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Din fabrici și uzine, de pe șantierele de construcții ne sosesc 
zilnic la redacție vești despre amploarea cu care oamenii muncii des
fășoară întrecerea socialistă, pentru îndeplinirea exemplară, la. toți 
indicatorii, a planului pe 1965 — ultimul an al șesenalului — și a 
angajamentelor ce și le-au luat. In centrul întrecerii se află ca obiec
tiv principal îmbunătățirea continuă a calității produselor. Concomi

tent, oamenii muncii pun în valoare noi rezerve interne de sporire a 
producției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost. 
Acum, colectivele de întreprinderi muncesc cu însuflețire pentru 
realizarea și depășirea tuturor prevederilor stabilite în angajamente 
pentru etapa ce se încheie la 1 Mai.

COMUNICAT
In zilele de 14 și 15 aprilie a.c. a avut 

loc ședința plenară a C.C. al P.M.R., la 
care au participat membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Central, primii 
secretari ai comitetelor regionale de 
partid, șefii secțiilor Comitetului Cen
tral, membrii Comisiei centrale de revi
zie și ai Comisiei controlului de partid, 
miniștri. Plenara a avut următoarea or
dine de zi:

1. Convocarea celui de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn.

2. Măsuri de stimulare a producției 
agricole.

3. Rezultatele obținute în creșterea 
efectivului și compoziția partidului, în 
selecționarea, pregătirea și promovarea 
cadrelor ; concluziile desprinse din des
fășurarea alegerilor de partid.

4. Informare cu privire la desfășura
rea alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile popu
lare.

în urma dezbaterilor, plenara Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn a adoptat hotărîri corespunză
toare care vor fi publicate.

Succese ale siderurgicilor reșițeni CONSTRUCȚIILE

DE PE BISTRIȚA>

® Indicii de utilizare Ea furnale depășiți cu 3 la sută
• La cuptoare — peste 8 ia sută • 130 de șarje rapide
• Peste plan: 10 000 tone oțel, 3 000 tone de laminate 

finite ® Economii la laminoare — 500 tone oțel

AVANSEAZA RAPID

HOTARIRE
cu privire la convocarea 
celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn

La Reșița, siderurgiștii muncesc 
cu însuflețire pentru a realiza o 
producție sporită de metal de ca
litate superioară. în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai, furnaliștii, oțelarii 
și laminatorii înscriu zilnic noi suc
cese pe graficele întrecerii.

Am întîlnit pe maistrul Aurel 
Barna, sub ochii căruia s-au for
mat zeci de furnaliști. El a elabo
rat prima șarjă la noile furnale, 
împreună cu colectivul pe care 
îl conduce, se ocupă îndea
proape de folosirea cu indici su
periori a acestor agregate, de e- 
laborarea unei fonte de bună cali
tate. Ridicarea temperaturii aeru
lui insuflat, mărirea proporției de 
aglomerat în încărcătura , șarjelor 
asigură furnalelor un mers uni
form. Prim-furnalistul Alexandru 
Dăescu și Grigore Bereseny, șefi de 
echipă, au înregistrat rezulta
te bune în întrecere : 3 800 tone
do fontă date peste plan, reduce-

rea consumului de cocs cu 17 kilo
grame pe tona de fontă elaborată, 
creșterea indicilor de utilizare cu 
3 la sută față de plan.

Un clopoțel anunță elaborarea 
unei noi șarje. Spargerea dopului 
durează doar cîteva minute și șu
voiul de fontă se îndreaptă spre o 
oală uriașă ce preia zeci de tone 
de metal. Apoi pornește „în zbor" 
spre oțelărie. Aici, la cuptorul 
nr. 1, sub supravegherea bri
gadierului Ion Bădescu, se fac ul
timele pregătiri pentru primirea 
fontei incandescente. In timp ce ne 
vorbește despre ultimele noutăți 
intervenite în munca lor, echipa de 
oțelari așează jgheabul pentru in
troducerea fontei în cuptor. La o- 
țelărie s-au luat în ultimul timp 
numeroase măsuri tehnico-organi
zatorice care au contribuit la îm
bunătățirea calității și realizarea 
unei granulații uniforme a mețalu- 
lui. ge la începutul anului și pînă

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, întrunit în ședința 
plenară din 14—15 aprilie a.c., hotărăște :

Convocarea la data de 19 iulie 1965 a celui de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn cu pri
vire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al III-lea și Congresul 
al IV-lea al partidului. Raportor tovarășul Nicolae Ceaușescu.

2. Raportul Comisiei centrale de revizie. Raportor tovarășul Constantin 
Pîrvulescu.

3. Raportul asupra Directivelor Congresului al IV-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn privind planul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 
1966—1970. .Raportor tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

4. Raportul asupra Directivelor Congresului al IV-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn privind planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii. Rapor
tor tovarășul Chivu Stoica.

5. Raportul cu privire la modificările aduse Statutului Partidului Mun
citoresc Romîn. Raportor tovarășul Gheorghe Apostol.

6. Alegerea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Comisiei centrale de revizie.

în vederea alegerii de delegați pentru Congres se stabilesc următoarele 
norme de reprezentare : un delegat cu drept de vot deliberativ la 900 membri 
de partid și un delegat cu drept de vot consultativ la 900 candidați de partid, 
luîndu-se ca bază efectivul partidului la 1 aprilie 1965.

Delegații pentru Congres vor fi aleși la conferințele regionale de partid, 
care vor avea loc în cursul lunii iunie 1965.
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Se pregătește o nouă șarjă (La oțelăria Combinatului siderurgic din 
Reșița) Foto : Gh. Vințilă

IN OBIECTIV: RECOLTA 1965 IN ZIARUL DE AZI

Două extreme Viața de partid
(pag. a Il-a)

45 la sută și 91 la sută
în regiunea Ploiești se însămîn- 

țează în această primăvară 231180 
ha cu diferite culturi. Ca urmare 
a măsurilor luate de consiliile a- 
gricole și activității rodnice des
fășurate de oamenii muncii de pe 
ogoare, s-au însămînțat toate su
prafețele prevăzute cu mazăre, sfe
clă de zahăr, in, orz, ovăz, lucer- 
nă și floarea-soarelui. Paralel, s-a 
trecut cu toate forțele la pregăti
rea terenului pentru porumb și în
treținerea semănăturilor de toam
nă. La cooperativele agricole de 
producție, ogoarele au fost grăpate 
și discuite pe mai bine de 126 000 
ha, adică pe 62 la sută din supra
fețele prevăzute, iar întreținerea 
semănăturilor s-a făcut pe 90 000 
ia. Aceasta reflectă activitatea 
.•onsiliilor agricole, a specialiști
lor din unități, care au stat tot 
timpul în mijlocul mecanizatorilor 
și țăranilor cooperatori, îndrumîn- 
du-i ca fiecare lucrare să se facă 
la timp și la un înalt nivel agro
tehnic.

Dar rezultatele diferă de la un 
raion la altul. în timp ce unele ra
ioane ca Cislău, Mizil și unitățile 
aparținînd orașului Ploiești au pre
gătit 68—91 la sută din teren, în 
alte raioane ca Buzău, Ploiești, 
Tîrgoviște, rezultatele sînt cu mult 
mai slabe (45—56 la sută). Potrivit 
celor relatate de tovarășul Con
stantin Marin, președintele consi
liului agricol regional, rămî nerea 
în urmă se datorește unor defec
țiuni tehnico-organizatorice, lipsei 
de preocupare pentru organizarea 
schimbului II la tractoare și pen
tru folosirea întregii capacități de 
lucru a mașinilor. Dacă toți spe
cialiștii din cooperativele agricole 
și S.M.T., precum și consiliile de 
conducere ale cooperativelor ar fi 
controlat zilnic fiecare tarla zvîn- 
tată și ar fi folosit din plin timpul

puteau fi multprielnic, lucrările 
mai avansate.

Consiliul agricol 
lizat recent, în fiecare raion, cum 
s-au desfășurat lucrările agrico
le, îndeosebi semănatul culturilor 
din epoca I, și a stabilit măsu
rile necesare pentru a se asigura 
însămînțarea porumbului în con
diții optime. S-a insistat mai mult 
asupra pregătirii terenului, asigu
rării semințelor de porumb dublu 
hibrid, instruirii temeinice a me
canizatorilor și mînuitorilor de a- 
gregate din cooperativele agricole, 
în prezent, specialiștii urmăresc 
zîlnic evoluția temperaturii din sol 
pentru a putea indica data începe
rii însămînțării porumbului.

Efectuarea acestei lucrări este 
condiționată nu numai de tempe
ratură, ci și de felul cum se face 
acum pregătirea patului germina
tiv. Tovarășul ing. Gheorghe Mu
rata, șeful serviciului regional 
S.M.T., susține că tractoarele func
ționează bine, iar acolo unde nu se 
lucrează din plin, cauza trebuie 
căutată în excesul de umiditate 
din sol. Am plecat împreună 
teren, în raionul Buzău.

Unde lucrurile 
nu merg de la sine

Aici, în mai multe unități se lu
crează intens la pregătirea terenu
lui pentru porumb. Despre felul 
cum s-a organizat efectuarea aces
tei lucrări ne-a vorbit tovarășul 
ing. Victor Guțu, președintele coo
perativei agricole din Gherăseni. 
„Avem terenuri foarte diferite, a 
spus el. Dacă nu controlam, împre
ună cu brigadierii, fiecare porțiune

Teodor MARIAN

regional a ana-

(Continuare în pag. IlI-a)

acum, graficele întrecerii socia
liste au consemnat zi de zi în
semnate realizări. Aprovizionarea 
ritmică cu materii prime, reduce
rea timpului de încărcare și de re
parații la cuptoare, conducerea a- 
tontă a procesului tehnologic au 
dat oțelarilor posibilitatea să mă
rească cu peste 8 la sută indicii 
de utilizare a agregatelor, să e- 
laboreze peste 130 de șarje rapide. 
Bilanțul încheiat zilele acestea a- 
rată că oțelarii au dat peste 
10 000 tone de oțel în contul an
gajamentelor luate în întrecere.

Drumul metalului incandescent 
nu se încheie la oțelărie. Ultimul 
popas, înainte de a fi trimis în
treprinderilor prelucrătoare, îl face 
la secția laminoare. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de aici au dat 
peste pian, de la începutul anului 
și pînă acum, mai bine de 3 000 
tone de laminate finite. Prim-lami- 
natorul Ion Pongraț ne informează 
că unul din obiectivele importante 
ale întrecerii îl constituie aici fo
losirea rațională a metalului. Prin 
laminarea la toleranțe minime a 65 
la sută din volumul total al pro
ducției, laminatorii au izbutit să 
economisească aproape 500 tone 
de oțel.

Ziua sau noaptea, zeci de va
goane încărcate cu produsele 
combinatului reșițean pornesc spre 
diferite uzine constructoare de ma
șini și șantiere de pe întinsul țării.

Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii1*

BACAU (coresp. „Scînteii"). — Pe 
șantierele hidrocentralelor de pe Bis
trița se desfășoară în aceste zile o 
activitate intensă : se toarnă betoa
ne, se execută lucrări de terasa- 
mente, se montează numeroase uti
laje. Constructorii și montorii se în
trec pentru a termina mai devreme 
— potrivit angajamentelor luate — 
fiecare obiectiv. Pe șantierul uzinei 
de la Racova, constructorii au execu
tat canalul de fugă și lucrările de te- 
rasamente, iar în prezent pregătesc 
instalațiile pentru începerea lucrări
lor de betonare. La hidrocentrala 
Bacău I, lucrările de construcții sînt 
în avans cu 5 zile față de grafic, iar 
la hidrocentrala Bacău II se efectu
ează lucrări de excavații în vede
rea începerii turnării betonului in 
structura de rezistență a uzinei.

In ritm rapid avansează și lucră
rile de montaj. La uzina de Ia Va
duri s-a terminat zilele acestea 
montajul camerei rotorului pentru 
primul hidroagregat. Montorii din 
echipele conduse de Nicolae Iancu, 
Constantin Agafiței și Nicolae Chiș 
lucrează acum la camera de încăr
care, la turbine și la instalațiile de 
răcire, reglaj și ungere. Aproape 70 
la sută din volumul lucrărilor de la 
camera de încărcare este executat. 
Avansate față de grafic sînt și lu
crările de montaj de la uzinele hi
droelectrice Racova și Gîrleni, care 
vor fi puse în funcțiune în acest an. 
La Racova s-a terminat cea mai 
mare parte a lucrărilor de montaj 
ale primului hidroagregat, far la 
Gîrleni se lucrează la montarea 
ambelor hidroagregate.

