vă închipuiți cu ce. După 6 
luni de la apariția acestui șlagăr, familia mea a 
fost nevoită să mă interneze pentru deslalelizare. 
Am fugit. Responsabilul stației de radioampli
ficare a spitalului, aflînd că sînt internat și iu- 
bindu-mă din cauza conferinței mele, punea 
de dimineață și pînă seara aceeași placă „Lalele, 
lalele".

Tot ca omagiu adus nemaipomenitei mele con
ferințe, a organizat și Uniunea Artiștilor Plastici 
un concurs cu tema „Lalele". Direcția Poștei a 
achiziționat lalelele și tot din dragoste pentru 
mine a umplut piața cu cărți poștale ilustrate — 
lalele roșii și galbene.

Și de-aici încolo, țin-te ! Pleacă vecinul meu 
Pahonțu în deplasare, neapărat trebuie să pri
mesc o atenție: „Salutări de la Bîrlad", pe verso 
trei lalele roșii. Se duce la pescuit celălalt vecin 
al meu, Bona, îmi trimite și el niște lalele, gal
bene. în ziua cînd am împlinit trei luni de cînd 
nu mai fumez am primit de la prietenii mei 112 
felicitări. Pe verso, lalele galbene sau roșii.

M-am dus în vizită la un prieten. M-a întîm- 
pinat taică-su. 11 întreb.

— Sandu unde e ?
— A plecat la Olănești în concediu. Uite, chiar 

acum am primit o ilustrată de la el.
îmi arată ilustrata. Lalele. Fug. Mă duc acasă. 

Găsesc sub ușă o ilustrată. Lalele. Trimisă de 
Sandu. Se învîrtește casa cu mine. Mă uit în 
oglindă. Nu mă mai recunosc. îmi iau buletinul. 
Mă uit la el. Eu sînt. Descopăr că a doua zi îm
plinesc niște ani. Alte felicitări. A început să 
curgă cu lalele chiar din seara aia. O ilustrată, 
două, nouă, o sută, o mie. Prieteni am mulți. Nu 
m-au uitat. Cîțiva și-au cerut scuze : „Să ne ierți, 
n-am mai găsit lalele".

în sfîrșit s-au terminat lalelele. Nu mai gă
seam loc de fericire. Dar... Dar peste cîteva săp- 
tămîni se împlineau niște ani de la căsătoria mea. 
A urmat iar un potop de lalele. Disperat am dat 
un telefon la Direcția Generală a Poștelor.

— Tovarăși, mai aveți multe lalele ?
— Avem. Avem depozitul plin. De cite aveți 

nevoie ?
— Cine vi le face, tovarășe ?

Din cauză

Toate rudele mele locuiesc în comuna Pău
nești. Să fie sănătoase și să trăiască fericite pînă 
la adinei bătrîneți, dar eu nu le mai calc pragul. 
Nu vă faceți griji, ele nu m-au supărat cu nimic. 
Potopul lui Noe să vină și eu nu le mai fac nici 
o vizită pînă nu se căsătoresc toți salariații 
I.R.T.A.-Adjud.

Ce legătură are una cu alta ? Ba bine că n-are. 
Ca să ajungi la Păunești, trebuie să iei autobu
zul de la Adjud ? Trebuie! Fii dumneata atît de 
drăguț și du-te într-o duminică la Păunești. In
tr-o duminică în care are nuntă un „irtaș" și pe 
urmă să stăm de vorbă. Eu am avut fericirea a- 
cum cîteva duminici. Se căsătorea atunci Ștefan 
Gheorghiu, gresor la autobază, cu o fată din 
Păunești.

— Să le urăm casă de piatră și înțelegere în 
căsnicie, am spus eu, călătorilor care mi-au adus 
la cunoștință această veste și care așteptau și ei 
ca și mine să se deschidă casa de bilete.

— De urat să le urăm, dar să vedeți dumnea
voastră ce-o să pățim noi.

— Ce-o să pățim. ?
— Ai să vezi...
Și-am văzut. Casa de bilete care trebuia să 

se deschidă la orele 5,30 s-a deschis pe la 7 fără 
ceva. Și-a trebuit să se ducă un autobuz după 
tovarășa casieriță s-o aducă de la domiciliu.

— Probabil o fi invitată la nuntă și trebuie să 
se odihnească — s-a auzit o voce din grupul pa
sagerilor. Ce-a mai urmat ? Autobuzul care tre
buia să plece în direcția Burdusaci la ora 6, a 
plecat după ora 8. în sfîrșit, toate autobuzele au

— Editura Meridiane.
Am dat telefon la Editura Meridiane. Disperat:

— Cite ilustrate d-astea cu flori, ați tipărit 
în 1964?

— 3 523 825 de bucăți și sperăm să se tipăreas
că și în anul acesta cîteva milioane.

— Carevasăzică, nu scap toată viața mea de 
lalele.

— Poftim ?
■— Nimic. Vorbeam singur.
M-am trîntit pe pat și-am adormit. Am visat 

că veneau la mine la domiciliu toți poștarii din 
țară cu maldăre de ilustrate. Tot cu flori. Dar ce 
flori ? Reproduceri după Luchian, Tonitza, Șira- 
to, Paladi, Ghiață etc. Ce vis plăcut. M-a trezit 
telefonul. Secretarul de redacție.

— Ce faci cu lalelele î Aduci foiletonul azi ?
M-am dus la redacție. Colegii mei m-așteptau 

cu un buchet de... Am lăsat foiletonul și am fugit. 
Am alergat așa de unul singur pe stradă. Am in
trat în primul cinematograf care mi-a ieșit în 
cale. Culmea. Rula „Fanfan la Tulipe". 
S.O.S. Deslalelizați-mă!

de nuntă
plecat în dimineața aia cu două și chiar trei ore 
întirziere.

Nunta era la Adjud. Mașina care trebuia să 
sosească de la Păunești în jurul orei 8 n-a mai 
sosit. Să-i aducă așa de dimineață pe invitați la 
nuntă ?

Eu trebuia să plec spre Păunești cu o cursă la 
ora 10. Tot din cauză de nuntă am plecat la ora 
13. Așa că pînă nu se-nsoară toți salariații 
I.R.T.A., nu mă mai duc la rudele mele din 
Păunești. Fie ce-o fi!

Această întîmplare a adus-o la cunoștință re
dacției noastre cititorul...

Chiriac lorgu

Curios cum sînt din fire, am dat o fugă pin-la 
Adjud. Am luat legătură cu contabilul șef al 
I.R.T.A.

— S-a căsătorit cineva la dumneavoastră acum 
cîteva duminici ?

— Da ! S-a căsătorit Ștefan, fratele meu. A 
luat o fată din Păunești.

— Să fie într-un ceas bun... Dar, tovarășe con
tabil șef, în duminica aia cu nunta, s-au petre
cut ceva perturbații în circulația autobuzelor, au 
fost ceva. întîrzieri, ceva nereguli ?

— Nimic.
Și tovarășul contabil șef a scos dintr-un sertar 

foile de parcurs și registrul cu plecările și sosi
rile autobuzelor din Adjud.

Dragi cititori, dacă mă credeți e bine, dacă nu, 
la fel. Treaba dumneavoastră ! Am cercetat însă, 
cu atenție rapoarte, foi de parcurs și altele. Din 
documente reiese că în duminica aia autobuzele 
au plecat și au sosit cu o exactitate, aș putea 
spune, farmaceutică.

Scriptele sînt scripte. Dar, după cum ați vă
zut, ele intră în contradicție cu realitatea.

După ce m-am despărțit de fratele mirelui, 
am dat și pe la casierie.

— Vreți să-mi dați și mie condica de sugestii 
și reclamații ?

— Pentru ce vă trebuie ?
— N-am ce face și o lectură interesantă nu 

strică.
Fiindcă m-ă văzut cu servietă, mi-a dat-o.
Jumătate din caiet e încărcat cu reclamații. 

Atitudine necuviincioasă a casierilor față de pa
sageri, nenumărate întîrzieri ale autobuzelor, tot 
felul de nereguli sesizate de cetățeni care cer, pe 
bună dreptate, răspuns la reclamații.

Am întrebat din nou forurile I.R.T.A. locale.
— Ați văzut reclamațiile din condică ?
— Ce condică ? Aaa ! Condica ? Se poate să fi 

fost ceva sesizări, dar reclamații ?! De astea nu 
știm nimic.

Intr-adevăr, cine să fi știut. Condica asta n-a 
fost văzută de cineva din conducere de la înfiin
țarea ei.

Să nu uit. Am găsit în condica de reclamații și 
povestea cu nunta. Dedesubtul reclamației sînt 
vreo șapte-opt semnături la care, să mă ierte 
I.R.T.A., alătur și pe a subsemnatului.

Desene de EUGEN TARU
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---------- PER WĂSTBERG-----------------------------------------------------------------------

.ILEGALI IN PROPRIA TARĂ
Per Wăstberg este un tînăr publicist suedez. A călătorit mult in 

Mexic, Canada, Uniunea Sovietică, Orientul apropiat și în întreaga 
Africă. Guvernele din Republica Sud-Africană, Rhodesia de sud. An
gola și Mozambic l-au declarat indezirabil. Wăstberg a publicat pînă

în prezent 13 volume, dintre care multe despre Africa. In Editura Po
litică a apărut volumul „Zonă interzisă", iar acum urmează să apară 
în librării volumul „Pe lista neagră-' din care reproducem fragmen
tul de mai jos. Acțiunea se petrece în Republica Sud-Africană.

Ce este de tapt Windermere ? Un 
loc mlăștinos în mijlocul unor în
tinderi nelocuite, niște șandramale 
înjghebate din bucăți de tinichea — 
și pretutindeni băltoace imense în 
care se strînge apa de ploaie, 
pretutindeni noroi. Vara, copiii se 
frig cînd ating tabla fierbinte a 
pereților. Iarna, ploaia și vîntul 
răstoarnă cocioabele. De ambele 
părți ale lui Voortrekker Road, 
mărginind partea de sud a zonei 
orașului, se află cel mai mare 
cimitir din Capetown.

Windermere înseamnă o singură 
fîntînă — și aceea cu apă puțină — 
la 15 000 de locuitori și cea mai 
înaltă mortalitate de pe urma di
zenteriei și tuberculozei în compa
rație cu alte orașe.

Windermere înseamnă bătrîna 
care, cu un balot greu de rufe 
spălate în spinare, abia își ma! 
tîrîie picioarele umflate de reu
matism pe drumul lung pe care-1 
face în fiece dimineață pînă la 
stația de autobuz.

Windermere înseamnă pereți 
făcuți din lăzi de zahăr, lipite cu 
ziare. Windermere înseamnă cei 
doi copii cărora un geamantan 
fără capac le slujește drept pat.

Și totuși, cine se atinge de aces
te cocioabe săvîrșește o crimă, 
căci pentru mulți oameni acești 
pereți șubrezi reprezintă un cămin 
în sensul larg al cuvîntului. 
Cocioabele vor fi distruse, dar o 
dată cu ele vor fi nimicite și fami
liile pe care le adăpostesc.

Windermere va fi ras de pe fața 
pămîntului nu pentru că reprezintă 
o rușine pentru oameni, ci pentru 
că oamenii care locuiesc aici au 
obținut unele succese în lupta lor 
pentru o viață demnă. Orașul aces
ta, care pentru orice vizitator repre
zintă o acumulare a mizerie! dusă 
la extrem, este totuși unul din 
puținele locuri din țară unde afri
canul are „în mod ilegal' posibi

Speologii 
și... Cosmosul

Colaboratori ai Institutului 
francez de speologie au realizat 
o interesantă experiență științi
fică : Jossie Laurăs, asistentă la 
maternitatea din Montpellier, pa
sionată de speologie, a coborît în 
peștera „Vigneron", din munții 
Alpi. Ea a petrecut acolo 88 de 
zile, la o adîncime de 73 de me
tri. Este prima femeie care a 
participat la o asemenea expe
riență pentru studierea compor
tării organismului uman în con
dițiile deplinei singurătăți.