CEI 300 000
de ZAHARIA STANCU

Zilele trecute am citit în „Scînteia’ 
un reportaj intitulat „Primul pas în 
viață" și care începea așa : „In cu- 
rînd, circa 300 000 de elevi vor ab
solvi școala generală de opt ani. 
Preocupați de încheierea cu succes 
a anului de învățămînt, de reușita 
examenului de absolvire, în mod fi
resc ei își pun întrebarea : ce să a- 
legem — continuarea studiilor în 
școala medie de cultură generală 
sau în învățămîntul profesional și 
tehnic ?"

Bineînțeles, am citit, pînă la sfîr- 
șit, cu un viu interes, acest reportaj. 
Am închis ziarul și l-am pus de o 
parte. Faptele importante semnalate 
în reportajul de care ne ocupăm 
mi-au rămas însă în minte.

Așadar „în curînd, circa 300 000 
de elevi vor absolvi școala generală 
de opt ani". Ca urmare a acestui 
fapt, cei circa 300 000 de elevi „își 
pun întrebarea: ce să alegem — 
continuarea studiilor în școala me
die de cultură generală sau în în
vățămîntul profesional și tehnic?"

întrebarea și-o pun nu numai ele
vii. întrebarea și-o pun profesorii, 
și, în cele mai multe cazuri, și-o pun 
și părinții elevilor. Ce să alegem?

A alege drumul pe care urmează 
să-l străbată pînă la capătul vieții 
sale 
Dar, 
de azi, nu este nici chiar așa 
greu cum s-ar părea la prima ve
dere. Problema care se cere dezle
gată este doar aceea a alegerii.

Altădată, problema drumului de 
ales în viață pentru cei tineri era 
mult mai complicată și deci mult 
mai greu dș rezolvat, iar uneori 
chiar de nerezolvat. învățămîntul 
general nu era de opt ci, cum bine 
știți, numai de patru ani. Problema 
se punea mult mai devreme. Copi
lului trebuia să i se aleagă drumul 
pe la 11 sau cel mult 12 ani.

Dar cum să i se aleagă un drum ?
Cu ani în urmă — cu destui dar 

nu cu atît de mulți ca să nu ne mal 
putem aduce aminte — pentru mai 
bine de 90 la sută din absolvenții

școlii primare de patru ani drumul 
alegerii era aproape închis.

Ce drum putea să aleagă pentru 
copilul sau pentru copiii săi munci
torul exploatat pînă la sînge de pa
tron ? Ce drum putea să aleagă pen
tru copilul sau pentru copiii săi ță
ranul sărac ? Ucenic la un meșter, 

la un 
aproape

SCRISORI
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un tînăr, nu ests deloc ușor, 
mie mi se pare că, în condițiile 

de

CĂTRE „SCÎNTEIA"însămînțările în 8 zile
Dobrogeaj Angajamentul

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Unitățile care aparțin de trustul 
Gostat Constanța, ca de altfel toate 
gospodăriile de stat, cooperativele 

, agricole de producție din regiunea 
Dobrogea au terminat semănatul 
culturilor din prima epocă. în a- 
ceste zile, atenția inginerilor agro
nomi, cooperatorilor și mecanizato
rilor este îndreptată spre pregătirea 
terenului pentru semănatul porum
bului.

Suprafața de 28 505 ha, pe care 
o vor însămînța gospodăriile de 
stat din trustul Constanța, a fost 
grăpată de două și trei ori, iar acum 
se execută discuitul. Toate acestea 
au asigurat un pat germinativ bun, 
deci garanția că șămînța va fi pusă 
într-un pămînt bine lucrat. Ingine
rii agronomi, șefii de secții, mecani
zatorii și brigadierii au fost instruiți

la casa agronomului cu privire la 
timpul optim de însămînțare, cali
tatea semințelor, cunoașterea temei
nică a funcționării semănătorilor 
SPC-6, cu care se lucrează în a- 
cest an pentru prima dată. Să
mînța de porumb este asigurată 
în întregime în toate unitățile ; cele 
490 de semănători sînt de mult re
vizuite și rodate, pentru fiecare a- 
sigurîndu-se din vreme discurile 
necesare. Acum, în fiecare gospodă
rie, inginerii controlează zilnic tem
peratura în sol pentru ca, o dată ce 
timpul va permite, să se înceapă se
mănatul. în graficul întocmit s-a 
stabilit ca semănatul să se termine 
în 8 zile. Avînd în vedere pregăti
rile ce s-au făcut, gradul înalt de 
mecanizare, acest termen poate fi 
chiar scurtat.

la expoziție 
magazin
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Corespondențe 
din Haga și Cairo
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Argat la un moșier. Slugă 
chiabur. Pretutindeni, sau __ _
pretutindeni, întîlneai tinereți flămin- 
de și rupte, vieți chinuite, multe stin
se înainte de timp fără nici un ori
zont luminos înainte. Liceele erau 
ale bogaților. Universitățile, tot ale 
bogaților. Pentru copiii acestora — 
dar numai pentru copiii acestora — 
se punea problema alegerii unu) 
drum de viață. Esto adevărat că prin 
licee și prin universități mai pătrun- 
d0au uneori Și băieți săraci, dar cu 
cîtă muncă se plătea totul și uneori 
cu cîtă umilință 1...

Și acum... Acum problema alege
rii se pune pentru toți copiii de 
orașe și sate care vor absolvi anul 
acesta sau în anii viitori școala ge
nerală de opt clase.

Față de ceea ce am moștenit de la 
regimul burghezo-moșieresc acum 
douăzeci și ceva de ani, am Înfăp
tuit și în acest domeniu, al învăță- 
mîntului, mult, nespus de mult.

Seria aceasta de circa 300 000 de 
elevi de care ne ocupăm este prima 
care absolvă școala generală de 
opt ani. După ea vor veni în fie* 
care varu alte și mereu alte serii și, 
fără nici o îndoială, mai pregătite 
de la an la an. Problema educației 
în regimul nostru a încetat să fie 
numai o problemă a familiei. Ea a 
devenit o problemă a partidului 
nostru, a statului nostru, a întregu
lui nostru popor. De asemenea, pro
blema drumului în viață pe care 
trebuie să-l urmeze tineretul nostru 
după ce absolvă școala generală 
de opt ani a devenit și ea o pro
blemă a partidului nostru, a statu
lui nostru, a întregului nostru po
por. Societatea noastră socialistă 
asigură tuturor copiilor țării opt ani 
de învățămînt gratuit. în acești opt 
ani, profesorii elevilor, părinții lor 
și elevii înșiși își pot da seama de 
forțele lor, de însușirile și aplicațiile 
lor care pot fi puse cel mai bine în 
valoare. Absolvenților cu mai multă 
sete de învățătură și cu mai multe 
înclinații spre studiu teoretic li ss 
deschid larg ușile învățămîntului 
mediu și apoi porțile de aur ale uni
versităților și școlilor tehnice supe
rioare. Tinerilor care nu urmează 
școala medie de cultură generală le 
sînt asigurate locuri în învățămîntul 
profesional și tehnic.

la

(Continuare în pag. IlI-a)

Siluetele cartierului Balta Albă 
din Capitală

Foto : Agerpres
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Tehnică nouă, 
calificare, răspundere

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

In Capitală, în vecinătatea vas
tului șantier din Drumul Tabe
rei, s-au construit in acești ani 
mai multe întreprinderi indus
triale moderne, printre care și 
fabrica' de armături neferoase și 
echipament metalic.

Aici totul e.nou. Clădirile. Teh
nica. Oamtenii. Utilajele de mare 
randament,, halele spațioase, con
dițiile exceilente de lucru au a- 
tras în această întreprindere ab
solvenți ai școlilor profesionale 
sau ai cursorilor de scurtă du
rată, muncitori mai în vîrstă 
sau tineri ciare au pășit pentru 
prima oară înto-o fabrică.

La începui!:, cînd colectivul a- 
bia se încropea, problema prin
cipală era aceea a disciplinei în 
muncă. Unii tineri plecau de la 
lucru înainte de terminarea 
schimbului, lăsau mașinile necu
rățate, pierdeau minute prețioa
se din timpul programului.

în astfel de condiții, organiza
țiile de partid au intensificat 
munca de educare a întregului 
colectiv în spiritul disciplinei în 
producție, cultivării spiritului de 
răspundere pentru mașinile în
credințate, pentru calitatea pro
duselor, pentru prestigiul „măr
cii" fabricii.

Desigur, nu e de-ajuns să ex
plici oamenilor că este necesar 
să-și ridice calificarea, să stăpî- 
nească mașinile la care lucrea
ză, trebuie să-i și ajuți practic. 
Ce s-a făcut în această direc
ție ? — iată întrebarea cu care 
ne-am adresat tovarășului Aurel 
Bușe, secretarul comitetului de 
partid.

— Anul trecut — ne-a infor
mat el — prin cursurile organi
zate în întreprindere și-au ridi
cat calificarea 304 muncitori, iar 
alți 133 s-au specializat în me
serii de șlefuitor, matrițer-sculer, 
turnător, reglor. După cum se 
știe, de organizarea acestor 
cursuri se ocupă conducerea ad
ministrativă și comitetul sindica
tului. Firește, însă, comitetul de 
partid, organizațiile de bază nu 
pot lăsa numai pe seama condu
cerii administrative această ac
țiune de care depinde în bună 
măsură soarta producției. Astfel, 
munca politică în sprijinul sar
cinilor privind calificarea profe
sională, popularizarea cursurilor 
respective și atragerea oameni
lor la aceste cursuri au ocupat 
un loc important în activitatea 
organizațiilor de bază. Cînd au 
fost rebutate cîteva repere la 
secția montaj, din indicația bi- 
roului organizației de bază un 
tehnician din secție a avut o 
convorbire cu un mare număr 
de muncitori de la echipament 
metalic. Cu acest prilej au fost 
comparate piesele rebutate cu 
cele lucrate fără cusur de mun
citorii Ioana Jurj, NăstasePîrvu 
și Dumitru Tudose, subliniin- 
du-se că lucrări de slabă calitate 
dau numai aceia care neglijează 
îmbogățirea cunoștințelor lor 
profesionale.

în secțiile fabricii muncesc oa
meni cu pregătire profesională 
diferită. Unii — îndeosebi tine
rii — au nevoie în mai mare 
măsură de cunoștințe practice, 
pe cînd o parte dintre muncito
rii mai vîrstnici trebuie ajutați să 
cunoască mai bine desenul teh
nic, să se deprindă cu mînuirea 
aparatelor moderne de măsură și 
control. Era necesar, deci, un a- 
jutor diferențiat, legat de gra
dul de calificare, de îndemînarea 
și priceperea fiecăruia.

Emilia Bărbieru și Dumitru 
Răduță, care lucrează în secția 
montaj, aveau unele cunoștințe 

In sălile muzeului de artă din Craiova

teoretice, dar în privința deprin
derilor practice mai aveau des
tule de învățat. Comunistul Ion 
Suciu, muncitor cu o bună pre
gătire profesională și experien
ță, i-a ajutat cu răbdare și per
severență să deprindă acea în- 
demînare practică fără de care 
cunoștințele teoretice rămîn sim
ple abstracții. Atunci cînd un 
reper nu era montat cum tre
buie, le arăta concret, practic, 
cum să lucreze, îi stîmea la dis
cuții despre lucrările ce trebuiau 
executate, le recomanda să con
sulte broșuri, cărți tehnice. Și 
„elevii", însușindu-și cu conștiin
ciozitate îndrumările, au făcut 
progrese vizibile : acum rezulta
tele muncii lor nu sîni cu nimic 
mai prejos decît ale celorlalți.

Bine ar fi dacă lucrurile ar sta 
peste tot Ia fel. E de-ajuns însă 
să petreci cîteva ore în secțiile 
noii fabrici ca să-ți dai seama că 
mai sînt încă destule verigi sla
be ale muncii de partid în între
prindere.

într-unul din atelierele secției 
acoperiri galvanice am întîlnit 
următoarea ciudățenie : un nu
măr de muncitori care nu s-au 
ridicat la nivelul realizărilor ob
ținute de fruntași au fost „co
masați" în două echipe aparte, 
cu alte cuvinte, două echipe de 
„codași". L-am întrebat pe to
varășul Tudor Ștefan, secretarul 
organizației de bază, cum s-a a- 
juns la aceasta :

— Nu ne-am gîndit decît la 
înlăturarea unor discuții legate 
de retribuirea în acord a echi
pelor. Existau unele echipe care 
nu voiau în mijlocul lor oameni 
care să le tragă în jos cîștigul...

Așadar, în loc de a pune ac
cent pe educarea oamenilor, pe 
întrajutorare și ridicarea tutu
ror muncitorilor la nivelul celor 
mai buni, s-a adoptat măsura 
cea mai comodă, nejustă din toa
te punctele de vedere, de a strîn- 
ge la un loc pe cei rămași în 
urmă...

Tehnica nouă avansează cu 
pași repezi. Chiar și cei mai bine 
pregătiți muncitori și tehnicieni 
simt nevoia de a se documenta, 
de a citi cărți și reviste de spe
cialitate, de a se ține la curent 
cu noutățile tehnice referitoare 
la profesiunea lor. Firesc ar fi 
ca într-o asemenea întreprindere 
comitetul de partid, organizațiile 
de bază să se întrebe în ce mă
sură propaganda tehnică răs
punde acestor cerințe. Singura 
acțiune în domeniul propagandei 
tehnice (din păcate și ea spora
dică) o constituie conferințele teh
nice ; în secții nu întîlnești bi
blioteci volante, nu se desfășoa
ră muncă pentru popularizarea 
noutăților tehnice, a metodelor 
moderne de lucru. întreprin
derea nu are cabinet teh
nic. Nu o singură dată dife
riți tovarăși au sugerat orga
nizațiilor de bază și comitetelor 
sindicale și alte forme de pregă
tire profesională, printre care 
consultațiile pe profesii.

într-un referat al comitetului 
de partid, pregătit pentru o șe
dință plenară, se arată : „Colec
tivul de comuniști de la 
F.A.N.E.M. este un colectiv tînăr, 
entuziast". într-adevăr așa este. 
Dar tinerețea acționează cu per
severență și dîrzenie împotriva 
rutinei, în sprijinul a tot ce e 
nou, înaintat. E o compjetare pe 
care comitetul de partid ar fi 
bine s-o adauge — susținută prin 
fapte concrete, convingătoare — 
în viitoarele referate.

Constantin SOCI

Metrologia și calitatea 
produselor

într-o scrisoare de la uzinele „Vulcan"- 
București, publicată recent în „Scînteia", se 
arată pe bună dreptate că realizarea de pro
duse cu caracteristici îmbunătățite nu poale 
fi concepută fără un control tehnic de cali
tate bine organizat. Dotarea întreprinderilor 
cu mijloace moderne de măsură și control 
constituie o cale importantă pentru reducerea 
consumului de materii prime și materiale, pre
cum și pentru ridicarea calității produselor. în 
legătură cu această problemă aș vrea să-mi 
spun și eu părerea.

A fost o vreme cînd, la fabrica de mobilă 
I.L.E.F.O.R. — Tg. Mureș, umiditatea furni
rului pentru mobilă și a lemnului ieșit din 
uscătoare se măsura empiric. Din această 
cauză se iveau mari dificultăți în pro
cesul de producție. în urma îndrumărilor 
primite din partea organelor metrologiei de 
stat, întreprinderea și-a procurat aparate pen
tru măsurarea umidității și a temperaturii în 
uscătoare, a stabilit parametrii cei mai im
portanți care trebuie urmăriți în procesul de 
uscare, a instruit oamenii care lucrează în a- 
cest sector. Rezultatele? Timpul de uscare a 
fost redus cu circa 30 la sută, iar cheltuielile 
de fabricație au fost micșorate simțitor.

Există însă și întreprinderi unde nu se a- 
cordă atenția cuvenită supravegherii și între
ținerii mijloacelor de măsură și control. Din 
această cauză, aparatele s-au defectat prema
tur, iar parametrii tehnologici n-au putut fi 
urmăriți și respectați așa cum cere procesul de 
fabricație. Este concludent cazul întreprinderii

aici un lucru foarte simplu începe să se com
plice. Șeful biroului mi-a luat cererea, a stu
diat-o, după care mi-a spus că dosarul nu 
este complet. Am pomit-o din nou la drum: 
alte acte, alte certificate, alte copii legalizate. 
Un nou dosar și din nou la spațiul locativ. 
De astădată mi s-a spus că trebuie mai întîi 
să-i vină rîndul, apoi să se întrunească într-o 
ședință personalul care se ocupă de rezol
varea unor astfel de cazuri, să vină un delegat 
din paitea spațiului locativ la fața locului 
pentru a vedea dacă are unde locui soția și 
abia după aceea va urma „pronunțarea". Do
sarului meu nu i-a venit rîndul nici acum. » 
Asta nu se cheamă cumva curată birocrație?

Gh. HODOROGEA 
tehnician, Fălticeni

A

In anonimat
Am citit în „Scînteia" articolul privitor la 

felul cum se programează filmele documen
tare. Și la Iași astfel de filme rulează în ano
nimat. Filmelor documentare nu li se face 
nici un fel de publicitate, iar majoritatea lor 
sînt vechi, depășite de vreme ; alteori se reiau 
după ce au fost proiectate cu mult timp în 
urmă. O soartă asemănătoare au și jurnalele 
de actualități. Sînt dese cazurile cînd acestea 
lipsesc. M-am întrebat și eu de ce acestor ge
nuri de filme, atît de instructive, nu li se dă 
atenția cuvenită.

Ion AMARANDEI 
muncitor, lași

PE MARGINEA UNOR ARTICOLE PUBLICATE

„Metalotehnica" din Tg. Mureș care produce 
mașini și piese de schimb pentru industria 
textilă. Aici, mijloacele de măsurare nu sînt 
montate și întreținute cum se cuvine și, ca 
atare, ele nu asigură precizia dorită. Dacă în
treprinderea ar folosi în mod corespunzător 
aparatele de care dispune, calitatea produse
lor ar avea cu siguranță de cîștigat.

I. CEPOI
inginer metrolog
subcentrul de metrologie Tg. Mureș

„Alba-lux" și surprizele ei
Termenul de garanție, așa cum pe bună 

dreptate se arăta într-un articol publicat re
cent în ziarul dv., trebuie să fie un angaja
ment al întreprinderilor producătoare și al co
merțului față de cumpărător. în cazul pe care 
vreau să-l relatez este evident că nici între
prinderea producătoare și nici comerțul nu 
și-au respectat cuvîntul.

Anul trecut am cumpărat o mașină de spă
lat rufe „Alba-lux“, produsă de uzinele me
canice „30 Decembrie“-Cugir. După ce am 
desfăcut ambalajul am observat că mașinii îi 
lipsește priza de protecție. La solicitarea mea, 
uzinele „30 Decembrie" au trimis priza, dar 
contra cost 1 Cînd am pus-o în funcțiune, 
m-am pomenit cu o altă surpriză : s-au ars

bobinajele motoarelor de la centrifugă și de la 
paletă. Fiind în termen de garanție pe timp 
de un an, am dus-o pentru reparații la coope
rativa „Deservirea" din Cluj. Mi s-a spus că 
într-o săptămînă va fi reparată. Au trecut, nu 
o săptămînă, ci luni de zile și tot nu a fost 
reparată.

Uzina producătoare este, după părerea mea, 
de două ori vinovată : pe de o parte, a livrat 
o mașină cu defecte, iar pe de altă parte nu 
a asigurat cooperativei piesele de schimb. La 
rîndul ei, cooperativa este foarte pasivă și 
timpul trece. Aș vrea să știu ce părere au to
varășii din cele două unități economice ?

E. RICHARD
farmacist, Baia de Arieș

Unde se complică lucrurile
Citind articolul publioat în ziarul „Scîn

teia" sub titlul „Logica certificatelor", m-am 
hotărît să vă relatez cele de mai jos:

Sînt originar din Fălticeni și locuiesc îm
preună cu părinții. Căsătorindu-mă, am în
tocmit formele necesare pentru intrarea so
ției în spațiul locativ. M-am prezentat în au
gust 1964 la spațiul locativ al Sfatului popu
lar orășenesc Fălticeni cu actele respective 
pentru a solicita intrarea în spațiu. O dată 
intrat în biroul spațiului locativ, am văzut că

Complex comercial în cartierul Țiglina —* Galați Foto : Agerpre»

DE LA EXPOZIȚIE MAGAZIN
Din Anuarul statistic pe anul 1964 a- 

flăm că producția de încălțăminte și vo
lumul vînzării către populație au crescut, 
în 1963, de peste trei ori față de 1950. 
Această creștere — reprezenfînd anual 
milioane de perechi de încălțăminte
— este rezultatul dezvoltării indus
triei noastre de specialitate. Fabrici vechi 
au fost modernizate și înzestrate cu uti
laje de mare randament, au fost înfiin
țate numeroase secții noi — a- 
ceste măsuri orientînd tot mai mult pro
ducția de încălțăminte spre sortimentele 
solicitate de cumpărători, spre adapta
rea ei operativă la cerințele și gustul în 
continuă evoluție ale populației. Mărcile 
multor întreprinderi și-au cîștigat faimă 
nu numai în țară, ci chiar și peste ho
tare. Linia elegantă, calitatea produselor 
sînt dovezi ale marilor posibilități și ca
pacități existente în această ramură in
dustrială, ale creșterii continue a cali
ficării, măiestriei lucrătorilor săi.

Standurile cu încălțăminte de la Expo
ziția realizărilor economiei naționale au 
cules multe elogii din partea vizitatorilor. 
Aveai impresia că te afli la un con
curs de frumusețe al pantofilor. Expozi
ția s-a închis. Modelele s-au în
tors în fabrici spre a fi multiplicate și 
puse la îndemîna cetățenilor. Ce drum 
au urmat ele în cele cîteva luni care au 
trecut de atunci ?

ÎNTRE CUMPĂRĂTORI 
Șl PRODUCĂTORI

Spre a răspunde la această întrebare 
am pornit, firește, de la magazine. Am 
intrat, bunăoară, la magazinul „Select" 
de pe bd. 6 Martie.

— Aprovizionarea este mulțumitoare
— ne-a spus responsabilul unității, fov. 
Gh. Trestian, La ora actuală putem pre
zenta solicitanților circa 40 de modele. 
Dintre acestea, prea puține sînt însă din
tre cele de la expoziție. Or, cumpără
torii ne întreabă mereu cînd și le vor 
putea procura. Desigur, noi am dori să 
le oferim. Se pare însă că va mai fi de 
așteptat.

Am stat de vorbă și cu tov. F. Ilie, 
-esponsabilul raionului de încălțăminte al 
magazinului „Victoria".

— Pe la noi trec zilnic mii de cum
părători cu gusturi dintre cele mai dife
rite. Din mărfurile pe care le avem, ori
cine își poate alege un pantof convena
bil. Rar model să nu „prindă". Poate 
doar unele sandale bărbătești cusute pe 

ramă, prea, butucănoase și grele pentru 
o încălțăminte de vară. Zecile de crea
ții noi ale acestui sezon, dintre care 
unele sînt cunoscute publicului de la Ex
poziție, s-au bucurat de succes. Abia so
site în magazin, ele au și fost remarcate 
și solicitate. Pe exemplarele izbutite nu 
se așterne niciodată praful. Ele răspund 
cerințelor actuale de a fi simple, ușoare, 
flexibile și frumodfee. Singurul cusur 
este că ni se livrează în cantități prea 
mici. Nu se prea întîlnește un lot cu altul. 
Mi-aș permite să menționez, cu această 
ocazie, și unele observații ale cumpără
torilor, adresate fabricilor de încălțămin
te : mai multe forme de calapod, atenție 
mai mare la finisaj, o sortare mai judi
cioasă a mărfii (din 200 de perechi de 
pantofi primiți de la „Progresul“-Bucu- 
rești, de exemplu, 27 erau despere
cheate).

O REPARTIȚIE 
NEECHITABILĂ

Ne-am informat, în continuare, la di
recțiile generale de resort din ministerele 
Comerțului Interior și Industriei Ușoare. 
Am pornit de la un calcul. La Expoziția 
realizărilor economiei naționale au pufut 
fi găsite cele mai reprezentative exem
plare ale industriei de încălțăminte, în
tr-un mare număr de modele, cele cu 
totul noi ridicîndu-se la 580. Dintr-aces- 
tea, 235 de modele au fost contractate 
pentru semestrul I al anului (majoritatea 
pentru vară și primăvară). Ele, împreună 
cu celelalte numeroase modele aflate în 
producție asigură o mai mare varietate 
de croieli, forme, culori, capabile să sa
tisfacă preferințele cumpărătorilor.

Am socotit însă util să analizăm cifrele 
în detaliu. Și iată că o asemenea analiză 
dezvăluie fapte interesante : aproape ju
mătate din modelele noi sînt destinate 
încălțămintei manuale, adică acelei ca
tegorii de produse care are o pondere 
de abia 0,1 la sută în întregul fond de 
marfă contractat. Cu alte cuvinte, cam tot 
atîfea modele noi cîte se creează pentru 
cîteva sute de mii de perechi, se pre
văd și pentru milioanele de perechi de 
încălțăminte realizate în producția de se
rie. Nu se poate vorbi, deci, de o lipsă 
de varietate în general, ci doar în sec
torul încălțămintei de masă, adică toc
mai acolo unde acest atribut este mai 
necesar, unde numărul de cumpărători 
este mai mare, lată, de la prima vedere, 
o situație neechitabilă, care ar merita 
cercetată mai îndeaproape.