Tot în acest timp, cunoscutul 
speolog Michel Siffre a suprave
gheat graficele medicale, trans
mise prin impulsuri electrice — 
electrocardiograme și encefalo-

țossie Laurăs la Ieșirea din peș
tera unde a petrecut trei luni

grame, temperatura corpului, 
pulsul etc. Cum răspunde orga
nismul la lipsa unei alternanțe 
între zi și noapte ? S-au putut 
constata fenomene demne de in
teres. Astfel, supusă unui test 
de apreciere a „duratelor scurte", 
Jossie Laurăs a numărat 120 de 
secunde în... patru minute, adică 
intr-un timp dublu; pierzînd 
noțiunea timpului, ea rămăsese 
în urmă cu 11 zile cînd a ieșit la 
suprafață. In jurnalul pe care 
l-a ținut „la zi", asupra felului 
cum și-a petrecut timpul, ea a 
notat unele fenomene de haluci
nație, obsesia culorii roșii dato
rită pereților peșterii, care erau 
din argilă roșie.

In urma acestei experiențe. 
Siffre a declarat: „Credem că 
am acumulat date tehnice care 
vor deveni utile în viitoarele ex
periențe asupra izolării oameni
lor în Cosmos".

La 5 aprilie urmează să iasă 
la suprafață speologul francez 
Antoine Seni, care la 30 noiem
brie a coborît în adîncul unei 
peșteri învecinate cu „Vigneron". 

litatea să locuiască împreună cu 
familia lui.

Windermere va fi nimicit pe baza 
paragrafului 10 din „Urban Area' 
— ansamblul de legi privitoare la 
orașe. împreună cu legea privi
toare la regimul pașapoartelor, a- 
ceste legi constituie cea mai inu
mană armă a rasiștilor albi împo
triva africanilor. Potrivit lor, nici 
un african care locuiește legal în 
vreun oraș nu are dreptul să adă
postească în casa lui pe soția și 
copiii săi fără o autorizație specia
lă. Nici un african nu poate pretin
de dreptul de a locui mai departe 
în vreun oraș dacă nu a lucrat timp 
de zece ani la același patron sau 
dacă nu a trăit în unul și același 
loc timp de cincisprezece ani.

Aproape nici un locuitor al 
Windermerului nu corespunde con
dițiilor care f-ar putea da drep
tul să rămînă în el. In cea mai 
mare parte, acești oameni au venit 
după 1950 dintr-o rezervație dis
trusă și și-au construit la Winder- 
mere maghernițe, plătind o arendă 
înaltă pentru peticele de pămînl 
ocupate Și trebuie să spun că du
ceau aici un trai uimitor prin puri
tatea lui, atît morală cît și fizică. Și 
așa este și firesc, căci cine a reu
șit să se smulgă din străfundurile 
celei mai oropsite vieți nu poate să 
nu-și dorească un trai omenesc.

Iată-1 pe Harry Lugbane, a cărui 
familie este alcătuită din soție și 
din opt copii.. Are două camere 
pe pereții cărora, drept tapete, 
sînt lipite foi de reviste și al căror 
tavan este cîrpit cu bucăți de lino
leum. Locuința lor miroase a rufe 
proaspăt spălate, care se și văd 
de altfel atîrnate pe sforile întinse 
cruciș și curmeziș. Singura carte 
care există în casa lor este o 
biblie ale cărei scoarțe par făcu
te din foi de tutun presate.

Harry lucrează într-un garaj din 
Capetown și primește un salariu 

GRADINA ZOOLOGICĂ
SUBTERANĂ

In mina sovietică Intî, 
situată dincolo de Cercul 
Polar, a fost descoperită 
recent în stratul de cărbu
ne țeasta unui crocodil. E- 
venimentul a provocat ui
mire : ce căuta scheletul 
unui animal de la tropice 
dincolo de Cercul polar ? 
Căutînd răspunsul, o ex
pediție specială a sosit la 
fața locului. în galeriile 
minei a fost descoperit un 
veritabil muzeu paleonto
logic, care i-a dus pe sa- 
vanți la concluzia că în 
era paleozoică fauna și 
flora din nord nu se deo
sebea aproape deloc de 
cea din regiunile sudice, 
că viața se dezvolta atunci 
uniform pe întregul glob. 
Solul bogat în sare, pre-, 
cum și bolovanii rotunjiți 
de ape au dovedit că pe 
vremuri aici fusese un

fund de mare. Gresia îm
pietrită păstrase urme de 
tulpini și de frunze ale 
unor plante inferioare — 
alge uriașe asemănătoa
re cu ferigile și trestia. 
Asemenea plante erau ca
racteristice pentru clima 
caldă și umedă din era 
paleozoică, de care ne 
despart sute de milioane 
de ani.

Savanții au mai desco
perit în stratul de gresie 
schelete de pești, cranii și 
oase de reptile. Printre a- 
cestea se numără labirin- 
todontul — ale cărui urme 
s-au găsit pînă acum doar 
în America și Europa cen
trală. în solul îmbibat cu 
sare a fost găsită pentru 
prima oară pielea mumifi
cată a unui stegocefal, a- 
semănătoare cu cea de

ȘTIAȚI CĂ...
s

...în localitatea TehazI din Sahara, aproape toate casele sînt construite, 
de la temelie și pînă la acoperiș, din sare ? In regiunea unde se află această 
localitate există numeroase saline ; clima fiind dintre cele mai uscate din 
lume, ploile nu amenință să dizolve casele.

k
...gheparzii din Africa au caracteristici asemănătoare felinelor ; se cațără 

în copaci, toro și pot fi îmblînziți cu ușurință ? Ghepardul cîntărește cam 
50 de kg și este cel mai rapid animal. El poate alerga cu 100 km pe oră, în 
timp ce calul de curse nu parcurge decît 72 km ; în Egiptul antic gheparzii 
erau folosiți la vînarea gazelelor și iepurilor.

...Madona Sixtina a lui Rafael, una din lucrările cele mai prețioase 
ale Galeriei din Dresda, urmează să fie împrumutată orașului Tokio ? Va 
fi astfel cea de-a doua operă de artă din Europa care va lua calea Orien
tului îndepărtat, părăsindu-și locul din muzeul în care e expusă. Anul 
trecut. Muzeul Luvru din Paris a împrumutat Japoniei statuia Venus din 
Milo, care a fost văzută de peste un milion de japonezi. Ministerul Culturii 
al Franței tratează în prezent cu autoritățile de resort japoneze împrumuta
rea a 49 din cele mai renumite exponate ale muzeelor franceze, care ur
mează a fi prezentate în Japonia.

...o firmă britanică va înfățișa la expoziția din acest an de la Frankfurt 
pe Main o orgă electronică completă, cu tranzistor! ? Orga cîntărește 68 kg, 
cuprinde întregul registru curent, iar tonul ei aproape nu poate fi deosebit 
de acela al instrumentelor de suflat.

...serviciile de specialitate din S.U.A. intenționează să combată aerul 
viciat cu ajutorul unei varietăți de pin sensibil la aerul încărcat cu sub
stanțe toxice ? Acești pini își schimbă culoarea cînd procentajul de substanțe 
toxice depășește anumite limite, atrăgînd astfel atenția asupra luării unor 
măsuri pentru purificarea atmosferei.

...pentru apărarea taluzurîlor digurilor sau malurilor, în Olanda s-a 
început în ultimul timp folosirea benzilor de aluminiu poros în locul obiș
nuitelor legături de nuiele ? Cu ajutorul acestor benzi, care apără mai bine 
taluzul respectiv, este redus costul lucrărilor, iar transportul este ușurat, 
deoarece o bandă de aluminiu lungă de 100 m cîntărește doar 20 kg.

...cercetătorii suedezi au constatat — cu ajutorul unor rachete care au 
ajuns la înălțimea de 80 km — că norii luminoși care se găsesc în aceste 
zone superioare ale atmosferei pămîntești au o temperatură de minus 143° ? 
Aceasta este temperatura cea mai scăzută măsurată de om pînă acum în 
natnră.

de 35 de coroane pe săptămînă.
12 coroane se duc pe chirie și 3 
pe transportul în oraș, la locul de 
muncă. Pentru hrană, medicamen
te, taxe școlare etc. rămîn 20 de 
coroane. La aceasta trebuie adău
gat că fiul cel mai mare este un 
invalid care nu se poate scula din 
pat El își are învelitoarea sa pro- 

„Locuințe" Ia Edenvale, lingă Johannesburg

prle; mama și una din fiice au o cu
vertură comună, iar ceilalți șase 
copii se mulțumesc cu o singură 
pătură.

Harry a primit ordinul de a pă
răsi Windermere singur, fără soție 
și copii. Are 57 de ani. în ultimii 
douăzeci de ani a lucrat tot timpul 
la cîte un garaj, dar de cîteva ori, 
fiind bolnav, și-a întrerupt servi
ciul și. cînd s-a făcut sănătos, a 
trebuit să se angajeze la alt pa
tron. Potrivit ordinului, trebuie să 
se ducă într-o rezervație care se 
află la o mie de kilometri de aici. 
Ce-i drept, s-a născut pe meleagu- 

crocodil. La capătul gale
riei savanții au făcut des
coperirea cea mai preți
oasă : osatura și pielea 
mumificată ale unor ani
male încă necunoscute în 
știință (ca dimensiune ele 
sînt mai mici decît stego- 
cefalii, avînd doar un me
tru și jumătate lungime). 
Studiind membrele infe
rioare, cutia craniană și 
învelișul lor de piele, sa
vanții au ajuns la conclu
zia că aceste animale fă
ceau parte din specia 
cea mai evoluată a repti
lelor.

Descoperirile făcute în 
mina Intî, denumită pen
tru aceasta „grădină zoo
logică subterană", dau o 
imagine sugestivă a faunei 
uneia dintre perioadele 
cele mai puțin cunoscute 
din istoria pămîntului. 

rile acelea, dar n-a mai călcat pe 
acolo de treizeci de ani. Acum nu 
mai are acolo nici un cunoscut. 
N-are nici cea mai mică speranță 
că i se va repartiza în rezervație 
vreun petec de pămînt. Autoritățile 
se vor mulțumi să-l urce într-un 
camion care să-l transporte la 
destinație. Atîta tot.

Nanika, soția lui Harry, îmbră
cată într-o rochie albastră, șade în 
tăcere pe un scăunel scund și ne 
privește fix pe noi — doi albi ne- 
cunoscuți — cu o privire despre 
care nu știu ce vrea să exprime. 
Este pe trei sferturi africană și pe 
un sfert albă și, ca și copiii ei, 
e categorisită între oamenii de 
culoare. Dar cum ei n-au fost în
cadrați în categoria cea mai de 
jos, din care face parte tatăl lor, 
nu le e îngăduit să-l urmeze, și 
n-ar putea-o face nici dacă el ar 
avea mijloace să-i întrețină acolo, 
în îndepărtata rezervație.

Iar ei ? Unde-și vor găsi adă
post ? Și unde să-și găsească 
mama lor de lucru ? Ce se va ale
ge de prîslea — copilul de trei 
anișori — și de fiul cel mare, in
validul î Dar fata care a împlinit 
cincisprezece ani — cu ea ce va 
fi ? Va reuși să se mărite sau va 
trebui să devină prostituată ? La 
aceste întrebări nu există răspuns. 
Singurul lucru care interesează 
statul în privința lui Harry este ca 
acesta să uite de toate : să-și uite 
copiii, să-și uite soția, casa...

Ce se întîmplă de fapt cu oame
nii la Windermere și în alte părți 
„ilegale" ale orașului ?

Aci are loc o vastă acțiune de 
distrugere a familiilor : femeile și 
copiii sînt trimiși înapoi în rezer
vații, bărbații — în barăci comu
ne pentru nefamiliști și la lucru în 
întreprinderile orașului. încă în 
1957 au fost deportate din Cape
town .4 000 de femei, iar acum a- 
ceasta) cifră a crescut de peste 
două ori.

Există și un grup important de 
„persoane strămutate' cărora le 
este interzis să se stabilească în 
oraș, dar care nu au nici rude, 
nici prieteni sau pe altcineva în 
rezervații. Mulți sînt bătrîni și bă- 
trîne sau bolnavi — oameni inca
pabili să-și cîștige existența. Apro
ximativ 15 000 de asemenea per
soane trăiesc în barăcile lagărelor 

Templul din Bodnath (Nepal), cu o arhitectură atît de neobișnuită, a fost 
construit acum peste 2 000 de an!

pentru persoane strămutate de la 
Nyanga West.