Desfacerea unor modele de calitate 
superioară este condiționată, In bună 
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măsură, și de atitudinea diferiților re
prezentanți ai comerțului cu prilejul con
tractărilor, de receptivitatea lor față de 
nou. Și pentru că anumite reticențe există 
— se întîmpla ca unele modele frumoa
se, apreciate de delegații unor regiuni, 
să nu intre în producfie deoarece canti
tatea totală contractată nu este „conve
nabilă" cerințelor de serie mare ale in
dustriei. Este încă o cauză a perpetuării 
unora din modelele vechi, rămase în 
urmă față de exigențele publicului.

MOSTRA Șl PRODUSUL 
DE SERIE

Modelele admirate Ia Expoziția reali
zărilor economiei naționale, ca și cele 
prezentate cu prilejul contractărilor, în
trunesc îndeobște toate calitățile: linia, 
culoarea, finisajul sînt impecabile. Pen
tru trimestrul I al anului, reprezentanții 
comerțului au încheiat contracte cu pro
ducătorii avînd în față asemenea mos
tre. Iar în contracte se precizează fie
care amănunt, pînă și data de livrare 
a modelelor luate în parte.

Ce arată execuția contractelor pe pri
mul trimestru ? Numeroase fabrici s-au 
ridicat, cu produsele de serie, la nive
lul calitativ al mostrelor. Se numără 
printre acestea Fabrica de pielărie și 
încălțăminte din Cluj, „Dîmbovița“-Bucu
rești, „Modern"-Timișoara. Pantofii care 
poartă marca acestor întreprinderi sînt 
căutați de cumpărători.

Livrările au rezervat însă și surprize 
neplăcute comerțului. Loturi importante 
primite de la fabricile „Flacăra roșie" și 
„Progresul" din București, „Solidarita- 
tea"-Oradea, ,,Horia“-Jimbolia și altele 
au făcut cale întoarsă la producător. Ele 
n-au putut fi recepționate de comerț din 
cauza unor serioase deficiențe de con
fecție și finisaj: calapoade diferite ca 
formă în raport cu cele stabilite, fețe 
zgîriate, căptușeli pătate, tocuri greșit 
montate etc. Asemenea încălțăminte cu 
defecte (e limpede: trecută prin filtrele 
unui control de calitate puțin exigent) nu 
avea dreptul să ajungă în magazine. 
Exigența comerțului este pe deplin jus
tificată.

Ce spun producătorii despre diferen
țele flagrante dintre mostre și produsele 
de serie? In general, nu se răspunde di
rect unei asemenea întrebări. Mai curînd 
se dau explicații, se caută justificări.

— Modelele sînt migălite în amănunt. 
Să nu se confunde expoziția cu fondul 
de marfă — ne-a spus tov. N. Mari

nescu, director de întreprindere. Pro
ducția de serie nu poate atinge același 
nivel de execuție, ci doar să tindă spre 
el, să se apropie...

Un asemenea punct de vedere pune, 
cu alte cuvinte, sub semnul întrebării 
capacitatea industriei de a realiza pro
duse executate ireproșabil și nu este 
de natură să stimuleze eforturile între
prinderii pentru îmbunătățirea continuă 
a calității. Dar faptul că industria are 
posibilitatea de a produce nu numai în 
cantitate mare, ci și la nivel calitativ 
superior, o demonstrează înseși reali
zările unor fabrici cunoscute, amintite 
mai sus. Ele arată că în condițiile ac
tuale, cu posibilitățile existente, se poa
te produce, în serie, pe scară largă, în
călțăminte frumoasă, ușoară, comodă, 
așa cum o solicită cumpărătorii.

Fabricile de încălțăminte au fost în
zestrate cu utilaje noi, la nivelul tehni
cii moderne. Esențial este ca aceste uti
laje să fie mai bine folosite, să fie ri
dicat continuu nivelul de calificare a 
muncitorilor, ca organizarea mai bună a 
muncii și întărirea disciplinei să consti
tuie preocupări de zi cu zi, de ceas cu 
ceas, ale fiecărui colectiv.

La eforturile fabricilor de confecțio
nare a încălțămintei trebuie să se aso
cieze și cele ale furnizorilor de semifa
bricate. De exemplu, dacă pieile finite 
ar îndeplini întotdeauna condițiile de as
pect, culoare, moliciune, și pantofii con
fecționați din ele ar prelua, firește, aces
te calități. Un element important al 
încălțămintei este linia acesteia. Ea
este determinată, în 
del, de calapoadele 
gătură cu aceasta, 

afară de mo- 
folosite. In Ie
rnai mulți lu

crători din sector sînt de părere că
trebuie luate măsuri ca numărul cala 
poadelor noi să fie sporit, iar livrarea 
lor să se facă mai operativ.

★

Din constatările făcute și din părerile 
ce ne-au fost împărtășite se des
prind, așadar, cîteva concluzii : pantofii 
de la Expoziție pășesc spre magazine, 
însă cu pași cam lenți (industria și co
merțul afirmă că modelele de toamnă- 
iarnă vor fi mai numeroase); încălțămin
tea de serie mare merită să se bucure 
de mai multă atenție în ce privește va
rietatea modelelor ; contractele reprezin
tă angajamente ferme ale producătorului 
— ele trebuie respectate întocmai. Se 
poate lucra mai bine, mai îngrijit, mai 
frumos I

Rodica ȘERBAN

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Hark

ness ballet (din New York — orele 20). 
Teatrul de Operă și Balet : Manon — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Țara surîsului — (orele 19,30). Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Oameni și șoareci — (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani — (orele
19,30).  Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Dragă mincinosule — (orele 19,30). Tea
trul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților — (orele 19,30), 
(sala Studio) : 3.3.3 — (orele 20). Teatrul 
,,Barbu Delavrancea“ (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Poveste de iarnă — (orele 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Cinci schițe și Cîntăreața cheală — (o- 
rele 19,30). Studioul Institutului de artă 
teatrală ș? cinematografică „I. L. Cara
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Anna 
Christie — (orele 19,30). Teatrul „Țăndă
rică" (sala din Calea Victoriei nr. 50) : 
Katia și crocodilul — (orele 15), (sala din 
str. Academiei nr. 18) : Băiatul și vîntul
— (orele 16), Eu și materia moartă — 
(orele 20.30). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei
— (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe — (orele 20). Circul de stat : 
Aii Baba și cei 40 de... acrobați — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Gaudeamus igitiir ; Republica (10; 12,15; 
14,30; 17; 19; 21), Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30), Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , FioreasCa (16; 18; 20). Scaramouche
— cinemascop : Luceafărul (8; 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20 45), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Feroviar (8,30; 10,30; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30). Excelsior (9,30;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia (9; 
11; 13; 15; 17: 19: 21), Modern (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Moby Dick : Carpați (9,30; 
11,45; 14; 16,15). Parisul vesel : Capitol 
(9,30; 11,45- 14; 16,15; 18,45; 21), Bucegi 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,15). Ucigașii 
de femei : Festival (10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,45), înfrățirea între popoare
(10,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Misterele Parisului — ci
nemascop : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Unde ești acum, Maxim ? — 
cinemascop: Lumina (9,45; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20 30). Un enoriaș ciudat : Union (14,30; 
16,30; 18,45; 21). Munca (14,30; 16,30;
18,30; 20,30) Program pentru copii : Doi
na (orele 10 dimineața). Strigătul Corlei: 
Doina (12; 15,30; 18; 20,30), Cotroceni
(15,30; 18; 20,30). Țărmul ospitalier — ci
nemascop, Albinele și oamenii, Poveste 
africană, Palmira: Timpuri Noi (10—16 în 
continuare ; 17,30; 19; 20,30). Pădurea
spînzuraților — cinemascop (ambele serii): 
Ciulești (10,30; 15 15; 19,15), Tomis (9.45; 
12,45; 16,45: 20). Vremea păgînilor : Cul
tural (15; 17; 19; 21). Tovarășii :
(9 45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Vitan M
18,15; 20,30). Regina cîntecelor : Buzești 
(11; 14; 16.15; 18,30; 20,45). Legea și forța: 
Unirea (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). Nevasta nr. 13 : Flacăra 
(10; 15,30; 18; 20,30), Popular (10,30; 16;
18,30; 21). Spărgătorul — cinemascop :
Arta (15; 17,45: 20,30), Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30). Un pumn de note : Moșilor 
(16; 18,15; 20,30). Soții în oraș : Crîngași 
(16; 18,15, 20.30) Mofturi 1900 : Cosmos 
(16; 18; 20), Ferentari (14; 16,15; 18,30;
20,45). O stea cade din cer — cinema
scop : Viitorul (15,30; 18; 20,30). Soție pen
tru un australian — cinemascop : Colen- 
tina (16; 18,15: 20,30). Căpitanul Fracasse
— cinemascop : Rahova (15; 17; 19; 21).
Cartouche — cinemascop : Progresul 
(11; 14, 16,30; 19; 21,15). Armata codoba
turilor : Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Elena din Troia — cinemascop : 
Lira (10,30; 15,30. 18; 20,30). Cîntînd în 
ploaie : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : ,,Automatizarea agregatelor 
de bază din industria siderurgică" (I), de 
ing. Valentin Constantinescu, de la In
stitutul de proiectări de aparataj electro
tehnic și instalații de automatizare. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Concert 
educativ pentru tineretul școlar. 20,00 — 
Săptămînă 21,00 Filmul documentar 
„Călătorie imaginară'. 21,20 — Muzică,
ușoară instrumentală. în încheiere •. 
Buletin de știri, buletin meteorologic./

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat 

?i s-a încălzit ușor în sudul și estul 
țării. Cerul a fost variabil în Tran
silvania, Banat și Dobrogea și mai 
mult acoperit în celelalte regiuni. în 
cursul dimineții au căzut ploi locale 
în sud-^estul tării și cu caracter izo
lat în rest. în Muntenia și Moldova 
s-a semnalat burniță. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sectorul 
estic. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 14 grade la Tg. 
Mureș, Pichet, Odorhei și 2 grade la 
Rădăuți. In București : Vremea a fost 
rece cu cer acoperit. Vîntul a suflat Z 
potrivit. Temperatura maximă a atins 
9 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 17. 18 și 19 aprilie. In țară : Vreme 
relativ călduroasă, cu cer schimbă
tor. Vor cădea ploi locale. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Tempera
tura aerului în creștere la început, 
apoi staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 2 grade și 12 grade, iar 
maximele între 10 grade și 20 grade. 
Izolat mai ridicate. în București : 
Vreme relativ călduroasă, cu cer 
schimbător. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere la 
început apoi staționară.
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Noul spital din Constanța aflat In construcție

ÎNCĂ O METAMORFOZĂ
A STUFULUI

UN MARE SPITAL 
ÎN CONSTRUCȚIE

La Combinatul de fibre 
artificiale de la Brăila a in
trat recent în funcțiune o 
nouă linie tehnologică. Chi- 
mișfii au pus la punct fa
bricația celofanului. Materia 
primă o constituie celuloza 
rezultată din prelucrarea 
stufului din Deltă. Cum se 
produce această metamor
foză ?

țn imensa hală, șuvo
iul fluid al pastei de 
viscoză pătrunde pe con
ducte. Ajunge la lumina zi
lei într-o cuvă de unde por
nește mai departe pe altă 
filieră, de-a lungul căreia 
este transformată într-o pe
liculă, la început fără fine
țea și transparența cunoscu
tă a celofanului. După ce i 
se asigură stabilitatea prin 
coagulare, pelicula își înce
pe adevărata „toaletă". Este 
spălată și tratată succesiv de 
aproape 20 de ori. In prima

CEI
300 000

(Urmare din pag. I-a)

Societatea noastră socialistă asi
gură oricărui tînăr un loc de muncă, 
perspective largi de dezvoltare, de 
perfecționare.

Mulțumită conducerii noastre în
țelepte de partid și de stat, nimic 
nu se petrece la întîmplare în țara 
noastră. Noi pregătim și planificăm 
cu calm, cu pricepere, cu hotărîre, 
ziua de mîine, ziua de poimîine, vii
torul patriei noastre și al poporului 
nostru. Economia noastră se dezvol
tă metodic, multilateral, în ritm ra
pid. Știm de ce anume cadre vom 
avea nevoie la anul, la celălalt an 
și în mulți din anii care vor veni. 
Deși în trecut am avut la îndemînă 
mai puține cadre de înaltă calificare 
— am pus temelii puternice Romî- 
niei socialiste, am început ridicarea 
edificiului Romîniei socialiste și a- 
cum desăvîrșim această măreață și 
minunată construcție. Schimbările 
care au loc necontenit în lumea lar
gă, noile descoperiri tehnice cu a- 
plicații practice în aproape toate do
meniile de activitate omenească, 
dezvoltarea științei, înflorirea artei 
și îmbogățirea tezaurului cultural al 
popoarelor nu sînt trecute de noi cu

Două extreme:
45 la sută 
și 91 la sută
(Urmare din pag. I-a)

zvîntată, în prezent eram rămași 
mult în urmă". La această coope
rativă, pe baza planului de muncă 
întocmit de cu seară, oamenii știu 
precis ce au de făcut a doua zi: 
Munca începe în zori și se termină 
seara tîrziu. Datorită acestor mă
suri, precum și controlului perma
nent exercitat de conducerea gos
podăriei, lucrările sînt avansate, iar 
forțele bine folosite. în ziua de 13 
aprilie, cele 1050 de hectare cu 
semănături de toamnă erau lucrate 
cu sapa rotativă. Pe 200 de hecta
re s-au dat și îngrășăminte azotoa- 
se (70 kg la ha). Cooperativa însă- 
mînțează cu porumb 1 020 ha. în
treaga suprafață a fost grăpată, 
iar pe 300 ha și discuită.

Grijă deosebită pentru executa
rea la timp și de calitate a lucră
rilor se manifestă și la alte coope
rative agricole. La Vadu Pașii, o- 
goarele, pe cele 1450 ha, au fost 
pregătite, iar 780 ha de grîu au 
fost lucrate cu sapa rotativă. Au 
terminat aceste lucrări și coopera
tivele agricole din Scurtești, Lipia, 
Merei și altele.

Tractoriștii 
sint ia ședință!

Cu toate asigurările șefului ser
viciului regional S.M.Ț., se mai în- 
tîlnesc destule lipsuri în folosirea 
tractoarelor. Ne oprim la amiază

baie este scăldată într-o so
luție de hidroxid de sodiu, 
care elimină sulful. într-o 
baie alăturată pelicula se 
albește. A împrumutat în 
schimb, în urma reacției chi
mice, mult clor. încă o baie 
de acid acetic o ajută să-l 
elimine, apoi alta cu glice- 
rină îi dă plasticitatea ne
cesară. Mai departe pelicula 
este uscată și bobinată.

De-a lungul întregului flux 
tehnologic nu am întîlnit de- 
cît cîțiva operatori chimiști 
și o iaboranîă. în trei schim
buri lucrează aici doar 24 
de oameni. Procesul de pro
ducție este în întregime au
tomatizat. O dată cu noua li
nie tehnologică a intrat în 
funcțiune și o secție de con
fecționat ambalaje.

Radu APOSTOL
coresp. „Scînteii"

între cele două cvartale 
de locuințe — Tomis I și 
Tomis IL — ridicate de cu- 
rînd la Constanța, se înalță 
construcția unui nou spital 
cu o capacitate de 1 000 de 
paturi. Noul spital are forma 
unui Y cu brațele mult des
chise. Pe lingă aspectul ar
hitectonic modern, clădirea 
are astfel avantajul că două 
din aripile ei sînt ferite de 
vînturile care bat pe litora
lul mării în tot timpul anu
lui. Pe cele 10 nivele sînt 
dispuse secții de chirurgie, 
medicină internă, oncologie, 
pediatrie etc. în policlinica 
de pe lîngă spital se vor 
putea da anual peste 600 000 
de consultații.

Fiecare cameră va asigura 
un grad ridicat de confort.

vederea. Avem datoria să-l ajungem 
din urmă pe cei ce ne sînt înainte 
și, o dată ce i-am ajuns, sîntem da
tori să ținem pasul.

In unele domenii țara noastră se 
află chiar de pe acum printre ță
rile fruntașe, dar eu socotesc că a- 
ceasta ne obligă la mai mult. Romî- 
nia socialistă își va ocupa un loc 
de frunte printre celelalte țări din 
lume în toate domeniile. Aceasta e 
sarcina noastră, a celor maturi, de 
azi, aceasta e sarcina celor tineri 
care intră în viață de îndată ce ab
solvă școala. Cei tineri însă mai au 
o sarcină: ei trebuie să dezvolte cu
ceririle de azi, să le întărească, să 
le perfecționeze și, la timpul potri
vit, să le treacă celor ce vor veni 
după ei.

Mulțumită preluării puterii de că
tre partidul comuniștilor, Romînia 
s-a smuls din înapoiere într-un timp 
extrem de scurt. Marii pași făcuți 
înainte de poporul nostru sînt uimi
tori. Acest uriaș progres se datorește 
politicii înțelepte a partidului nostru 
pe de o parte, iar pe de altă parte 
încrederii poporului nostru în partid, 
dragostei poporului nostru pentru 
patria noastră, hărniciei poporului 
nostru.

Toate cîte s-au făcut pînă azi în 
țara noastră cu oameni s-au făcut, 
cu minți de oameni și cu mîini de 
oameni. Toate cîte au mai rămas de 
făcut cu minți de oameni vor trebui 
să fie făcute și cu mîini de oameni. 
Patria noastră are nevoie de cadre 
pricepute, bine pregătite, harnice. 
Poporul nostru va da patriei cadre
le necesare — mereu mai bune ca
dre, mereu mai multe cadre.

în comuna. Țintești. La sediul bri
găzii de mecanizatori cîteva trac
toare stau. Mecanizatorii s-au de
plasat din cîmp, la cîțiva kilome
tri, să ia masa, în loc ca hrana să 
le fie adusă la locul de muncă. 
S-au pierdut astfel ore întregi. 
Ba, mai mult, șeful brigăzii de 
tractoare, Mihai Poenaru, a luat 
un tractor și a pornit să adune 
tractoriștii, membri șl candidați de 
partid, pentru ședința ce trebuia 
ținută la sediul S.M.T. Smeeni 
(distanță de 8—10 km).

Ședința amintită a fost convoca
tă pentru orele 15,00. Pînă s-au a- 
dunat mecanizatorii de pe cîmp, 
pînă au ajuns la stațiune, s-a pier
dut aproape toată ziua. Așa s-a în- 
tîmplat cu toți mecanizatorii de pe 
raza S.M.T. Smeeni. Aceasta, fiind
că tovarășul instructor al comite
tului raional de partid, Alexandru 
Baciu, a ținut neapărat să se or
ganizeze o ședință în care să se a- 
nalizeze activitatea stațiunii pe tri
mestrul I.

Și alte unități sînt rămase în 
urmă cu lucrările agricole. La coo
perativa din Țintești, din cele 600 
de hectare care vor fi însămînțate 
cu porumb, s-au pregătit doar 320 
ha, iar cu grapa stelată s-a trecut 
pe 180 ha de semănături de toam
nă din 530 ha. Președintele aces
tei unități motivează rămînerea în 
urmă la pregătirea terenului prin 
lipsa de discuri. Dar la coopera
tiva agricolă din Smeeni stau ne
folosite 12 discuri. Ce a împiedicat 
oare conducerea cooperativei să 
solicite aceste utilaje de la S.M.T. ?

Din cele constatate rezultă că a- 
firmațiile tovarășului Gh. Murafa 
nu corespund realității. Fapt este 
că în toate cooperativele se poate 

Ferestrele mari lasă să pă
trundă în inferior multă lu
mină. Pereții sînt vopsiți în 
culori pastel. Pentru pardo
seli sînt folosite dale și co
voare din policlorură de vi
nii. Sălile de operație vor 
fi prevăzute cu instalații de 
televiziune.

Constructorii au terminat 
ridicarea „la roșu" a clădi
rii cu o lună și jumătate mai 
devreme față de grafic. în 
prezent atenția lor se în
dreaptă spre terminarea în- 
tr-un timp cît mai scurt a 
lucrărilor de finisaj. Vor fi 
folosite în cantități mari ma
teriale plastice, marmură și 
piatră naturală din regiunea 
Dobrogea.

Vasile MIHAI
coresp. „Scînteii"

Nu peste multă vreme vor intra în 
muncă, alături de noi, circa 300 000 
de tineri — cea dintîi serie a elevi
lor care absolvă școala generală de 
opt ani.

Deseori, dimineața, privesc cetele 
de școlari care se îndreaptă spre 
școlile lor. Am fost și eu cîndva 
școlar. M-am îndreptat și eu dimi
neața spre școala unde mă aștepta 
învățătorul. Cînd am isprăvit-o, nu 
m-a întrebat nimeni ce drum vreau 
să-mi aleg în viață. învățătorul 
mi-a întins un certificat cu note, 
mi-a pus pe frunte o cunună de 
flori de salcîm împletită de niște 
fete, mi-a strîns mîna și, pentru că 
știa ce-am să-i răspund, nu m-a în
trebat nimic. A doua zi tata m-a luat 
de mînă, m-a dus și m-a băgat 
slugă la notar, să-i duc vaca la 
păscut, să-i mătur curtea, să-i legăn 
și să-i adorm în brațe odraslele.

Zilele trecute am citit în „Scînteia" 
un reportaj care începea așa : „în 
ourînd, circa 300 000 de elevi vor 
absolvi școala generală de opt 
ani...".

Dacă aș avea zece vieți ori o sută 
de vieți, ori o mie de vieți — și 
dacă toate acestea zece, ori acestea 
o sută, ori acestea o mie ar fi vieți 
tinere, tinere de tot, eu pe toate 
le-aș pune în slujba construcției so
cialiste din această țară, pe toate 
și în întregime. Iar pentru mine aș 
păstra numai bucuria că am fost și 
eu, măcar un timp, în aceste părți 
ale lumii largi, nu numai martorul, 
ci și părtașul unor fapte mîndre și 
drepte.

„în curînd, circa 300 000 de e- 
levi...'.

lucra din plin, iar rămînerea în 
urmă, îndeosebi la pregătirea tere
nului, nu se datorește umidității 
excesive a terenului.

Și furnizorii poartă 
răspunderea

Cu toate că semănatul porum
bului va trebui să se efectueze în
tr-un timp foarte scurt, mai sînt 
încă nepuse la punct o serie de 
lucruri. S.M.T.-urile au primit de 
la fabrica de mase plastice Bucu
rești discuri pentru semănătorile 
2 S.P.C.-2. Dar unele dintre ele 
nu se potrivesc cu cutia semănă
torii, deoarece nu s-au respectat 
dimensiunile stabilite. La unele 
cooperative agricole, cum ar fi cea 
din Gherăseni, s-a primit sămîn- 
ță dublu hibridă de la întreprin
derea „Agrosem" Buzău, care nu 
corespunde cu discul indicat pe 
etichetă. După cum arată tovarășa 
ing. Aneta Dobrin, de la coopera
tiva agricolă din Mereni, cînd a fă
cut reglajul semănătorilor a con
statat că sămînța trimisă tot de 
„Agrosem" Buzău e neuniformă. 
Din această cauză nu va putea face 
semănatul fără discuri universale. 
Unele unități încă n-au ridicat în
treaga cantitate de sămînță dublu 
hibridă.

Consiliul agricol raional a luat, 
în ultimul timp, măsuri pentru 
grăbirea lucrărilor agricole. Ur
gentarea pregătirii terenului pen
tru porumb este o sarcină de cea 
mai mare răspundere nu numai 
pentru cei ce lucrează în raionul 
Buzău, ci pentru toți oamenii mun
cii de pe ogoarele regiunii Ploiești. 
E nevoie de o muncă mai eficace, 
de îndrumare și control din partea 
organelor locale de partid și de 
stat, din partea consiliilor agricole.

DELEGAȚIA GRUPULUI ROMIN 
AL UNIUNII

INTERPARLAMENTARE 
A PLECAT LA DUBLIN

Joi dimineață a părăsit Capitala 
plecînd la Dublin (Irlanda) delega
ția Grupului romîn al Uniunii inter
parlamentare care va participa la 
lucrările sesiunii de primăvară a 
Uniunii interparlamentare. Din de
legație fac parte Traian Ionașcu, vi
cepreședinte al Comitetului de con
ducere al grupului, Barbu Solomon 
și Stanciu Stoian, membri ai comi
tetului. La plecare, pe aeroportul 
Bănoasa, delegația a fost condusă 
de deputați ai Marii Adunări Na
ționale.

ÎNTOARCEREA DE LA MOSCOVA 
A DELEGAȚIEI CONSILIULUI 

GENERAL A.R.L.U.S.

Joi dimineață s-a înapoiat din 
Uniunea Sovietică delegația Consi
liului General A.R.L.U.S. condusă 
de Constantin Prisnea, vicepreședin
te al Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune al R. P. Romîne, 
membru al Biroului Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., care a semnat la 
Moscova planul de colaborare din
tre Asociația romînă pentru legătu
rile de prietenie cu U.R.S.S. și U- 
niunea asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu țările 
străine și Asociația de prietenie so- 
vieto-romînă, pe anul 1965. La so
sire au fost de față membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S., precum 
și reprezentanți ai Ambasadei So
vietice la București.