Puținele familii care corespund 
condițiilor puse de paragraful 10
— o vechime de cincisprezece ani 
în același oraș sau un stagiu de 
zece ani la același patron — sînt 
cazate în locația Nyanga, din Cape 
Flats, la douăzeci de kilometri de 
centrul orașului propriu-zis. Costul 
transportului dus și întors cu auto
buzul se ridică la 52 de coroane 
pe lună, ceea ce pentru mulți în
seamnă un sfert din salariu. Pen
tru a trece din Nyanga în Nyanga 
West, situată doar la cîțiva kilo
metri depărtare, este nevoie de o 
permisiune specială. Africanul 
poate să capete această permisi
une la biroul inspectoratului, dar 
pentru a ajunge acolo trebuie să 
străbată cîmpul care desparte bi
roul de cartierul de locuințe. El ris
că astfel să fie arestat în drum 
spre birou, deoarece nu posedă 
permisiunea pe care se duce s-o 
capete.

Bărbații care nu corespund con
dițiilor paragrafului 10, dar care 
reprezintă, totuși, o bună forță de 
muncă, sînt cazați în imensele ba
răci pentru nefamiliști din Langa. 
Acolo dorm pe ciment, cîte 24 de 
suflete într-o cameră ; saltelele tre
buie să și le cumpere singuri.

In preajma unei barăci am întîl- 
nit doi dintre așa-zișii „burlaci' și 
am stat de vorbă cu ei.

Unul dintre ei lucra în docuri ; 
soția lui și fiul — primul lor copil
— locuiau în rezervație. Nu putea 
să-i viziteze pînă la expirarea con
tractului. Iar dacă atunci va pleca 
din Capetown, în loc să-și prelun
gească contractul, nu I se va mai 
permite să se întoarcă înapoi. Ca
petown este închis pentru africanii 
care vin din alte locuri.

Singurătatea este cel mai rău 
lucru, mai rău chiar decît seceta și 
grindina aducătoare de foamete. 
Aici, departe de locurile în care 
s-au născut, trăiesc bărbați care 
n-du nici bani, nici nimic al lor, 
iar în rezervații se află mii de fe
mei tinere care au devenit „vădu
ve" la douăzeci de ani. Ele își văd 
bărbații doar o dată la doi ani, 
nasc copii o dată la doi ani și îi 
îngroapă o dată la patru ani. Se 
întîmplă uneori ca soțul să trimită 
vești soției și copiilor printr-o scri
soare în care mai pune cîte o 
bancnotă, dar și mai adesea el se 
plînge în scrisoare că ultimii golo
gani 1 s-au luat pe o amendă pen
tru încălcarea vreunei prevederi a 
„regimului pașapoartelor". Cît des
pre copii, ei nici nu-și cunosc ta
tăl sau l-au uitat de mult.

Femeile cu copii cutreieră cu su
tele spinările roșcate ale dealuri
lor de unde se întorc cu cîte o le
gătură de ierburi uscate în spina
re, ca să aibă cu ce încălzi casa 
și pregăti copiilor o fiertură. Sin
gure ară cîmpul cu plugul tras de 
bivoli, singure string recolta, duc 
oile la păscut, singure, fără nici 
un ajutor, fac toate treburile, nu
mai să nu le rămînă copiii fără 
știință de carte. Ele țin gospodăria 
și tot ele au grijă de copii. Așa 
stau lucrurile în rezervație, unde la 
opt femei se numără un bărbat va
lid, apt de muncă, unde densita
tea populației ajunge la 125 de 
suflete pe kilometru pătrat și unde 
sînt copii care n-au văzut nicioda
tă în viața lor lapte adevărat.

Poate oare femeia să vină vreo
dată la soțul ei, la Capetown ? 
Poate, daT numai atunci cînd are 
pe pașaportul ei ștampilele trebu
incioase, pe care în mod obișnuit 
nu le poate obține, chiar dacă este 
grav bolnavă. Să se ducă la oraș 
fără permisiune ? Dar cum să ajun
gă acolo ? La nici o stație de cale 
ferată nu e voie să se vîndă bi
lete africanilor care se îndreaptă 
spre orașele mari ale țării sau spre 
suburbiile acestora, dacă nu pre
zintă permisiunea din partea auto
rităților.

Acesta e apartheidul...

vînătoarea
DE BALENE

Lungimea : 30 de metri. Greuta
tea : peste 130 de tone. Sînt cifrele 
de bază de pe „fișa personală" a 
balenei albastre, cel mai cunoscut 
mamifer acvatic din ordinul ceta- 
ceelor. Puiul ei măsoară chiar de la 
naștere 7—8 metri. La o jumătate 
de oră după ce a văzut lumina zi
lei, el începe să înoate alături de 
mamă, hrănindu-se cu laptele ei. E 
laptele cel mai bun din lume : de 
10 ori mai gras și aproape de trei 
ori mai bogat în albumine decît lap
tele de vacă, In cele 4—8 luni de 
alăptare, puiul de balenă crește în 
volum de peste două ori ; la vîrsta 
de 3 ani, „micuțul" devine adult. Nu 
se cunoaște prea exact durata vieții 
la balenă. Sînt însă motive să se 
creadă că ea poate trăi peste 40 de 
ani. Dar vînătoarea de balene 
scurtează cu mult această posibili
tate.

72 tone de carne, 32 tone de gră
sime și 32 tone de oase, lată ce 
reprezintă în medie corpul unei ba
lene. Proporjiile sînt aceleași ca și 
la vitele de abator. Numai că omul 
nu duce balena la păscut, nu se în
grijește de nutrețul ei pe timp de 
iarnă. Din grăsimea de balenă se fa
brică glicerină, margarină, săpun. A- 
numite părți din carnea proaspătă de 
balenă se vînd la tejghelele măcelă
riilor pentru consumul oamenilor. Dar 
din cea mai mare parte a cărnii și 
oaselor de balenă se fabrică făină 
de îngrășăminte Din fanoanele bale-

Astăzl balena este trasă cu ma
carale pe puntea navei-uzînă 
unde este imediat despicată și 

prelucrată

nei — în trecut foarfe cerute în in
dustria corsetelor și umbrelelor — se 
confecționează și astăzi numeroase 
articole de galanterie. Cît despre fi
catul balenei, acesta reprezintă un 
adevărat concentrat de vitamina A.

In fiecare an se vînează — pe 
toate mările lumii — cam 30 000 
de cetacee mari. (Delfinul, de pildă, 
și el un cetaceu, este un pitic pe 
lîngă balenă). Vînătoarea de balene 
reprezintă un apreciabil factor în 
economia unor țări ca Uniunea Sovie
tică, Anglia, Olanda, Norvegia, Japo
nia, Panama etc.

De la eschimoși 
la navigatorii basci

Oamenii au început să vîneze ba
lena din timpuri străvechi. Din tot
deauna aceasta a fost o ocupajie a 
celor temerari. înarmați cu harpoane 
și lănci, eschimoșii din mările nor
dice au fost primii care au îndrăznit 
să atace uriașele animale. „Osul" de 
balenă — cum se spunea pe atunci 
fanoanelor — era vîndut de eschimoși 
în Groenlanda. într-o dare de seamă 
făcută regelui englez Alfred, cronicarul 
Ochfhere amintește despre acest co
merț încă din secolul al IX-lea. Iar 
în secolul al Xlll-lea, William le Bre
ton a descris folosirea fanoanelor de 
balenă (lame cornoase așezate unele 
lîngă altele, crescute din cerul gurii, 
cîte 300 de fiecare parte), la 
căștile de armură. Se cunoaște că în 
același secol bascii din golful Biscaya 
atacau balenele ce se apropiau de 
coaste. Ei construiau turnuri de 
pîndă pentru a nu scăpa o aseme
nea pradă bogată. Mai tîrziu, cînd 
aceste „daruri ale oceanului" s-au ră
rit, tot bascii au început să constru
iască primele baleniere cu care au 
ieșit în larg. Există scrieri care afir
mă că încă din secolul al XlV-lea ei 
au ajuns pe coastele Americii, pînă 
la Newfoundland, urmărind balene cu 
corăbii de... 100 de tone. Cît de în
drăzneț era omul, dar cît de slab 
era el pe atunci, pierdut în imensi
tatea oceanului, pe o coajă de nucă. 
Dacă scăpau de furia valurilor, vlă- 
guiți de scorbutul care le măcina for
țele, vînătorii erau adesea la dis
creția unei lovituri de coadă dată de 
puternicul lor inamic. Nimeni nu 
poate ști cîte corăbii cu vînători cu
rajoși, dar slab înarmați, au fost pre
făcute în țăndări de furia balenelor 
îndîrjite. Totodată însă specii întregi 

de cetacee ca balena de Biscaya sau 
balena-spermanțet au fost extermi
nate.

Un rol în istorie
Fără voia lor, desigur, balenele au 

intrai și în istoria descoperirilor geo
grafice. In primele sale călătorii 
(1768—1771), celebrul navigator en
glez James Cook a dovedit că la 
sud de uscaturile pe atunci cunoscu
te nu se găsește nici un pămînt fer
til, iar dacă există un continent gla
cial, el trebuie să fie situat mult mai 
la sud. Totodată, Cook a semnalat 
prezența în apele australe înghețate 
a numeroase foci și balene. A în
ceput atunci o vînătoare atît de inten
să, îneît pînă în 1820 ele au dispărut 
cu desăvîrșire de prin acele Bacuri.

In căutarea unui drum sprb Extre
mul Orient, prin Oceanul înghețat d! 
Nord, marinarii au descoperit Înc5 
din secolul al XVI-lea, în fiordurile 
insulelor Spitzberg, numeroase turme 
de cetacee. Navigatori englezi, olan
dezi, francezi, scandinavi, germani au 
năvălii spre Spitzberg. Multe bătălii 
au avut loc pentru stăpînirea acestor 
ape. Olandezii și-au instalat baze pe 
mica insulă Jan Mayen, situată în nor
dul Islandei, dincolo de cercul polar, 
păstrîndu-și supremația în jurul insu
lelor Spitzberg timp de un secol și 
jumătate. In această parte a Ocea
nului Arctic, olandezii singuri au 
vînat, din 1699 pînă în 1779, peste 
57 000 de cetacee. Dar după 1830 
corăbiile au părăsit aceste locuri. 
Cauza î Aceeași — dispariția aproa
pe totală a vînatului.

In secolul trecut, pentru prima 
oară, în apropierea coastelor Nor
vegiei, a fost folosit tunul-harpon 
inventat de Sven Foyn. Capul harpo- 
nului conținea o grenadă care fă
cea explozie la cîteva secunde după 
ce oțelul pătrundea In corpul ba
lenei. Astfel, forța musculară a omu
lui a fost multiplicată de cea a explo
zibilului.

Mai puțin „romantism", 
dar...

In zilele noastre vînătoarea de ba
lene se face cu mijloace dintre cele 
mai perfecționate. Adevărate flotile, 
din care fac parte nave-uzină, vase 
de vînătoare și chiar tancuri petro
liere pornesc pentru cîteva luni spre 
locurile de vînătoare permise. Rada
rul semnalează navigatorilor unde se 
găsesc cetaceele. Rămînînd mereu o 
ocupație a celor îndrăzneți, vînătoa
rea de balene a pierdut azi mult 
din „romantismul" de odinioară. Dar 
omul a cîștigat. Mare este deosebi
rea dintre corăbiile bascilor din Evul 
Mediu și condițiile în care omul 
vînează balena astăzi.

Aproape imediat după terminarea 
celui de-al doilea război mondial, în 
1946, reprezentanții mai multor țări 
au semnat o convenție internațională 
prin care se statornicea că vînătoa
rea de balene e permisă numai în
tre 15 decembrie și 1 aprilie. Locu
rile au fost de asemenea strict pre
cizate: la sud, între Patagonia și Noua 
Zeelandă ; la nord, în Oceanul Pa
cific, de la latitudinea Japoniei și Ca
liforniei pînă la strîmtoarea Bering. 
Au fost luate măsuri severe 
pentru apărarea mamelor și pui
lor de balenă. De asemenea, s-a 
stabilit numărul total de balene ce 
pot fi vînate în fiecare an. Pentru a 
nu-l depăși, navele-uzină răzlețite pe 
întinsul oceanelor în timpul s€ •'u- 
lui de vînat informează prin Qfdio 
în fiecare seară centrul special din 
Oslo despre numărul cetaceelor 
vînate în cursul zilei. Iar la Sandef- 
jord, tot în Norvegia, funcționează 
Biroul internațional de statistici ba
leniere de unde pornesc zilnic reco
mandări de a intensifica sau, dim
potrivă, de a încetini vînatul, cores
punzător cifrelor globale stabilite zi 
de zi.