EXPOZIȚIE DE CĂRȚI 
ȘTIINȚIFICE 

DIN R. S. CEHOSLOVACĂ

La librăria „M. Eminescu" din Ca
pitală s-a deschis joi expoziția căr
ții Editurii Academiei cehoslovace 
de științe și Editurii Academiei 
slovace de științe. Au participat re
prezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, ai Prezi
diului Academiei R. P. Romîne, oa
meni de știință și cultură, precum 
și o delegație a editurilor Academii
lor cehoslovace și slovace de științe 
din R. S. Cehoslovacă. Au luat cu- 
vîntul acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar-prim al Academiei R. P. 
Romîne, și Jaroslav Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. Expoziția, care va fi deschisă 
pînă la 28 aprilie, prezintă peste 250 
de lucrări și reviste științifice din 
diferite domenii ale științelor so
ciale și științelor naturii.

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
„AFIȘUL ELVEȚIAN"

în sala Consiliului local al sindi
catelor din Capitală a avut loc, joi 
la amiază, vernisajul expoziției 
„Afișul elvețian", organizată de In
stitutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Cu acest pri
lej au vorbit Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., și Char
les Strode, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Elveției la București. 
Expoziția cuprinde aproape 80 de 
lucrări selecționate în cadrul con
cursurilor de afișe care au avut loc 
în Elveția în ultimii ani.

★

Joi dimineața s-a deschis în Ca
pitală sesiunea tehnico-științifică de 
referate și comunicări a Trustului 
de prospecțiuni și explorări miniere. 
Comunicările prezentate sintetizează 
rezultatele celor mai valoroase lu
crări de prospecțiuni, explorări și 
construcții miniere executate în ul
timul an, care au dus la valorifica
rea unor importante zăcăminte de 
substanțe minerale.

(Agerpres)

A început turneul U.E.F.A.
Romînia — Ungaria 0-0

Start în campionatele mondiale
de tenis de masă
Rezultatele jocurilor preliminarii

Campionatele mondiale de tenis de 
masă, aflate la a 28-a ediție, s-au des
chis joi la Ljubljana (Iugoslavia) în 
sala de sport din Parcul Tivoli. între
cerile au început dimineața cu proba 
masculină pe echipe pentru „Cupa 
Swaythling", la care participă 44 de 
formații. în primele tururi ale prelimi
nariilor nimic interesant de semnalat. 
Singura surpriză ar fi considerată par
tida cîștigată de danezul Fredy Hansen 
la japonezul Konaka (21—18, 13—21, 
22—20), ceea ce a făcut ca Japonia să 
învingă doar cu 5—1 în meciul cu Da
nemarca. Echipa Romîniei a întrecut

In întrecerea șahiștilor feroviari europeni 
9 ,

• Reprezentanții noștri pe locul trei • Cîștigătoare : echipa 
U.R.S.S.

Cel de-al 6-lea campionat european 
de șah al echipelor feroviare s-a în
cheiat la Kecskemet (R. P. Ungară) cu 
victoria formației U.R.S.S. (31,5 punc
te). Echipa R. P. Romîne, formată din 
Mititelu, Gavrilă, Stanciu, Rusenescu, 
Neamțu și Șuta, s-a clasat pe locul trei, 
în ultimul tur (cînd s-a jucat la trei 
mese), șahiștii noștri au învins cu 8—0

Sistemul panamerican 
și propunerea chiliana

Sub titlul „America Latină urmărește 
să excludă amestecul S.U.A", ziarul 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE" publică 
un articol semnat de Rowland Evans și 
Robert Novak consacrat apropiatei 
conferințe panamericane, In care se 
spune :

„Guverne sud-americane pregătesc în 
secret o bombă politică destinată S.U.A. 
la conferința panamericană, care urmea
ză să aibă loc luna viitoare la Rio de 
Janeiro.

Bomba are forma unei propuneri, afla
tă în prezent în stadiu de proiect, a 
noului guvern democrat-creștin chilian.

IMPRESCRIPTIBILITATEA —
UN IMPERATIV MORAL

Ziarul vest-german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" comentează reacții la 
hotărîrea Bundestagului de a prelungi 
termenul de prescripție a crimelor na
ziste pînă la sfîrșitul anului 1969.

„Compromisul privind prescripția, care 
a fost adoptat de Bundestag după o 
aprigă luptă — scrie ziarul — a stîrnif 
în străinătate, înainte de toate, ecouri 
critice. în primul rind, se manifestă un 
sentiment de nemulțumire că nu s-a pu
tut decide combaterea genocidului or
ganizat, prin anularea prescripției.

Presa franceză respinge în unanimitate 
hotărîrea Bundestagului. Ziarul „Aurore" 
scrie : „Să vorbim deschis. Crimele na
ziste sînt atît de oribile încît, în general, 
ele nu pot fi prescrise... Dar din ochii 
parlamentarilor (vest-germani) umbrele 
celor 10 milioane de martiri au dispărut 
pentru totdeauna".

Și presa olandeză critică hotărîrea pri
vind prescripția adoptată de Bundestag : 
ziarul protestant „Trouw" scrie : „Parla
mentul vest-german s-a debarasat într-o 
manieră absolut formală de această pro
blemă grea, prelungind,, pur și simplu, 
termenul de prescripție. Hotărîndu-se 
pentru o rezolvare formală, Bundestagul 
a demonstrat încă o dată că nu înțelege 
cît de mare este crima acelora care au 
asasinat milioane' de oameni''. Ziarul li
beral „Dagens Nyheter", care apare la 
Stockholm, constată : „în ultimă instanță, 
a fost aproape o bătălie și o dispută 
doar pentru amănunte juridice..."

într-un interviu acordat agenției Asso
ciated Press, Robert M. W. Kempner, 
fost acuzator-șef adjunct american la 
Tribunalul internațional de la Niirnberg, 
a arătat că, în principiu, este împotriva 
oricărei prescripții a crimelor de genocid.

După părerea Uniunii sindicale vest- 
germane, hotărîrea privind noua dată sta
bilită de Bundestag pentru prescripția 
crimelor naziste constituie un compromis 
nesatisfăcător”.

★

Ziarul francez „LE FIGARO" pu
blică comentariile consilierului Mau
rice Rolland, jurist, președinte al 
„Asociației magistraților din Rezis
tență" în legătură cu recenta hotă
rîre a Bundestagului de a amîna cu 
cinci ani prescrierea crimelor de 
război săvîrșite de naziști.

„«Soluție de compromis», «Jumă
tate de măsură, ce nu rezolvă ni
mic», astfel au scris, a doua zi după 
vot, ziarele „Die Welt" și „Frank
furter Allgemeine Zeltung". Trebuie 
să recunoaștem că această prelun
gire pe cît de scurtă, pe atît de ru
șinoasă, a fost pentru mulți, în 
Franța, o imensă decepție.

echipele Libanului și Greciei, cu acelaș 
scor : 5—0, asig.urîndu-și practic califi
carea în turul următor. Alte rezultate la 
masculin : R. P. Chineză — R. P. Bul
garia 5—0, Japonia — Spania 5—0, 
R. P. Chineză — Olanda 5—0, Franța— 
Finlanda 5—2, R. P. Ungară — Italia 
5—0, India — Grecia 5—1, S.U.A. — 
Luxemburg 5—1, Anglia — Canada 
5—0.

în „Cupa Corbillon", rezervată echi
pelor feminine, selecționata romînă a 
învins cu 3—0 reprezentativa Italiei, ur- 
mînd ca astăzi să joace cu Indonezia și 
Franța.

echipa Elveției și cu 2—1 reprezenta
tiva Norvegiei. Clasament final: 
U.R.S.S. — 31,5 puncte, R. P. Bulgaria
— 28, R. P. Romînă — 27,5, R. P. Un
gară — 25,5, R. S Cehoslovacă — 24, 
R. D. Germană — 22,5, R. P. Polonă
— 21, R. F. Germană — 20,5, Suedia
— 19,5. Austria 18,5 etc. Au participat 
șahiști din 18 țări. 

în forma ei actuală, propunerea ar putea 
să răstoarne conferința de la Rio de Ja
neiro și întregul sistem american. în 
baza propunerii, ar fi desființate atît Or
ganizația Statelor Americane (O.S.A.), cît 
și Banca de dezvoltare interamericană, 
care ar fi înlocuite cu organizații com
plet latino-americane, excluzînd S.U.A. în 
plus, în timp ce S.U.A. ar fi excluse, 
Cuba ar fi invitată să se alăture. Astfel 
S.U.A. ar fi izolate de America Latină".

„Propunerea — se spune mai departe 
în articol — nu este o invenție comu
nistă, ci produsul sentimentului antiyan- 
keu existent acum în întreaga Americă 
de sud.

Acesta este evenimentul .cel mai tul
burător înregistrat în America Latină și 
este potențial mai periculos decît oricare 
altul. Profetul mișcării este economistul 
argenfinean Râul Prebisch. în calitate de

Un semn, i-adevărat, un semn ti
mid, jenat și puțin rușinat de el în
suși, dar totuși un semn, despre fap
tul că există o opinie publică eu
ropeană".

Crimele ce au fost comise împo
triva atîtor oameni nu aparțin, în- 
tr-adevăr, numai judecății Germa
niei. Aceste crime îi privesc pe 
toți oamenii și tocmai aceasta 
constituie natura lor. Acestea sînt 
crime comise împotriva întregii 
umanități, după cum a recunos
cut și Parlamentul francez, pro- 
clamînd în unanimitate la 16 de
cembrie (1964), că ele sînt impres
criptibile prin natura lor. Sînt cri
me ce țin de dreptul internațional. 
Carta de la Niirnberg, ca și rezolu
țiile succesive ale Națiunilor Unite 
au invitat toate guvernele să le ur
mărească și să le reprime, fără a 
prevedea pentru ele nici o prescrip
ție. Prin caracterul lor groaznic, 
prin întinderea și gravitatea lor, a- 
ceste crime, hotărîte cu sînge rece 
și executate cu minuțiozitate, sînt, 
după expresia deputatului german 
Bauer, în Adunarea consultativă a 
Consiliului Europei, crime «ce sca
pă regulilor tradiționale ale dreptu
lui. Autorii lor ar trebui să fie, 
pentru totdeauna, urmăriți, iar 
prescrierea suprimată. Este un im
perativ moral».

In așteptarea prescripției...
Din ziarul „Algemeen Hanflelshlart" (Amsterdam)

în R. F. Germană s-au disputat 
ieri primele meciuri ale turneului 
de fotbal U.E.F.A., rezervat echipe
lor de juniori. La competiție parti
cipă 23 de echipe, repartizate în faza 
preliminară în 8 grupe. Selecționata 
R.P. Romîne (în cadrul grupei a 
V-a) a întîlnit aseară la Karlsruhe 
echipa R P. Ungare, cu care a ter
minat la egalitate : 0—0. Fotbaliștii 
maghiari au dat tonul jocului în 
prima repriză, cînd au ratat cîteva 
ocazii de gol, dar romînii au domi
nat net în repriza secundă, punînd 
la grea încercare apărarea adversă

București-Moscova 
la tenis de cîmp

Pe terenurile clubului Progresul din 
Capitală a început ieri întîlnirea de te
nis dintre echipele masculine ale orașe
lor București și Moscova. După primele 
două simpluri, scorul este egal: 1—1. 
Ion Țiriac l-a învins în 45 de minute cu 
6—1, 6—0, 6—1 pe Serghei Lihaciov, 
iar Alexandru Mefreveli a cîștigat cu 
6—3, 6—3, 6—1 la Petre Mărmureanu. 
In meciul echipelor de tineret s-a ter
minat numai o partidă: Jaak Parmas — 
losef Kerekes (R. P. Romînă) 1—6, 6—4, 
6—8, 6—0, 7—5.

Astăzi, de la ora 16, se joacă parti
dele de dublu. 

conducător al Comisiei Economice O.N.U, 
pentru America Latină, Prebisch a elabo
rat o doctrină potrivit căreia jumătatea 
dezvoltată a lumii (condusă de S.U.A.) 
domină și asuprește jumătatea nedezvol
tată (cuprinzînd America Latină). După 
cum afirmă Prebisch, acest lucru se rea
lizează plătind țărilor slab dezvoltate 
mult mai puțin pentru materiile lor pri
me decît valoarea lor reală.

Această doctrină prezintă o atracție 
extraordinară în America Latină. Cultul 
inițiat de Prebisch are discipoli în rîn- 
dul guvernelor din întreaga Americă La
tină — Argentina, Uruguay, Peru și chiar 
Brazilia.