...Intr-un articol publicat recent de 
savantul englez Ritchie Calder sub 
titlul „Gastronomie pentru îndrăz
neți". autorul emite ideea că s-ar pu
tea crește animale marine în fiorduri 
sau în bazine închise. Omul are astăzi 
posibilitatea de a „închide" unele 
zone marine cu ajutorul undelor e- 
lectrice care ar bara ieșirea ceta
ceelor în larg. Cu alte cuvinte, s-ar 
putea organiza crescătorii de balene 
Există, pe de altă parte „pășuni flo
tante" cu imense bogății nutritive 
pentru animalele marine și care plu
tesc pe suprafața oceanelor.

Autorul relevă că nu exiști încă 
nici o metodă eficientă pentru. recol
tarea acestor valoroase produ
se ale mării și că ar fi bine de 
studiat modul în care balenele, în
ghițind în trecere planctonul și 
expulzînd apa printre șirurile de fa- 
noane, izbutesc să transforme aceste 
elemente nutritive în zeci de tone de 
carne, grăsime și oase. El sugerează : 
Poate vom izbuti să inventăm o 
„balenă atomică" ; ea ar putea fi 
„batoza secerăfoare” a fermelor noas
tre oceanice...

In Tasmania, la Trisbunne există o 
asemenea „fermă submarină" unde 
se cultivă diferite alge, bogate în acid 
alginic și în sodiu. Recoltarea se face 
cu ajutorul unui vas echipat cu o 
cositoare submarină. Oare această 
mașină este o prefigurare a „balenei 
noastre atomice” ?, se întreabă sa
vantul englez. De bună seamă, cu
noașterea deplină a procesului nutri
tiv al balenei constituie un „amănunt" 
deloc neglijabil în eforturile omului 
pentru valorificarea la maximum a 
acestor resurse.

Lucian SACHELARIE

I
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SOLIDARITATE CU LUPTA DREAPTA 
A POPORULUI VIETNAMEZ! 
Mitinguri ale oamenilor muncii

Sosirea unei delegații de activiști 
a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Adunare consacrată celei de-a XX-a aniversări
*n fața unui mare număr de mun

cii zi și ingineri, tehnicieni și 
funcționari, țărani, învățători, me
dici și alți intelectuali de la sate, 
membri ai corpului didactic și stu- 
denți, participanți la mitingurile 
care au avut loc vineri la Fabrica 
de confecții și tricotaje București, 
Uzinele „Rulmentul" din Brașov, 
exploatarea minieră Petrila, între
prinderea textilă din Buhuși, coo
perativele agricole de producție din 
comunele Pechea, regiunea Galați, 
și Ardusat, regiunea Maramureș, 
precum și la centrele universitare 
din Cluj și Timișoara, au luat 
cuvîntul oameni de toate profesiile 
care au exprimat protestul întregu
lui nostru popor față de acțiunile a- 
gresive ale aviației și marinei mi
litare americane asupra R. D. Viet
nam, acte de război ale S.U.A. îm
potriva unui stat suveran și inde
pendent, ce nu pot fi în nici un chip 
justificate. Ele reprezintă încălcări 
flagrante ale normelor dreptului in
ternațional, ale principiilor recu
noscute de orice stat.

Protestînd față de amestecul ar

In timpul mitingului do la Fabrica de confecții și tricotaje București

Protecția sănătății vegetale
(Urmare din pag. I-a)

Ploiești au fost obținute rezultate bune 
în combaterea păduchelui din San Jos6. 
în bazinele pomicole Bistrița, Dej, Ră- 
dășeni și Voineșfi din aceste regiuni, 
tratamentele au fost aplicate comasat 
și intr-un termen scurt. Ca urmare, în 
1964 din bazinul pomicol Bistrifa au 
fost livrate însemnate cantități de mere 
de calitatea întîi, care nu erau ata
cate de boli sau dăunători.

în multe cazuri, efectul scăzut al 
tratamentelor aplicate se datorește și 
faptului că nu se fac toate lucrările de 
igienă la pomi : tăieri, curățirea de 
scoarță moartă, culegerea cuiburilor de 
omizi.

Sîntem In plină campanie cînd se 
execută aceste lucrări. Specialiștii re
comandă ca pînă la umflarea mugu
rilor la pomi să se facă lucrările ne
cesare de igienă, îndepărtîndu-se ra
murile uscate sau atacate, precum șl 
cuiburile de omizi, să se execute o 
serie de tratamente.

Obținerea unor rezultate bune în ac
țiunea de combatere a bolilor șl dău
nătorilor plantelor agricole este strîns 
legată de folosirea cît mai bună a uti
lajului existent. Așa cum s-a mai ară
tat, unitățile agricole au la îndemînă 
un număr mai mare de pompe de 
stropit și prăfuitori de toate tipurile. 
Se întîmplă adesea ca acestea să nu 
fie bine folosite. Anul trecut, unele bri
găzi de protecție a plantelor din
S.M.T. nu au fost utilizate la comba
terea dăunătorilor, deoarece tocmai în 

:ea perioadă tractoarele respective 
au fost luate la alte lucrări. în unele 
locuri utilajele stau nefolosite. La Con- 

TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn
BUCUREȘTI

Comitetul Central al Partidului Comunist din Izrael și eu perso
nal vă adresăm sincere felicitări frățești cu prilejul alegerii dv. în 
funcția de prim-secretar și vă dorim succes în munca dv. de răs
pundere.

Sîntem convinși că harnicul și talentatul popor romîn va obține 
noi succese pe calea sa de construire a socialismului plină de dina
mism, așa cum a fost trasată de marele nostru prieten și tovarăș, 
defunctul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Sîntem încredințați că relațiile frățești existente de mulți ani 
între partidele noastre se vor dezvolta și vor înflori spre binele ambe
lor noastre popoare, pentru cauza comună a unității mișcării comu
niste, a păcii, independenței popoarelor, democrației și socialismului.

S. MIKUNIS 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Izrael

Excelențelor lor
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine
ȘTEFAN VOITEC

Președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romine
BUCUREȘTI

Aflînd despre alegerea Excelenței Sale Chivu Stoica în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat și de realegerea Excelențelor Sale 
I. Gh. Maurer și Ștefan Voitec în funcțiile de președinte al Consiliului 
de Miniștri și președinte al Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, în numele poporului sud-vietnamez, al Frontului na
țional de eliberare din Vietnamul de sud și în numele meu personal 
vă transmit cele mai calde felicitări.

Vă urăm sănătate și multe succese în înalta dv. misiune de a 
conduce poporul romîn pe calea construirii unei țări prospere, a con
tribuției la apărarea păcii în Europa și în lume.

Fie ca prietenia dintre poporul sud-vietnamez și poporul romîn 
să crească și să se întărească zi de zi.

NGUYEN HUU THO 
președintele Comitetului Central al Frontului 

național de eliberare din Vietnamul de sud

mat al S.U.A. în treburile interne 
ale Vietnamului de sud, față de ac
țiunile militare americane împotriva 
luptei drepte a poporului vietnamez, 
care au culminat cu folosirea gaze
lor toxice și a altor arme interzise 
prin acorduri internaționale, stig
matizate de întreaga omenire, vorbi
torii au cerut încetarea neîntîrziată 
a tuturor acestor acte contrare uma
nității și dreptului popoarelor de a 
dispune singure de soarta lor, pre
cum și retragerea trupelor interven- 
ționlste, respectarea cu strictețe a 
acordurilor de la Geneva din 1954.

La aceste mitinguri de protest îm
potriva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
în Vietnam a răsunat încă o dată cu 
tărie glasul opiniei publice din țara 
noastră, cerîndu-se ca poporului 
vietnamez să i se acorde posibilitatea 
de a-și hotărî singur soarta sa.

în moțiunile aprobate la sfîrșitul 
mitingurilor a fost reafirmată cu tă
rie solidaritatea poporului nostru cu 
lupta dreaptă a poporului vietnamez 
pentru independență și suveranitate, 
pentru reunificarea patriei.

(Agerpres)

siliul agricol raional Giurgiu, 25 pompe 
portabile au stat timp de doi ani de 
zile în ambalajul original. Unele lip
suri se constată și In ce privește păs
trarea substanțelor de combatere, ceea 
ce duce la degradarea sau irosirea lor. 
Desigur că analizarea temeinică de 
către consiliile agricole a modului cum 
sînt folosite utilajele și substanțele de 
combatere va prilejui luarea unor mă
suri concrete în scopul evitării defi
ciențelor de pînă acum.

Acțiunile de protecție a plantelor 
sînt absolut necesare pentru a pune la 
adăpost recoltele de atacul bolilor și al 
dăunătorilor. Dar substanțele insecto- 
fungicide, pe lingă efectul pozitiv pe 
care-l au în ce privește sporirea recol
tei, au și un neajuns: o dată cu dău
nătorii, ele distrug insectele folositoare, 
cum sînt albinele. In unele cazuri api
cultorii nu au fost avertizați și prăfui- 
rile executate au provocat și moartea 
albinelor. Este o pagubă destul de 
mare. Acest neajuns poate li înlăturat 
dacă apicultorii sînt înștiințați să mute 
stupii din zona unde se fac tratamen
tele. Cu un camion, în decurs de cîteva 
ore, pot fi transportate la distanțe de 
kilometri cîteva zeci de familii de al
bine.

O dată cu venirea primăverii, pro
blemele legate de protecția plantelor 
trebuie să se bucure de toată atenția 
din partea consiliilor agricole și a con
ducerilor unităților socialiste. Fiind o 
măsură care contribuie direct la spori
rea producției agricole, tratamentele 
privind combaterea bolilor și dăună
torilor să fie făcute la timp și de bună 
calitate, atît la culturile de cîmp cît șl 
în livezi.

La invitația C.C. al P.M.R., vineri 
a sosit în țara noastră, în schimb 
de experiență, o delegație de acti
viști a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Bogdan Osol- 
nik, membru al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, directorul revistei „Komunist".

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de Florian 
Dănălache, Vasile Patilineț, membri 
ai C.C. al P.M.R., Ion Iliescu, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în cursul dimineții delegația de 

activiști a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Bogdan Osol-

caza: Ședințe ale unor comisii permanente
între 23—29 martie a.c., la Buda

pesta a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria radiotehnlcă și electronică. La 
lucrări au luat parte delegațiile ță
rilor membre : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

în conformitate cu Acordul din
tre C.A.E.R. șl guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, la ședință a participat, 
de asemenea, delegația R.S.F.I. în 
calitate de observatori au asistat 
reprezentanți ai R.P.D. Coreene, 
precum și reprezentanți ai organi
zației de cooperare a țărilor socia
liste în domeniul poștelor și tele
comunicațiilor.

Comisia a adoptat măsuri pri
vind îndeplinirea recomandărilor 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
referitoare la colaborarea în dome
niul lucrărilor de cercetare știin
țifică și al altor probleme legate de 
activitatea ei.

A fost precizat planul de lucru 
al Comisiei pe anul 1965, ținînd 
seama de hotărîrile sesiunii a 
XlX-a a C.A.E.R.

Ședința s-a desfășurat într-o at

Semnarea Programului de schimburi culturale, științifice 
și tehnice intre R. P. Romînă 

și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de nord
în urma tratativelor desfășurate 

la București a fost semnat, la 2 apri
lie, Programul de schimburi cultu
rale, științifice și tehnice între R. P. 
Romînă și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de nord pe pe
rioada 1 aprilie 1965 — 31 martie 
1967.

Programul prevede vizite recipro
ce de oameni de știință, schimburi 
de cadre didactice între universități 
și institute de învățămînt superior, 
vizite reciproce de oameni de cul
tură și artă, turnee ale unor forma
ții artistice, organizarea de expozi
ții, schimburi de cărți și publicații, 
colaborarea în domeniul radiotele- 
viziunii etc.

Din partea romînă, programul a 
fost semnat de către Nicolae Ghe- 
nea, directorul relațiilor culturale 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
iar din partea britanică de către

înhumarea scriitorului Alexandru Șahighian
Vineri la amiază, numeroși cetă

țeni din Capitală au condus pe ul
timul său drum pe scriitorul Ale
xandru Șahighian.

La mitingul de doliu care a avut 
loc la Casa Scriitorilor au fost pre- 
zenți scriitori, alți oameni de cul
tură și artă. Au luat cuvîntul scrii
torii Mihail Davidoglu, Teodor Vîr- 
golici și Victor Tulbure. Vorbitorii 
au evocat viața și opera lui Alexan
dru Șahighian, subliniind larga ac
tivitate literară și obștească desfă
șurată de cel dispărut.

Numirea noului ambasador 
al Republicii Populare Romlne 
in Republica Cuba

Printr-un decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Vasile Mușat a fost numit 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republica Cuba, 
în locul tovarășului Mihail Magheru, 
care a primit alte însărcinări.

(Agerpres)

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 2 apri

lie 1965 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

3 48 65 67 77 36 60 69 79 62
Premii suplimentare : 30 17 65
Fond de premii : 843 864 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 9 aprilie în București. 

nik, membru al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, a fost primită de tovarășul 
Ilie Verdeț, secretar al C.C. al 
P.M.R.

La primire au participat tovarășii 
Florian Dănălache, Vasile Patilineț, 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., și activiști ai C.C. al P.M.R.

A fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

După amiază, delegația a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

Oaspeții au vizitat în cursul zilei 
cartiere de locuințe din Capitală și 
alte obiective social-culturale, iar 
seara au asistat la un spectacol la 
Teatrul de Operă și Balet.

(Agerpres)

mosferă de înțelegere reciprocă, co
laborare frățească și prietenie.

★
între 23 și 26 martie a.c. a avut 

loc la Moscova ședința Comisiei 
permanente pentru siderurgie a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, la care au participat de
legațiile țărilor membre: R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

în conformitate cu acordul din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, la ședință a participat, 
de asemenea, delegația R.S.F.I. în 
calitate de observatori au asistat 
reprezentanți din partea R.P.D. Co
reene, R. Cuba și R. D. Vietnam.

Comisia a examinat problemele 
cu privire la producția șinelor de 
cale ferată, cerințele tehnice de 
bază față de țevile pentru conducte 
magistrale de gaze, perfecționarea 
schemelor și a metodelor existente 
de captare și prelucrare a produ
selor chimice rezultate din cocsi
ficare, precum și alte probleme.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

R. L. Speaight, directorul contacte
lor est-vest din Foreign Office.

La ceremonia semnării au asistat 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul învățămîntului, 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Institutul romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, oa
meni de cultură și artă, precum și 
R. Brash, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Au asistat, de asemenea, membrii 
celor două delegații.

★

Cu ocazia semnării Programului 
de schimburi culturale, științifice și 
tehnice romîno-britanice, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a oferit un dineu.

La sfîrșitul mitingului de doliu, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Alexandru Șahighian, purtat pe 
brațe de scriitori, tineri și vîrstnici, 
a fost așezat pe carul mortuar. Cor
tegiul funebru s-a îndreptat apoi 
spre cimitirul Bellu, unde a avut 
loc înhumarea.

Aici Nicolae Moraru, redactor șef 
al revistelor pentru străinătate, a 
adus un ultim omagiu scriitorului 
Alexandru Șahighian.

(Agerpres)

„Imprescriptibilitatea 
crimelor nazismului"
Simpozion la Consiliul Central 

al Asociației Juriștilor 
din R. P. Romînă

La sediul Consiliului Central al 
Asociației Juriștilor din R. P. Ro
mînă a avut loc un simpozion al 
secțiilor științifice de drept penal 
și drept internațional ale asociației, 
prezidat de vicepreședintele aso
ciației, C. Paraschivescu-Bălăceanu. 
Tema simpozionului a fost: „Im
prescriptibilitatea crimelor nazis
mului". Vorbitorii au subliniat că 
spiritul moral al popoarelor, inte
resele menținerii și asigurării păcii 
și securității internaționale, pre
cum și comandamentele dreptului 
internațional impun ca pentru cri
mele nazismului să nu existe pre
scriere. Această concluzie este 
întru totul împărtășită de Comisia 
internațională instituită de Congre
sul al VII-lea al Asociației Inter
naționale a Juriștilor Democrați.

(Agerpres)

a
La clubul Uzinelor „Republica" 

din Capitală a avut loc vineri o 
adunare consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist.

Au participat tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, 
Leonte Răutu, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ziariști 
romîni și străini.

Au fost prezenți șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Cosma, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

Luînd cuvîntul, tovarășul Alexan
dru Drăghici a spus :

„Animat de sentimente de priete
nie frățească, poporul romîn parti
cipă din toată inima la sărbătoarea 
poporului ungar — cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei sale 
de sub jugul fascist. Acum douăzeci 
de ani, ca urmare a strălucitelor 
victorii ale armatei sovietice în 
lupta pentru înfrîngerea Germaniei 
hitleriste, la 4 aprilie 1945 întregul 
teritoriu al Ungariei a fost eliberat. 
Umăr la umăr cu trupele sovietice 
au luptat eroic ostașii și ofițerii 
armatei romîne, vărsîndu-și sîn- 
gele pentru libertatea poporului un
gar, pentru victoria deplină asupra 
fascismului.

Poporul ungar se prezintă la cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării 
cu un bogat bilanț de realizări în 
construcția socialistă. ^Industria R.P. 
Ungare a cunoscut o mare dezvol
tare, volumul producției globale in
dustriale fiind la sfîrșitul anului 
1964 de peste 5 ori mai mare decît 
înainte de război Locul vechii agri
culturi rudimentare, în care 48 la 
sută din .suprafața agricolă aparți
nea grofilor și clerului, l-a luat ma
rea agricultură socialistă mecanizată. 
Nivelul de trai al celor ce muncesc 
a crescut continuu.

Poporul ungar se poate mîndri pe 
drept cuvînt cu realizările sale în 
construirea socialismului, obținute 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, a Comitetului 
său Central în frunte cu tovarășul 
Jânos Kădâr.

Ca vecin și prieten, poporul ro
mîn se bucură sincer de succesele 
poporului ungar, care înaintează pe 
drumul luminos al socialismului. 
Realizările R. P. Ungare, ale țării 
noastre, ale tuturor țărilor socialiste, 
contribuie la întărirea forței siste
mului socialist mondial, la creșterea 
puterii de înrîurire a ideilor mar- 
xism-leninismului".

Distincții inminate de ambasadorul R. P. Ungare 
la București unor cadre superioare 

ale forțelor noastre armate
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist, ambasadorul R. P. Un
gare la București, Jozsef Vince, a în- 
mînat distincții unor generali și ofi
țeri superiori romîni, care au luat 
parte la luptele de eliberare a țării 
vecine.

Au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat, ad- 
juncți ai miniștrilor afacerilor ex
terne, forțelor armate și afacerilor 
interne, generali și ofițeri superiori 
activi și în rezervă.

Au fost înmînate : „Ordinul R. P. 
Ungare" generalului de armată Ia- 
cob Teclu, „Ordinul Drapelul R. P. 
Ungare" gradul I generalului de ar
mată Ion Tutoveanu, „Ordinul Dra
pelul R. P. Ungare" gradul II gene
ralului locotenent Marin Nicolescu 
și „Ordinul Drapelul R. P. Ungare" 
gradul III generalului colonel în re
zervă Mircea Haupt, generalului co

La sfârșit de săptămână
Astăzi, în cadrul campionatului re

publican de rugbi, pe stadionul Di
namo, cu începere de la orele 15,30, 
se desfășoară meciul dintre echipele 
bucureștene Dinamo și Gloria. Dumi
nică în Capitală au loc alte două în- 
tîlniri : Grivifa Roșie — Rulmentul 
Bîrlad (teren Parcul Copilului, orele 9) 
și Progresul — Steaua (stadion Pro
gresul, orele 11). In fără sînt progra
mate partidele : Știința Cluj — Știin
ța Timișoara ; Farul Constanța — Ști
ința Petroșeni ; C.S.M.S. lași — Con
structorul. ★

Meciul retur dintre echipele mas
culine de volei Rapid București și
T.S.K.A. Moscova, din „Cupa campio
nilor europeni", v.a avea loc duminică 
după-amiază de la orele 19 în sala 
Floreasca. In primul joc, voleibaliștii 
sovietici au obținut victoria cu scorul 
de 3—1. tn deschidere, la orele 18, 
se dispută partida de campionat Di
namo — Știința Timișoara (masculin).

★
Duminică între orele 16 și 18,30 

stațiile noastre de radio vor trans
mite emisiunea „Sport și muzică", 
în cadrul emisiunii se vor transmite 
aspecte de la principalele manifes
tări sportive ale zilei (rugbi, handbal,

eliberării Ungariei
Referindu-se la relațiile dintre 

cele două țări, tovarășul Alexandru 
Drăghici a spus : în trecut clasele 
exploatatoare duceau o politică de 
învrăjbire și dezbinare a popoarelor 
noastre. Puterile imperialiste ali
mentau disensiunile și discordia în
tre Romînia și Ungaria. Dar și în 
acele vremuri întunecate cei mai 
înaintați fii ai celor două popoare 
au militat pentru prietenia romî- 
no-ungară. Oamenii muncii romîni 
și unguri au luptat adesea umăr la 
umăr pentru libertate și progres so
cial.

O minunată manifestare a acestei 
prietenii au constituit-o acțiunile 
clasei muncitoare din Romînia care 
s-a ridicat în anul 1919 în apărarea 
Republicii Sovietice Ungare, cît și so
lidaritatea proletariatului ungar cu 
luptele revoluționare ale clasei mun
citoare din Romînia împotriva ex
ploatării și fascismului. Sîngele văr
sat de armata romînă pentru elibe
rarea Ungariei de sub jugul fascist 
a cimentat prietenia dintre popoarele 
noastre.

Constatăm cu deosebită satisfacție 
că relațiile de colaborare dintre R. P. 
Romînă și R. P. Ungară se dezvoltă 
continuu. A crescut an de an volu
mul schimburilor economice, colabo
rarea tehnico-științifică și culturală.

Avem convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre se vor dezvolta 
continuu și în viitor, contribuind la 
întărirea unității, alianței și frăției 
tuturor popoarelor comunității socia
liste.

Angajate într-o uriașă muncă con
structivă, pătrunse de spiritul răs
punderii pentru soarta omenirii, ță
rile noastre, ca și celelalte țări socia
liste, sînt profund interesate în 
menținerea și consolidarea păcii.

Oamenii muncii din patria noastră 
în strînsă unire cu forțele păcii și 
progresului condamnă cu hotărîre 
agresiunea S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam, își exprimă solidaritatea 
frățească cu eroicul popor vietna
mez care luptă cu curaj și bărbă
ție pentru libertate și independență 
națională.

Unitatea și coeziunea tuturor for
țelor iubitoare de pace — sistemul 
mondial socialist, mișcarea muncito
rească și democratică internațională, 
noile state independente — sînt ca
pabile să asigure pacea în lume. 
Profund devotat principiilor inter
naționalismului proletar, partidul 
nostru militează perseverent pentru 
unitatea și coeziunea țărilor siste
mului mondial socialist și a mișcării 
comuniste mondiale sub steagul 
marxism-leninismulul.

în încheiere vorbitorul a transmis 
poporului ungar urări de noi succe

lonel în rezervă Costin Ionașcu, ge
neralului locotenent în rezervă Ro
mulus Costescu, generalului maior 
în rezervă Constantin Burduloiu.

Ambasadorul Jozsef Vince, felici- 
tînd pe cei distinși, a spus printre 
altele : Cu prilejul apropiatei noastre 
sărbători, poporul ungar se gîndește 
cu recunoștință și stimă la cei 42 000 
de eroi ai poporului romîn care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Un
gariei de sub jugul fascist, creîndu-se 
astfel condițiile preliminare ale cons
truirii societății socialiste în țara 
noastră. Distincțiile înmînate astăzi 
reprezintă recunoștința și stima a- 
dîncă a poporului ungar adresate 
tuturor militarilor romîni care au 
participat la eliberarea Ungariei, 
precum și întregului popor frate ro
mîn.

în numele celor distinși a luat 
cuvîntul general de armată Ion Tu
toveanu.

(Agerpres)

volei), precum și relatări de la întîl- 
nirile de fotbal din cadrul, categoriei 
A care vor avea loc la București 
(Steaua — Farul), Ploiești (Petrolul —
U.T.A.), Brașov (Steagul roșu — Știin
ța Craiova) și Cluj (Știința — Rapid). 
Transmisia se va face pe programul 1.