Planul latino-american prevede de *- 
semenea transformarea Băncii interame- 
ricane de dezvoltare într-o bancă pen
tru încurajarea colaborării latino-america
ne. Washingtonul nu ar avea nici un 
cuvînt de spus în conducerea băncii, deși 
ar fi finanțată în specia! de S.U.A. De 
fapt, banca ar administra toate fondurile 
de ajutor ale S.U.A. pentru America La
tină, punînd capăt controlului Washingto
nului asupra propriului lui ajutor".

UN OM DE CARE
SE TEME SALAZAR

Ziarul „L’UNI- 
TÂ“ a înserat 
următoarele::

Josă Vitoriano
— unul din oa
menii de care 
Salazar se teme
— are 48 de ani 
și a fost preșe
dintele sindica
tului muncitori
lor care prelu
crează pluta. A- 
restat în 194S, 
deoarece a apă

rat curajos revendicările tovară
șilor săi de muncă, molestat cu 
sălbăticie în timpul interogato
riilor, a fost condamnat la doi ani și 
jumătate închisoare. După ce a fost 
eliberat el s-a reîncadrat în lupta 
patriotică clandestină. Arestat din 
nou, în 1953, a fost ținut luni de zile 
într-o celulă fără lumină. Temnice
rii îl scoteau afară numai pentru 
a-l tortura. La proces, din acuzat a 
devenit acuzator. Președintele tri
bunalului i-a strigat: „Aici, eu sînt 
judecător!“. Vitoriano a răspuns : 
„Iar eu sînt reprezentantul munci
torilor. Mă mîndresc cu lupta pe 
care o duc ei împotriva fascismului 
și exploatării capitaliste!“. A fost 
condamnat la patru ani închisoare, 
dar în 1957 poliția i-a înscenat un 
nou proces, acuzîndu-l de „activi
tate subversivă în închisoare". Con
damnat la alți ani de temniță, pre
lungiți de o serie de alte „măsuri ale 
siguranței", el se află și astăzi în 
închisoare.

Ziarul a publicat un apel adresat 
de democrații portughezi opiniei 
publice internaționale pentru ca a- 
ceasta să ceară eliberarea lui.

— transmite corespondentul agen
ției sportive Sid Diisseldorf. Ungurii 
au fost mai tehnici, în schimb ro
mînii au jucat mai rapid și au do
vedit o putere de luptă mai mare, 
subliniază același comentator. Echi
pa R.P. Romîne a aliniat următoa
rea formație: Gornea, Birău, Săt- 
măreanu, Boc, Păciulete, Lupulescu, 
Stoenescu, Țarăiungă, Soangher, 
Neagu, Ologu. A arbitrat Guerra 
(Portugalia).

Sîmbătă, în grupa V-a joacă R.P. 
Ungară cu Suedia, iar luni R.P. Ro- 
mînă cu Suedia.

Rezultate din celelalte grupe : 
Italia — Scoția 1—1, Elveția — Polo
nia 0—0, Grecia—Luxemburg 2—1, 
Cehoslovacia—Bulgaria 3—1, R. D. 
Germană—Portugalia 2—1, Olanda— 
Turcia 3—2, Anglia—Belgia 3—0.

„Cupa Olimpia" ia tir
Astăzi începe la poligonul Tunari 

concursul de tir „Cupa Olimpia", la 
care participă unii dintre cei mai va
loroși țintași reprezentînd cluburile 
Dinamo București, Steaua, Olimpia, 
Știința, Steagul roșu Brașov, Petrolul 
Ploiești și U. T. Arad. în program fi
gurează probele de armă liberă (poziția 
culcat 60 focuri), armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri, pistol viteză, talere 
aruncate din șanț, pistol liber etc. 
Concursul se încheie luni 19 aprilie.
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GREVĂ 
GENERALĂ 
ÎN BAHREIN

Ziarul „Al Gumhuria" anunța 
joi pe prima pagină „greva ge
nerală în Bahrein". „Populația — 
scrie ziarul — s-a ridicat împo
triva represiunilor sîngeroase la 
care se dedau autoritățile brita
nice. Grevele au cuprins toate 
serviciile publice. Numeroase a- 
restări la Manama, capitala țării".

Ziarul arată că greva generală 
constituie o nouă fază a eveni
mentelor care au izbucnit cu o 
lună în urmă în micul principat 
Bahrein. După cum s-a anunțat a- 
tunci, un număr de cinci mii de 
muncitori de la rafinăria aparți- 
nînd companiei „Bahrein Petro
leum" au protestat împotriva ho- 
tărîrii arbitrare a direcțiunii de a 
concedia un număr de muncitori 
autohtoni pentru a-i înlocui cu 
străini care de obicei sînt plătiți 
cu salarii mai mici. Totodată, 
muncitorii au ridicat baricade 
pentru a împiedica pătrunderea 
în rafinărie a spărgătorilor de gre
vă. în sprijinul greviștilor au ie
șit în stradă muncitorii de Ia alte 
întreprinderi, precum și un număr 
mare de elevi și studenți.

Speriate de amjțoarea mani
festațiilor populare, autoritățile 
britanice au făcut uz de arme. 
16 muncitori au fost uciși, iar 
cîteva zeci răniți; numărul celor 
arestați s-a ridicat la mai multe 
sute.

Potrivit părerii majorității ob
servatorilor din Orientul Mijlociu, 
nemulțumirile populației din 
Bahrein au rădăcini mai adinei.

Descoperirea petrolului în 1924 
a atras atenția companiilor străi
ne. Numai după aceea prospec
țiunile petroliere au fost concesio
nate unei societăți engleze, iar în 
1930 au trecut în stăpînirea com
paniei americane „Standard Oii 
of California", care ulterior s-a 
asociat cu „Texas Oil Company". 
Ele au creat compania „Bahrein 
Petroleum", care deține concesiu
nea asupra tuturor insulelor ar
hipelagului împreună cu apele 
teritoriale pînă în anul 2 024. 
Profiturile fabuloase, provenite 
din exploatarea uriașelor zăcă
minte petrolifere, revin societăți
lor străine, iar redevențele sînt 
încasate de șeic și de camarila 
sa, populația continuînd să ducă 
aceeași viață mizeră ca și în tre
cut.

Oamenii muncii s-au ridicat la 
luptă pentru drepturile lor. încă 
în 1954, populația insulelor 
a izbutit, în urma unor mari 
demonstrații, să obțină îndepăr
tarea lui sir Charles Belgrave, 
consilierul englez al șeicului Isa 
Bin Sulman al Khalifa. Noi mani
festații și sabotaje au avut loc în 
1956, în timpul agresiunii de la 
Suez, precum și în 1957, ca urma
re a condamnării unor lideri ai 
mișcării de eliberare de că
tre autoritățile britanice. In 
cadrul demonstrațiilor care au 
avut loc în ultima vreme 
cererile populației nu s-au limi
tat doar la revendicarea de drep
turi și libertăți democratice, ci au 
mers mult mai departe ; din rîn- 
durile manifestanților s-au strigat 
lozinci pentru eliberarea de sub 
dominația străină.

Nieolae PLOPEANU
Cairo (prin telefon)SEUL

Ciocniri între demonstranți și poliție

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam
Cuvîntarea rostita de Ho Și Min

HANOI 15 (Agerpres). — în ca
drul ședinței de închidere a celei 
de-a doua sesiuni a Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam a luat cu- 
vîntul Ho Și Min, președintele R. D. 
Vietnam.

Referindu-se la agresiunea S.U.A.. 
vorbitorul a arătat că „de 10 ani 
imperialiștii din S.U.A. și acoliții lor 
duc un război necruțător și au pri
cinuit suferințe uriașe populației 
din Vietnamul de sud. în ultimele 
luni ei încearcă cu disperare să ex
tindă războiul în Vietnamul de 
nord. încâlcind acordurile de la Ge
neva din 1954 și dreptul internațio
nal, ei au trimis sute de avioane 
și zeci de nave de război pentru a 
bombarda și a mitralia în perma
nență Vietnamul de nord“.

„Poporul din R. D. Vietnam este 
ferm convins că datorită solidarității 
sale în luptă, curajului și înțelepciu
nii sale creatoare, precum și datori
tă simpatiei și sprijinului popoare
lor din întreaga lume, va reuși fără 
îndoială să ducă acest mare război 
de rezistență pînă la victoria de
plină", a arătat vorbitorul. El și-a 
exprimat recunoștința pentru soli

Acțiuni ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze

SAIGON 15 (Agerpres).— într-un 
comunicat al agenției de presă 
„Eliberarea" se arată că, în prima 
jumătate a lunii aprilie, forțele pa
triotice au respins și au lansat 
atacuri puternice împotriva trupe
lor sud-vietnameze și a pozițiilor 
militare americane din regiunea 
centrală a Vietnamului de sud, 
Binh Dinh. Agenția menționează o- 
perațiunea-raid a trupelor guver
namentale din 4 aprilie pe care de
tașamentele de patrioți au respins-o 
cu succes, ucigînd și rănind 100 de 
ofițeri și soldați, printre care cîți- 
va americani, și distrugînd complet 
mai multe care de luptă. Cîteva a- 
vioane americane din formația tri
misă să însoțească regimentul sud- 
vietnamez au fost, de asemenea, do- 
borîte.

în aceeași perioadă, menționează 
agenția, patrioții au respins raidu-

Un nou atac împotriva 
R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de presă V.N.A., 
în noaptea de 14 spre 15 aprilie, nu
meroase avioane americane cu reac- 
ție au bombardat localități din pro
vinciile nord-vietnameze Nghe An 
și Quang Binh. Colonelul Ha Van 
Lau, șeful misiunii de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze, a transmis 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control un protest în 
care arată că numărul atacurilor e- 
fectuate la 14 aprilie asupra regiu
nilor populate din R. D. Vietnam se 
ridică la 5, din care ultimul a fost 
un raid de noapte asupra cîtorva 
sate din provinciile Nghe An și 
Quang Binh. „Aceste acte constituie 
o încălcare a suveranității R. D. 
Vietnam și o gravă violare a acor
durilor de la Geneva din 1954", se 
subliniază în mesajul de protest.

daritatea frățească și ajutorul dez
interesat al țărilor socialiste.

Subliniind convingerea că planu
rile americane de extindere a răz
boiului în Vietnam sînt sortite eșe
cului, Ho Și Min a declarat: „Gu
vernul R. D. Vietnam își face din 
nou cunoscută, în mod solemn, po
ziția fermă care constă în a apăra 
cu hotărîre independența, suverani
tatea, unitatea și integritatea teri
torială a Vietnamului. Există un 
singur Vietnam, un singur po
por vietnamez. Nimănui nu-i este 
permis să atenteze la acest drept 
sfînt al poporului nostru. Impe
rialiștii din S.U.A. trebuie să res
pecte acordurile de la Geneva și 
să plece din Vietnamul de sud. A- 
ceasta este singura măsură cu aju
torul căreia poate fi rezolvată pro
blema războiului din Vietnam, în
deplinite acordurile de la Geneva 
din 1954, apărată pacea în țările In- 
dochinei și Asiei de sud-est. O altă 
soluție nu există".

Președintele Ho Și Min a chemat 
pe locuitorii din R. D. Vietnam >să 
biruie greutățile actuale, să constru
iască și să apere Vietnamul de nord 
socialist, să sprijine lupta patrioti
că a concetățenilor din sud.

rile trupelor, elicopterelor și bom
bardierelor trimise în regiunea din 
jurul localităților Tan An și Cholon. 
200 de soldați au fost uciși, printre 
care 16 americani, iar opt elicoptere 
și 12 bombardiere au fost doborîte.

La 14 aprilie, la depozitele de 
muniții de la aerodromul din Quy 
Nhon, importantă bază a forțelor 
militare americane și sud-vietna
meze, a avut loc o puternică explo
zie, în urma căreia au fost distru
se stocuri de rachete, patru elicop
tere, trei care militare, sute de gre
nade și mine, toate destinate opera
țiunilor împotriva patrioților.

SAIGON 15 (Agerpres). — Agen
țiile de presă au anunțat miercuri 
sosirea unui nou batalion de pușcași 
marini americani la baza aeriană de 
la Da Nang. După cum preciza co
respondentul agenției' France Presse, 
potrivit surselor oficiale americane, 
efectivul total al pușcașilor marini 
americani în Vietnamul de sud se 
ridică în prezent la 8 000. De aseme
nea, 18 avioane americane cu reac
ție, de tip F-4 „Phantom", au sosit 
la baza aeriană de la Da Nang, in- 
trînd imediat în luptă.