★
Sala sporturilor de la Floreasca va 

găzdui astăzi de la orele 15,30 me
ciul feminin de baschet Voința Bucu
rești — Constructorul.

Duminică de la orele 8, tot în sala 
Floreasca se dispută întîlnirile : Olim
pia — C.S.M.S. lași (fem.) ; Progre
sul — Voința Tg. Mureș (mase.) ; Ști
ința București — Mureșul Tg. Mureș 
(fem.) ; Olimpia — A.S.A. Bacău 
(mase.) și I.C.F. — Petrolul (mase.).

★
Duminică, în cadrul returului cam

pionatului republican de handbal, în 
Capitală sînt programate 4 întîlniri. 
Pe terenul Ciulești de la orele 10 au 
loc partidele : Rapid — Voința Sibiu 
(mase.) și Rapid — Mureșul (fem.). 
Pe terenul Steaua (din șos. Ghencea), 
de la orele 15,45 se desfășoară cele
lalte două partide : Steaua — Știința 
Galați (mase.) și Confecția — Știința 
București (fem.). 

se în desăvîrșirea construcției so 
cialismului, în înflorirea Repu
blicii ■ Populare Ungare priete
ne, în lupta pentru cauza no
bilă a socialismului și păcii 

în continuare a luat cuvîntul am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, Jozsef Vince, care a spus : 

„La 4 aprilie 1965 Ungaria săr
bătorește cea de-a XX-a aniversarei 
a eliberării sale. Acum 20 de ani, uni
tățile armatei sovietice victorioase 
au distrus rezistența armatei germa
ne fasciste și a complicilor unguri 
în lupta pentru eliberarea Ungariei, 
alături de ostașii sovietici au parti
cipat și ostașii și ofițerii romîni. Foar
te mulți dintre ei au căzut eroic în 
decursul acestor lupte. Amintirea a- 
cestor ofițeri și ostași romîni, ca și 
a tovarășilor lor de luptă sovietici 
și bulgari, trăiește adine în inima 
poporului ungar".

în continuare, vorbitorul a trecut 
în revistă realizările obținute în cei 
20 de ani de la eliberare de po
porul ungar, subliniind că dezvolta
rea politică și economică a Ungariei 
construirea socialismului au fost 
caracterizate tot timpul de relațiile 
strînse și prietenești cu celelal
te țări socialiste frățești. Guver
nul Republicii Populare Ungare 
consideră ca o sarcină importantă a 
sa să se străduiască din toate pu
terile pentru a contribui la cimen
tarea unității țărilor socialiste.

Poporul și guvernul nostru, a 
spus în continuare vorbitorul, con
damnă cu hotărîre atacurile impe
rialismului american îndreptate îm
potriva poporului din R. D. Vietnam 
și din Vietnamul de sud, precum și 
împotriva altor țări și popoare din 
Indochina.

„Poporul ungar urmărește cu bucu
rie lupta eroică și munca rodnică 
dusă de poporul frate romîn, con
dus de Partidul Muncitoresc Romîn 
— a spus vorbitorul — și acordă o 
mare apreciere succeselor obținute 
în construirea socialismului, pentru 
ridicarea patriei sale, în care un rol 
deosebit a avut tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, marele fiu al po
porului romîn, eminent luptător al 
mișcării muncitorești internaționale.

Eliberarea țărilor noastre a des
chis o nouă eră în istoria legăturilor 
dintre țările și popoarele noastre. 
Legăturile noastre se lărgesc din ce 
în ce mai mult în domeniul politic, 
economic și cultural. Sînt adînc con
vins că poporul romîn va obține noi 
succese însemnate în construirea 
Romîniei socialiste".

Cuvîntările au fost în repetate 
rînduri subliniate cu aplauze.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic.

(Agerpres)

Vernisajul expoziției 
de artă plastică 
ungară

în sala Dalles a avut loc, vi
neri la amiază, vernisajul unei ex
poziții de artă plastică ungară, or
ganizată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Au participat Ion Pas, președin
tele Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, Boris 
Caragea, președintele Consiliului ar
telor plastice, numeroși artiști plas
tici și alți oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au rostit scurte cuvîntări Ion Iri- 
mescu, vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici, și Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București 

(Agerpres)

Turneul de șah 
de la Mar del Plata

După o zi de repaus, turneul in
ternațional de șah de la Mar del 
Plata (Argentina) a fost reluat cu 
disputarea partidelor din runda a 9-a. 
Jucînd cu piesele albe, Florin Gheor
ghiu l-a învins în 34 de mutări pe 
argentineanul Carlos Bielicki, Panno a 
cîștigat la Palermo, Averbach la Gar
da. S-a terminat remiză partida Sart- 
guinetti-Rosetto.

In clasament conduce Miguel Naj- 
dorf (Argentina) cu 7 puncte (1). Flo
rin Gheorghiu are 5,5 puncte.

La 18 aprilie se va disputa Ia Bel
grad, între echipele Iugoslaviei și 
Franței, cel de-al 4-lea meci din gru
pa a 3-a (europeană) a preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal. în 
jocurile precedente s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Iugoslavia — 
Luxemburg 3—1 ; Luxemburg — 
Franța 0—2 ; Luxemburg — Norve
gia 0—2.

în localitatea Macerata (Italia) s-au 
întîlnit într-un meci amical de fotbal 
echipele selecționate de amatori ale 
Italiei și Spaniei. Jocul s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 în favoarea oaspe
ților, prin punctul marcat în minu
tul 35 de Gullon.
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Opinia publică mondială condamnă 
acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam
Apelul a n țări neangajate

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 1 
aprilie secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a primit textul ape
lului semnat de șefii de state sau de 
guverne din 17 țări neangajate, prin 
care se cere întreprinderea unor ac
țiuni politice imediate în vederea în
cetării focului în Vietnam. Secreta
rul general al O.N.U. a fost rugat să 
transmită textul apelului tuturor ță
rilor membre ale O.N.U.

Țările semnatare ale apelului: Af
ganistan, Algeria, Ceylon, Cipru, E- 
tiopia, Ghana, Guineea, India, Irak, 
Iugoslavia, Kenya, Nepal, Republica 
Arabă Unită, Siria, Tunisia, Uganda 
și Zambia, reafirmă, în mod solemn

Canada aproba inițiativa celor 17
OTTAWA. — După cum transmi

te agenția France Presse, ministrul 
de externe al Canadei, Paul Martin, 
a afirmat joi, în Camera Comunelor, 
că declarația țărilor neangajate în 
favoarea soluționării pe calea trata
tivelor a situației din Vietnam, re
misă guvernului canadian, conține 
„numeroase elemente pe care Cana
da le poate sprijini". „Am urmărit 
cu deosebit interes discuțiile grupu
lui de la Belgrad", a adăugat minis-

Pretutindeni -
• PARIS. Peste 400 de personali

tăți culturale din Franța au semnat 
un apel cerînd încetarea războiului 
împotriva poporului vietnamez.

• PRAGA. — La 1 aprilie, la Pra- 
ga a avut loc un miting de pro
test al oamenilor muncii din între
prinderile, instituțiile și organizații
le obștești din capitala cehoslovacă 
împotriva agresiunii-S.U.A. în Viet
nam. Participanții la miting au a- 
doptat o rezoluție în care condamnă 
cu hotărîre acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Vietnamului.

• TOKIO. — Un grup de condu
cători ai Partidului Socialist din 
Japonia printre care și Narita, se
cretar general al partidului, a ce
rut guvernului japonez să se pro
nunțe împotriva folosirii de către 
Statele Unite a bazelor militare din 
Japonia și din Okinawa în războiul

Corespondență din Londra

Disensiuni în
La dezbaterile la politica externă 

de joi seara din Camera Comune
lor, a luat parte, într-un fel, și ga
leria publicului. După ce premierul 
Harold Wilson și-a încheiat cuvîn- 
tarea, din loja publicului au fost 
împrăștiate manifeste intitulate „Cî- 
teva fapte despre Vietnam”, în care 
se condamnă intervenția S.U.A. în 
această regiune a globului. La un 
moment dat s-a auzit o voce din 
public strlgînd : „Voi nu vâ deose
biți de conservatori”.

Dezbaterile au început cu o ex
punere a ministrului de externe 
Michael Stewart. Ziarele de vineri 
remarcă aproape în unanimitate 
sprijinul exprimat de guvernul bri
tanic pentru acțiunea Statelor Unite 
în Vietnam. Iată cum descrie, de pil
dă, ziarul „Guardian" cîteva aspec
te semnificative ale desfășurării lu
crurilor : „Michael Stewart a vorbit 
foarte energic pentru America... El 
nu a avut nici un cuvînt de critică 
sau măcar de rezervă față de ac-

PROBLEMA CIPRIOTĂ

Schimb de păreri intre Atena și Nicosia
ATENA 2 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmite: 
Referindu-se la comunicatul Minis
terului Afacerilor Externe al Turciei 
prin care mediatorul O.N.U., Galo 
Piaza, era învinuit că și-ar fi depă
șit mandatul dat de Consiliul de 
Securitate și, ca atare, misiunea sa 
trebuie considerată ca fiind încheia
tă, corespondentul ziarului „Ta Nea" 
la New York transmite că un re
prezentant al secretarului O.N.U. a 
declarat că Piaza își va continua 
sarcina de mediator. Se consideră, 
însă, ca foarte posibil faptul că 
U Thant va cere întrunirea Consi
liului de Securitate pentru a exa
mina raportul PJaza precum și pro
blema continuării medierii sale.

Consiliul de Securitate urmează 
să hotărască dacă Piaza să-și con
tinue sau nu sarcina sa de mediere 
între părțile interesate, în rezolva
rea conflictului cipriot. Se conside
ră că poziția oficială luată de mi
nistrul afacerilor externe al Turciei 
împotriva lui Piaza ridică un obsta
col serios în desfășurarea activită
ții mediatorului.

între timp, scriu ziarele progu- 
vernamentale grecești, a început un 
schimb de păreri între guvernele 
Atenei și Nicosiei pentru a hotărî 
de comun acord asupra măsurilor 
ce trebuie întreprinse în actuala 
fază a problemei cipriote. Acest 
schimb de păreri urmează să ia am
ploare prin sosirea la Atena în 
cursul viitoarelor două zile a mi
nistrului afacerilor externe al Ci
prului, Kyprianu. El urmează să 

„dreptul popoarelor la autodetermi- 
nare“ și atașamentul lor față de 
„principiul inviolabilității, suverani
tății și integrității teritoriale a sta
telor".

„Ne exprimăm convingerea — se 
spune în apel — că recurgerea la 
forță este contrară dreptului po
porului vietnamez la pace, libertate 
și independență și că aceasta nu poa
te decît să ducă la agravarea con
flictului", menționîndu-se că „a- 
ceastă agravare rezultă din interven
ția străină și în special din inter
venția militară, care împiedică apli
carea acordurilor de la Geneva cu 
privire la Vietnam".

trul canadian. „Cred că orice iniția
tivă constructivă, luată în vederea 
reducerii în primul rînd a tensiu
nii, și pentru a se ajunge Ia o solu
ție echitabilă și trainică, merită a- 
probarea și încurajarea".★

WASHINGTON. Agenția U.P.I. 
anunță că secretarul de stat, Dean 
Rusk, a respins apelul adresat de 
cele 17 țări neutre cu privire la 
Vietnam.

vii proteste
agresiv din Vietnam și să protesteze 
împotriva folosirii gazelor toxice în 
această țară.

• PHENIAN. — în R.P.D. Coreea
nă au loc mitinguri în cadrul că
rora se condamnă agresiunea ame
ricană din Vietnam și se sprijină 
declarația guvernului R.P.D. Coreene 
cu privite la acordarea de ajutor po
porului vietnamez. Participanții la 
mitinguri au condamnat folosirea de 
gaze toxice în războiul din Vietna
mul de sud și și-au exprimat hotărî- 
rea de a veni în ajutorul poporului 
sud-vietnamez.

• ATENA. — Primul Congres al 
Organizației tineretului democrat 
„Lambrakis" a adoptat o moțiune 
în care își exprimă solidaritatea cu 
poporul Vietnamului de sud și con
damnă acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Vietnamului de nord.

rindul laburiștilor
țiunile sau atitudinea Statelor Unite 
în Vietnam. A revenit liderului libe
ral, Grimond, să sugereze că cea 
mai bună contribuție a noastră (en
gleză) nu constă în mod necesar 
în a fi mai americani decît ameri
canii”.

Luînd cuvîntul, laburistul Tom 
Driberg a făcut cunoscut că pînă 
în prezent peste 100 de deputați 
britanici au semnat o moțiune care 
condamnă folosirea în războiul din 
Vietnamul de sud a gazelor toxice 
și a napalmului.

în relatările presei se arată că, 
în urma dezbaterilor de joi, opozi
ția aripei de stînga din partidul la
burist față de politica guvernului 
s-a adîncit. „Nici o cuvîntare a lui 
Harold Wilson, fie în timpul opozi
ției, fie în timpul mandatului său 
— scrie ziarul „Daily Telegraph" — 
nu a avut vreodată o primire atît 
de rece”.

L. RODESCU

aibă o serie de întrevederi cu ofi
cialități ale guvernului grec, după 
care va pleca la Nicosia pentru a 
transmite guvernului cipriot păre
rile Atenei asupra raportului Piaza. 
De asemenea, se consideră ca foarte 
posibilă sosirea la Atena, în viitoa
rele săptămîni, a președintelui Ma
karios.

Diferend greco - turc 
în (problema insulelor 
Dodecanez

ANKARA 2 (Agerpres). — Surse 
ale Ministerului de Externe turc au 
făcut cunoscut că Turcia a informat 
N.A.T.O. în legătură cu înrăutățirea 
relațiilor sale cu Grecia. Guvernul 
turc a acuzat Grecia de a fi construit 
instalații militare în insulele Dode
canez, situate în apropierea coastei 
turcești, și a cerut intervenția Con
siliului N.A.T.O. Insulele Dodeca- 
nezului, ocupate de Italia între cele 
două războaie mondiale, au fost in
cluse în Grecia în 1947 și demilita
rizate la cererea Turciei (sub al că
rei control se aflau înaintea primu
lui război mondial).

Un purtător de cuvînt al guver
nului grec a dezmințit afirmațiile 
Turciei, declarînd că în insulele Do- 
decanezului „nu au fost introduse 
arme și nu au fost construite forti
ficații".

PEKIN 2 (Agerpres). — După cum 
anunță V.N.A., ambasada R. D. Viet
nam de la Pekin a primit numeroase 
scrisori din partea unor muncitori, 
țărani, lucrători din domeniul știin
ței și medicinei din R. P. Chineză, 
care cer să se alăture luptei împo
triva agresiunii americane din 
Vietnam.

PHENIAN 2 (Agerpres). — Hong 
Soon Kwon, președintele C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor Socia
list din Coreea, a publicat o declara
ție în care arată că un număr tot 
mai mare de tineri din R.P.D. Co
reeană cer să plece voluntari în Viet
namul de sud.

Opinia unui senator 
american

NEW YORK 2 (Agerpres). — Se
natorul democrat George McGovern 
s-a pronunțat împotriva bombarda
mentelor americane în Vietnam. 
McGovern a criticat anturajul pre
ședintelui Johnson care cuprinde, a 
declarat el, „oameni lipsiți de răs
pundere".

Potrivit agenției U.P.I., McGovern 
a declarat că „angajarea crescîndă a 
trupelor și armamentului american 
în Vietnam poate duce la un dezas
tru militar, politic și moral care nu 
are egal în întreaga istorie a Statelor 
Unite ale Americii".

Corespondență din Roma 

Politica „escaladării" 
extrem de periculoasă

Ieri după-amiază la Roma a avui loc 
o puternică manifestație pentru încetarea 
intervenției americane în Vietnam. Cu 
cîteva ceasuri mai înainte de a transmite 
această corespondență, pe via Appia și 
în Piața Spaniei, polițiști călare abia pri
dideau să pună ordine în circulația mași
nilor oprite de coloane de demonstranți. 
De asemenea, la Padova mii de cetățeni 
au participat la un marș al păcii, la Bari 
numeroși oameni de cultură au adresat 
o chemare confraților lor din alte orașe, 
cerîndu-le să-și unească glasul împotriva 
acțiunilor agresive ale Statelor Unite în 
Vietnam.

Marșuri ale păcii s-au desfășurat, de 
asemenea, la Reggia Emilia, Missina Ra
venna, în orașele de nord ca și în cele 
din sud. In cadrul celui de-al șaselea 
Congres al Confederației Generale a 
Muncii din Italia (C.G.I.L.), cei 1 500 de 
participanți au exprimat solidaritatea oa
menilor muncii italieni cu lupta poporu
lui vietnamez pentru libertate și inde
pendență. In rezoluția aprobată în una
nimitate de către participanți se con
damnă intervenția Statelor Unite în Viet
nam subliniindu-se că extinderea con
flictului și folosirea de către americani 
a gazelor toxice constituie un pericol se
rios pentru pacea lumii.

Congresul C.G.I.L. a cerut guvernu
lui italian să intervină în mod hotărî! 
pentru a opri intervenția americană și să 
militeze pentru stabilirea păcii și a secu
rității în Asia de sud-est.

Ministrul de externe Fanfani a expus 
poziția guvernului în cadrul unei ședințe 
care a avut loc în Camera deputation 
El a calificat strategia americană a „es
caladării" ca fiind extrem de periculoasă. 
Poziția expusă de ministrul de externe 
al Italiei a fost susținută de numeroși 
deputați care au luat cuvîntul în ca
drul dezbaterilor.

Ion MARGINEANU

Corespondență din Alger

STARE EFERVESCENTĂ 
ÎN MAROC

De un timp, situația economică și 
politică din Maroc s-a înrăutățit. 
Ziarul „Le Monde" scrie : „Șomajul 
crește. în comerț domnește un ma
rasm. Costul vieții cunoaște o creș
tere constantă. Numeroase iamilii 
cu mulți copii nu dispun pentru a- 
coperirea nevoilor lor decît de sa
lariul soției angajate la europeni".

Ca urmare, săptămîna trecută la 
Casablanca și în alte orașe din 
țară au avut loc puternice manifes
tații muncitorești. Mișcarea a luat 
o și mai mare amploare în ur
ma unei greve a elevilor din 
Casablanca, susținuți de studen
ții de la unele facultăți din o- 
raș. Greva, care s-a desfășurat 
în cartierele cele mai populate 
ale orașului, antrenînd un mare 
număr de părinți, s-a declan
șat în semn de protest împotriva u- 
ner circulare a Ministerului Educa
ției Naționale pri ■ care se limitea
ză accesul tinerilor la ciclul învăță- 
mîntului secundar și la intrarea în 
universitate.

în urma intervenției unor impor
tante detașamente polițienești, de
monstrația de la Casablanca a luat 
un caracter deosebit de violent. Un 
cartier al orașului a fost încercuit 
de poliție, în încercarea de a-i 
scoate de acolo pe manifes- 
tanți; un cinematograf și mai multe 
vehicule au fost incendiate. S-au în

PROPUNERE IN VEDEREA
CONVOCĂRII COMISIEI O.N.U.
PENTRU DEZARMARE

NEW YORK 2 (Agerpres). După 
cum transmite agenția TASS, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., N. Fedorenko, a avut o în
trevedere cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, în cadrul căreia a 
înmînat o scrisoare cuprinzînd pro
punerea guvernului sovietic de a se 
convoca, în prima jumătate a lunii 
aprilie, Comisia O.N.U. pentru de
zarmare, în care sînt reprezentate 
toate statele membre ale O.N.U.

Din motive, cunoscute — se arată 
în scrisoare — în cadrul celei de-a 
19-a sesiuni a Adunării Generale 
nu s-a putut discuta raportul Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare și, în general, situația tra
tativelor cu privire la dezarmare, 
întrucît-o astfel de discuție nu a a- 
vut loc în cadrul Adunării Genera
le, guvernul sovietic consideră nece
sară convocarea Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, în care sînt re
prezentate toate țările membre ale 
O.N.U.

Manifestații studențești 
in Spania și Portugalia

MADRID 2 (Agerpres). — în cen
trele universitare din Spania conti
nuă manifestațiile studențești. Joi, 
la Facultatea de litere din Valen
cia, studenții au organizat un mi
ting pentru a protesta împotriva re
fuzului autorităților de a accepta 
crearea unor organisme sindicale 
studențești independente. Manifes
tații asemănătoare au avut loc în 
cursul aceleiași zile și în orașele 
Sevilla, Barcelona și Salamanca.

Demonstrații și mitinguri de pro
test au avut loc și în Portugalia. La 
Lisabona, studenții au organizat în 
incinta Universității un miting de 
protest împotriva încălcării celor 
mai elementare drepturi democra
tice. Intervenția poliției s-a soldat 
cu arestarea a 400 de studenți.

Vizita premierului
PARIS 2. — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : Vi
neri dimineața primul ministru bri
tanic, Harold Wilson, însoțit de mi
nistrul său de externe, Michael Ste
wart, a sosit la Paris în vizită oficia
lă. Inițial, Harold Wilson trebuia să 
sosească la Paris joi după-amiază, 
dar, din cauza prelungirii dezbateri
lor din Camera Comunelor asupra 
politicii externe britanice, și-a amî- 
nat vizita cu o zi.

La două ore după sosirea sa la 
Paris, Harold Wilson a avut o pri
mă întrevedere la Palatul Elysee cu 
generalul de Gaulle. Simultan, la 
Quai d’Orsay, s-au întîlnit cei doi 
miniștri de externe Couve de Mur- 
ville și Michael Stewart. După un 
prînz oferit de generalul de Gaulle, 
schimburile de vederi au fost re
luate în cadrul unei reuniuni lărgi
te la care, în afară de generalul 
de Gaulle șl de Wilson, au mai luat 
parte primul ministru francez, Geor
ges Pompidou, miniștrii de externe 
ai celor două țări, ministrul francez 
al finanțelor și afacerilor economice, 
Giscard d’Estaing, ministrul arma
telor, Pierre Messmer, ministrul lu
crărilor publice, Mark Jacquet, pre
cum și Habib Deloncle, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Cu toate că nu s-a dat publicității 
nici un comunicat, în cercurile in
formate se afirmă că președintele 

registrat, potrivit comunicatelor ofi
ciale, 7 morți din rîndul manifestan- 
ților și 69 răniți. Poliția a operat 
sute de arestări. Printre arestați se 
află o serie de activiști sindicali, 
aproape întreaga conducere a Uni
unii studenților și numeroși profe
sori de liceu și universitari.

în aceste condiții, puternicele de
monstrații din Maroc sînt — după 
cum le-a apreciat un deputat 
din această țară — „o mișca
re de nemulțumire care s-a ri
dicat în mod spontan". Ca răspuns, 
autoritățile marocane au instaurat 
zilele trecute la Casablanca „sta
rea de asediu", guvernul dînd 
publicității un comunicat ce a- 
menința cu reprimări nemiloase pe 
manifestanți. Știrile sosite la Alger 
anunță că pe străzile orașelor Ca
sablanca, Fez, Marrakech, Rabat au 
patrulat zi și noapte importante de
tașamente de poliție și militare. Tri
bunalul din Rabat a condamnat 
peste 850 de persoane arestate în 
timpul demonstrațiilor. Totodată, 
sîmbăta trecută au fost executate 14 
persoane, condamnate anterior sub 
acuzația că ar fi adus „prejudicii 
securității interne și externe a statu
lui".

Evenimentele din Maroc au stîr- 
nit oprobriul numeroșilor cetățeni ai 
acestei țări aflați în străinătate. Se 
anunță că numeroase ambasade și 
consulate ale Marocului din dife-

„Zilele filmului romînesc" 
la Varșovia

VARȘOVIA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmi
te : In cadrul „Zilelor filmului romî
nesc" ce se desfășoară între 29 mar
tie și 3 aprilie a. c. la Varșovia, în 
seara zilei de 29 martie a.c., în sala 
Skarpa, a fost prezentat filmul ro
mînesc „Tudor". A participat o dele
gație de cineaști romîni compusă din 
scriitorul Petre Sălcudeanu și actorii 
Silvia Popovici și Ion Dichiseanu.

La spectacol au fost de față Kazi
mierz Rusinek, subsecretar de stat la 
Ministerul Culturii și Artei, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
cineaști, critici, reprezentanți ai cor
pului diplomatic, un numeros public. 
A participat, de asemenea, Gheorghe 
Diaconescu, ambasador al R. P. Ro- 
mîne în R. P. Polonă, membri ai am
basadei. Filmul a fost bine primit de 
asistență și răsplătit cu aplauze.

Pe ecranele varșoviene au mai ru
lat, în această săptămînă, filmele 
„Dragoste lungă de-o seară" și „Ano
timpuri". „Zilele filmului romînesc" 
s-au desfășurat și în alte orașe din 
Polonia.

Comunicat comun
ALGER 2 (Agerpres). — La Alger 

s-a dat publicității comunicatul co
mun chino-algerian semnat la înche
ierea vizitei oficiale a premierului 
Ciu En-lai în Algeria. în convorbi
rile care au avut loc între președin
tele Ben Bella și premierul Ciu 
En-lai, se arată în comunicat, au 
fost examinate situația internațio
nală și, în special, problemele pri
vind țările din Africa și Asia, pers
pectivele de dezvoltare a colaborării 
dintre China și Algeria și alte pro
bleme de interes comun.

Comunicatul subliniază că „lupta 
revoluționară din Africa și Asia, și 
în special din Congo (Leopoldville) 
și Vietnamul de sud, are o mare im
portanță”. Cele două părți consideră 
că „trimiterea de trupe străine și

Wilson in Franța
Franței și primul ministru englez 
au făcut un larg schimb de vederi 
privind situația internațională, rela
țiile Est-Vest, problema alianței at
lantice, situația din Orientul mijlo
ciu și Africa. Surse britanice au a- 
firmat că cei doi oameni de stat 
și-au concentrat discuțiile asupra 
problemelor în care există „posibili
tatea unei cooperări constructive". 
Acest lucru înseamnă — după cum 
arată agenția U.P.I. — că probleme 
cum ar fi situația din Vietnam, uni
ficarea politică a Europei occiden
tale, precum și anumite chestiuni 
economice și financiare asupra că
rora există profunde divergențe în
tre cele două guverne au fost lăsa
te pentru discuțiile de a doua zi.

Comentînd întrevederile franco- 
britanice, presa pariziană de vineri 
ca de pildă, „Le Monde", consideră 
că „cercurile politice franceze nu 
așteaptă nimic cu adevărat concret 
de la convorbirile cu prietenii bri
tanici". „Trebuie constatat că în 
pofida intereselor fundamentale ale 
celor două părți, care sînt comune, 
scrie ziarul, pozițiile Franței și Ma
rii Britanii sînt divergente în ceea 
ce privește principalele probleme 
externe". în această ordine de idei, 
ziarul britanic „Times" menționează 
faptul că „Wilson nu intenționează 
nicidecum să renunțe la sprijinirea 
poziției S.U.A. în problema Vietna
mului".

rite țări au fost ocupate în ultimele 
zile de studenți și alți cetățeni ma
rocani. La Paris, studenții au remis 
consulatului Marocului petiții în 
care „protestează împotriva recen
telor represiuni polițienești".

într-un comunicat dat publicității 
la Cairo, studenții marocani denun
ță „represiunea sălbatică și inuma
nă îndreptată împotriva poporului 
marocan”. La Bagdad, studenții 
marocani au declarat o grevă a 
foamei de 24 de ore în incinta am
basadei, iar cei aflați la Marsilia au 
păstrat un minut de reculegere „în 
memoria persoanelor ucise cu pri
lejul recentelor evenimente din Ma
roc”.

Adresîndu-se „poporului maro
can", regele Marocului, Hassan al 
Il-lea, și-a exprimat într-o cuvîntare 
„îngrijorarea profundă în legătură 
cu prestigiul țării”. El a decla
rat că „nivelul producției este în 
prezent scăzut în Maroc, sectorul in
dustrial fiind slab, ca de altfel și sec
torul agricol, și prin urmare mun
citorii nu trebuie să se aștepte la 
vreo prosperitate într-un viitor 
apropiat”.

într-adevăr, situația economică 
este grea. Năzuințele muncitorilor 
și țăranilor care, luptînd pentru cu
cerirea independenței, au sperat în 
înfăptuirea unei reforme agrare și 
promovarea unei politici de indus
trializare, nu s-au înfăptuit. Venind 
la putere, după cucerirea indepen
denței, burghezia marocană și-a 
transferat capitalurile în străinăta
te, în loc să le investească în țară. 
La sate continuă să domnească re
lațiile feudale. Băncile și concernele 
străine domină economia slab dez
voltată a țării. Acesta este substra
tul marilor demonstrații populare 
din Maroc.

Manifestări consacrate sărbătoririi 
celei de-a 20-a aniversări a eliberării Ungariei

BUDAPESTA 2. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : La 
Budapesta au loc în aceste zile nu
meroase manifestări consacrate săr
bătoririi celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării Ungarei de sub jugul 
fascist.

La 2 aprilie, tovarășii Dobi Istvăn, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, Kădâr Jânos, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc, și Vass Istvân- 
ne, președinta Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, au avut o întîlnire cu 
delegațiile de partid și de stat sosite 
la Budapesta, pentru a participa la 
festivități. La această întîlnire a 
participat și delegația de partid și 
de stat a R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș.

în cadrul unei solemnități, au fost 
înmînate înalte ordine ale R. P. Un
gare unor foști comandanți de uni
tăți militare ale țărilor care au lup
tat pe teritoriul Ungariei pentru eli
berarea ei de sub jugul fascist. Prin
tre cei decorați se află generalul lo
cotenent în rezervă Hie Antonescu.

chino-algerian
folosirea mercenarilor constituie o 
agresiune și un amestec menite să 
impună dominația neocolonialistă". 
Cele două părți, se spune în comu
nicat, „condamnă energic agresiu
nile repetate ale imperialismului a- 
merican împotriva poporului sud- 
vietnamez și intensificarea operațiu
nilor militare pe care le desfășoară 
împotriva R. D. Vietnam. Ele consi
deră că situația înrăutățită din Viet
nam amenință direct securitatea ță
rilor din Asia și pacea mondială".

Cele două părți „sînt convinse că 
cea de-a doua conferință afro-asia- 
tică, care urmează să aibă loc în 
curînd Ia Alger, are o importanță 
deosebită pentru întărirea solidari
tății țărilor afro-asiatice".★

CAIRO 2 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei oficiale făcute la 1 aprilie 
la Cairo, Ciu En-lai — premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze 
— a avut o întrevedere cu Aii Sa
bri, prim-ministru și ministru al 
planificării al R.A.U. în aceeași zi, 
Ciu En-lai și persoanele care îl 
însoțesc au fost primiți de președin
tele Gamal Abdel Nasser. Au fost 
discutate probleme privind cele două 
țări. în încheierea vizitei, președin
tele Nasser a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților chinezi.★

în drum spre patrie, vineri pre
mierul Ciu En-lai și persoanele care 
îl însoțesc au sosit la Caraci pen
tru o vizită de prietenie. Oaspeții 
chinezi au fost salutați pe aeroport 
de președintele Ayub Khan și de 
membri ai guvernului pakistanez.

Caracas Demonstrație 
antiguvernamentală

CARACAS 2 (Agerpres). — La Ca
racas a avut loc joi noaptea o pu
ternică demonstrație antiguverna
mentală la care au participat apro
ximativ 3 000 de persoane. Partici
panții la demonstrație au cerut eli
berarea deținuților politici și s-au 
pronunțat împotriva scumpirii cos
tului vieții în țară. Poliția a inter
venit cu brutalitate, folosind grena
de lacrimogene și trăgînd focuri de 
armă asupra demonstranților. Inci
dentul s-a soldat cu omorîrea unei 
persoane și rănirea gravă a altor 12.

Comisia administrativă a organi
zației „Uniunea marocană a muncii' 
(U.M.T.) a făcut o declarație în care, 
după ce se reafirmă „dorința clasei 
muncitoare de a continua lupta", se 
cere : „încetarea represiunilor, anu
larea judecăților sumare, anularea 
circularei ministeriale și a tuturor 
dispozițiilor care împiedică școlari
zarea normală". Pentru realizarea 
acestor obiective, comisia însărci
nează Biroul național al U.M.T. „să 
ia toate măsurile necesare, inclusiv 
recurgerea la greva generală în în
treg Marocul".

Constantin BENGA

CASABLANCA. Incendii din timpul recentelor demonstrații populare

în cursul aceleiași zile a avut loc 
solemnitatea depunerii de coroane 
de flori la monumentul ostașilor so
vietici din Piața Libertății și la mo
numentul eroilor ungari din Piața 
Eroilor. Delegația de partid șl de 
stat a R. P. Romîne a depus co
roane de flori la ambele monu
mente.

în după-amiaza zilei de 2 aprilie, 
la Budapesta a avut loc solemnitatea 
dezvelirii statuii lui V. I. Lenin. La 
solemnitate au fost prezenți condu
cători de partid și de stat ai R. P. 
Ungare, reprezentanți ai organiza
țiilor obștești, oameni ai muncii din 
capitală. De asemenea, au fost pre
zente delegațiile de partid și de stat 
invitate să participe la sărbătorirea 
celei de-a 20-a aniversări a eliberă
rii Ungariei.

în cursul după-amiezei delegația 
de partid și de stat a R. P. Romîne 
a vizitat orașul Budapesta. ) ț

Vineri seara, Szurdi IstvărffCBcre- 
tar al C.C. al P.M.S.U.. Losonczi 
Pâl, ministrul agriculturii, și Sarlos 
Istvăn, președintele Sfatului capi
talei, au oferit un dineu în cinstea 
delegației de partid și de stat a R. P. 
Romîne.

SCURTE ȘTIRI
BERLINUL OCCIDENTAL. în 

pofida protestelor opiniei publice, A- 
dunarea deputaților din Berlinul oc
cidental a adoptat la 1 aprilie o lege 
oare prevede extinderea asupra Ber
linului occidental a recentei hotărîri 
a Bundestagului vest-german, potrivit 
căreia, începînd de la 1 ianuarie 1970, 
în R.F.G. se încetează urmărirea ju
diciară a criminalilor naziști.

MOSCOVA. Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe Raul Castro, al doilea secretar al 
Conducerii Naționale a Partidului 
Unit a Revoluției Socialiste, locțiitor 
al primului ministru și ministru al 
forțelor armate revoluționare ale Re
publicii Cuba, cu care a avut o con
vorbire.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P., în R. P. Polonă a so
sit o delegație economică din comi
tatul Lancaster-Anglia, formată din 23 
de reprezentanți ai firmelor industria
le și comerciale, în special din indus
tria textilă și de încălțăminte. De a- 
semenea, la Varșovia a sosit o dele
gație economică belgiană condusă de 
A. Beken, președintele Camerei de 
comerț belgiano-polone.

WASHINGTON. Senatorul demo
crat Gaylor Nelson din Wisconsin a 
prezentat Senatului amerioan un pro
iect de lege care prevede oa asasi
narea luptătorilor pentru integrare ra
sială să fie considerată crimă federală.

LEOPOLDVILLE. Fostul președin
te al Congoului (Brazzaville), Fulbert 
Youlou, a apărut joi seara în public, 
la Leopoldville, pentru prima dată de 
la evadarea sa. Intr-o cuvîntare plină 
de emfază, el a declarat ziariștilor că 
„se simte bine între prieteni".

GENEVA. Agenția M.E.N. anunță că 
joi la Geneva, s-a întrunit consiliul 
guvernatorilor al O.P.E.C., pentru a 
elabora agenda conferinței ministe
riale extraordinare, a Organizației ță
rilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
care se va deschide luni. Ca punct 
principal al dezbaterilor a fost inqlns 
raportul Comisiei economice »' , 
O.P.E.C. conținînd recomandările sale 
cu privire la problema prețului la pe
trol.

TOKIO. La 2 aprilie, la Tokio, a 
fost semnat protocolul referitor la lu
crările celei de-a noua sesiuni a Co
misiei sovieto-japoneze pentru pescui
tul în partea de nord-vest a Oceanu
lui Pacific.

ROMA. S-a stins din viață pictorul 
Mario Mafai în vîrstă de 63 de ani, 
cunoscut luptător antifascist. Lucră
rile sale au fost expuse la numeroase 
expoziții de artă din Italia și din alte 
țări.

PARIS. Noul Consiliu municipal al 
Parisului l-a ales joi noaptea, cu 48 
de voturi contra 38, pe Albert Chav- 
nac (U.N.R.) în funcția de primar al 
Parisului. Albert Chavnac, în vîrstă 
de 55 de ani, a făcut parte și din ve
chiul consiliu municipal.
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