O gaiă pustie : gara Termini din Borna în timpul grevei celor 210 000 
feroviari italieni

„MANSHOLT—III" 
și divergențele 
dintre „cei șase"

GENEVA 15 (Agerpres). — Re
zultatele întîlnirii de la Bruxelles a 
miniștrilor agriculturii ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune sînt 
comentate pe larg de presa elve
țiană. Hotărîrea miniștrilor de a 
trimite Parlamentului european cu 
sediul la Strasbourg propunerile 
făcute de Comisia Pieței comune în 
legătură cu rezervele de produse a- 
gricole este apreciată ca o încerca
re de amînare a înfruntării inevita
bile a pozițiilor, în special dintre 
R.F.G. și Franța. După cum s-a a- 
nunțat, Comisia Pieței comune a i- 
nițiat un plan în legătură cu siste
mul de subvenționare a agricultu
rii din statele membre ale Pieței 
comune, astfel îneît să fie creat un 
stoc de produse agricole care să fie 
desfăcut pe piețe străine. Această 
inițiativă este — pe de altă parte 
— legată de tratativele dintre Piața 
comună și S.U.A. în cadrul G.A.T.T. 
în vederea reducerii tarifelor vama
le pe bază de reciprocitate (runda 
Kennedy).

„Tribune de Geneve" amintește 
că propunerea remisă celor șase 
guverne ale Pieței comune de către 
Comisia Hallstein în vederea înche
ierii unui „acord mondial asupra
cerealelor" trebuia să parvină par
tenerilor din G.A.T.T. înainte de 
26 aprilie, dar această dată va fi ă- 
cum amînată. Propunerea, care 
poartă titulatura de „al treilea plan 
Mansholt", are în vedere probleme 
ca reglementarea cererii și ofertei 
internaționale de cereale prin sto
carea lot pe scară vastă. Cine va 
plăti aceste stocuri ? — întreabă
ziarul, lăsînd a înțelege că păguba
șul va fi consumatorul.

I. B. Tito a sosit 
la Alger

ALGER 15. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
invitația lui Ahmed Ben Bella, 
președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, secretar 
general al F.L.N., joi a sosit la Al
ger, într-o vizită oficială, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La sosire, președintele Tito a fost 
salutat de Ben Bella, de Hadj Ben 
Alia, președintele Adunării Națio
nale Constituante, de membri' ai 
Biroului Politic și ai C.C. al F.L.N., 
și alte persoane oficiale. Cei doi 
președinți au rostit cuvîntări. în 
cursul aceleiași zile au început con
vorbirile oficiale între cei doi șefi 
de stat.

Corespondență din Haga

După formarea noului guvern
De trei zile, noua echipă ministe

rială, formată din reprezentanții a 
trei partide, a trecut la post, în
cheind astfel criza guvernamentală 
de 47 de zile. Este pentru a patra 
oară, în ultimii 20 de ani, cînd par
tidele catolic și socialist participă 
la coaliția guvernamentală. Catoli
cii dețin postul de prim-ministru, 
în persoana lui Jacobus Cais, și 
șase portofolii. Socialiștii au primit 
un loc de vicepreședinte și cinci 
ministere. Celui de-al treilea partid, 
așa-numitul partid antirevoluționar, 
i s-au atribuit un post de vicepre
ședinte și trei locuri în noul cabi
net.

Formula adoptată, deși reunește 
partide între care există deosebiri 
de vederi și de program, asigură 
totuși guvernului o majoritate como
dă în parlament — două treimi din 
totalul de 150 de locuri.

Ziarele relevă în mod deosebit 
revenirea, după o întrerupere de 
șase ani, în guvern a partidului so
cialist. Ele fac diferite pronosticuri 
în legătură cu influența pe care 
participarea socialiștilor ar putea 
s-o aibă asupra activității guvernu
lui. în legătură cu aceasta se rea
mintește că în timpul consultărilor 
pentru formarea noului cabinet, în 
afară de chestiunea introducerii u- 
nui nou sistem de radio și televiziu
ne, la care au subscris relativ ușor 
toți partenerii, socialiștii au formu

Declarația comună în legătură cu vizita 
lui Kim Ir Sen în Indonezia

PHENIAN 15 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană, la Djakarta a 
fost semnată la 15 aprilie o decla
rație comună în legătură cu vizita 
oficială în Indonezia a lui Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R. P. D. Coreene. între 
Kim Ir Sen și președintele Sukarno 
au avut loc convorbiri în legătură 
cu relațiile dintre cele două țări și 
cu privire la situația internațională. 
Au fost abordate problemele lup
tei împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
Cei doi oameni de stat au condam
nat intensificarea de către S.U.A. a 
războiului agresiv pe care îl poartă 
în Vietnamul de sud, precum și 
bombardarea barbară a teritoriului 
R. D. Vietnam. Ei și-au exprimat 
convingerea că problema Vietna
mului trebuie rezolvată de poporul 
vietnamez însuși. Statele Unite tre
buie să-și retragă trupele și bazele

MISSISSIPPI CONTINUĂ
SĂ SE REVERSE

NEW YORK 15 (Agerpres). — A- 
pele fluviului Mississippi continuă 
să se reverse, amenințînd cu inun
darea numeroase localități din 
sudul S.U.A., după ce au provocat 
mari pagube în statele Iowa, Wis
consin, Dakota de nord și Illinois. 
La acestea se adaugă și ravagiile 
făcute de uraganul care s-a abătut 
în urmă cu cîteva zile asupra sta
telor din vestul mijlociu al S.U.A. 
și în urma căruia 248 de persoane 
au fost omorîte. Se anunță că a- 
proximativ 30 000 de familii au ră
mas fără adăpost. 

lat unele propuneri, care au au
diență în opinia publică. Astfel, ei 
au cerut, printre altele, ca guvernul 
să reia discutarea problemei con
trolului prețurilor la terenurile pen
tru agricultură și construcții, să se 
introducă un impozit de 25 la sută 
asupra profiturilor provenind din a- 
faceri speculative. Partidul socialist 
a mai sugerat o nouă reglementare 
a organizării întreprinderilor.

în programul cabinetului Cais s-a 
rezervat un rol însemnat politicii a- 
grare. Zilele trecute se vorbea des
pre intenția guvernului de a achizi
ționa mari suprafețe de pămînt, a- 
cordîndu-se administrațiilor comu
nale și provinciale drepturi preferen
țiale.

Introducerea unor asemenea punc
te în program a fost primită cu re
ticență și neliniște de către cercu
rile de afaceri și a întîmpinat o a- 
numită rezistență din partea ele
mentelor de dreapta din partidele 
catolic și antirevoluționar. Tocmai 
ca o urmare a acestor reacții, par
tidul socialist a acceptat efectua
rea, în două etape, a unei sporiri a 
chiriilor cu 20 la sută.

In ce privește politica externă a 
Olandei observatorii politici apre
ciază că nu este de prevăzut nici 
o schimbare în urma formării nou
lui cabinet, mai ales că Luns con
tinuă să dețină postul de ministru 
de externe.

Chr. van PETERSEEN

din Vietnamul de sud și să respecte 
cu strictețe acordul de la Geneva 
din 1954, se arată în declarație.

Cele două părți s-au pronunțat 
împotriva existenței bazelor și tru
pelor străine din Asia și Africa, 
subliniind că retragerea acestora ar 
contribui la instaurarea păcii și co
laborării între țări. în declarația 
comună se arată că Kim Ir Sen și-a 
exprimat din nou sprijinul pentru 
politica guvernului indonezian față 
de Malayezia. în cursul convorbiri
lor, cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre Indo
nezia și R. P. D. Coreeană se dez
voltă cu succes. „Solidaritatea celor 
două țări — se spune în declara
ție — va deveni o bază solidă pen
tru dezvoltarea colaborării concre
te, constituind un ajutor în vederea 
construirii economiei naționale pu
ternice și independente a celor 
două popoare".

În căutare de mercenari
LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). — 

Potrivit unor surse din Leopoldville, 
șeful armatei congoleze, generalul 
Mobutu, a făcut o călătorie printr-o 
serie de țări europene pentru a in
tensifica recrutarea de mercenari. 
Unul din colaboratorii lui apropiați, 
ofițerul Paul Daniels, de origine en
gleză, arată că „remunerațiile" ofe
rite de guvernul congolez mercena
rilor sînt de 100 de lire pe săptă- 
mînă pentru ofițeri și 50 pentru sol
dați. După ce sînt supuși unei in- 
strucții sumare, mercenarii sînt tri
miși în Congo, „pentru a întări for

MILAN O

A 43-A EDIȚIE 
A TÎRGULUI 
INTERNAȚIONAL

La Milano, cel mai important centru 
industrial, economic și comercial al 
Italiei, s-a deschis cea de-a 43-a 
ediție a Tîrgului internațional, care 
are o îndelungată tradiție. In acest 
an, tîrgul găzduiește în pavilioanele 
sale, ca și în aer liber, peste o sută 
de mii de exponate, începînd cu cele 
mai moderne mașini automatizate pen
tru industria prelucrătoare, continuînd 
cu mașini și agregate pentru agricul
tură și terminînd cu o variată și bo
gată gamă de bunuri de con
sum. Pe o supralafă totală de 400 000 
mp, cele 13 892 întreprinderi italiene 
și străine care expun produsele s-au 
străduit să ofere o imagine amplă a- 
supra dezvoltării economice a țărilor 
respective, a largilor posibilități exis
tente pentru continua lărgire a schim
burilor comerciale reciproc avanta
joase. în clădirea de cristal a fostului 
Palat al Națiunilor, azi sediul Centru
lui internațional de schimb, flutură 
drapelele a 51 țări participante la 
tirg. Este semnificativă prezența pen
tru prima oară a zece țări africane 
care și-au cuceri» în anii din urmă 
independența națională.

R. P. Romînă este prezentă la acest 
fîrg cu un birou de informații. Aci 
oamenii de afaceri și organizațiile 
interesate au prilejul să ia contact cu 
reprezentanții principalelor întreprin
deri rominești de comerț exte
rior : „Mașinexport" ; „Mefalimport" ; 
„Chimimport" ; „Romtnoexport" și 
„Prodexport", să cerceteze cataloa
gele cuprinzînd numeroase produse 
industriale, să-și facă o idee despre 
dezvoltarea continuă, armonioasă a 
economiei noastre socialiste. Parti
ciparea Romîniei a suscitat intere
sul multor întreprinderi industria
le italiene ,și din alte țări, ai că
ror reprezentanți și-au exprimat spe
ranța că vor ii reînnoite vechi le
gături, vor fi purtate discuții fructuoa
se pentru încheierea de noi contrac
te. Dr. Guido Franci, secretar gene
ral al tîrgului, a declarat că Rominia 
se bucură azi de un binemeritat pres
tigiu, produsele industriei romînești 
avînd un bun renume.

La ceremonia de inaugurare a Tîr
gului internațional de la Milano a luat 
parte ministrul industriei și comerțu
lui, Lami Starnufi, reprezentînd pe 
președintele republicii, Saragat. Au 
fost de față, de asemenea, reprezen
tanți diplomatici ai celor 51 de țări 
participante la tîrg. Din partea 
P. P. Romîne au fost prezenți o de
legație a Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei, condusă de I. Tu- 
dose, secretar general, precum și re
prezentanții unor ministere și între
prinderi de comerț exterior.

Ion MARGINEANU
Milano (prin telefon).

țele guvernamentale din regiunile 
răsculate".

Pe de altă parte însă, agenția As
sociated Press relatează că unele 
cercuri guvernamentale congoleze 
încep să se îndoiască de loialitatea 
mercenarilor. Vineri, la Leopoldville 
urmează să înceapă interogarea a doi 
mercenari albi, care au aterizat for
țat în regiunea orașului Kolwezi, 
unde se crede că au predat trupelor 
insurgente unele materiale militare 
și alimente. Este vorba de mercena
rii Larkin, de origine australiană, și 
Van Straden, de origine sud-afri- 
cană.

SEUL 15 (Agerpres). — Joi după- 
amiază, în capitala Coreei de sud a 
avut loc o a doua mare manifestație 
studențească de protest împotriva 
acordurilor încheiate de guvernul 
sud-coreean cu Japonia. Corespon
dentul agenției France Presse rela
tează că un mare număr de polițiști 
au fost mobilizați împotriva demon
stranților. Timp de peste o oră stu
denții au respins atacul polițiștilor,

Premierul britanic despre problemele 
financiare ale Occidentului

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, care întreprinde în 
prezent o vizită în Statele Unite, a 
rostit miercuri seara, la Clubul eco
nomic din New York, un discurs în 
legătură cu problemele financiare 
ale Occidentului. Potrivit agenției 
Associated Press, el „a reafirmat 
hotărîrea guvernului său de a men
ține valoarea lirei sterline și și-a ex
primat speranța că, prin eforturile 
depuse în vederea sporirii exportu
rilor, Anglia va înlătura deficitul 
balanței sale de plăți, care a atins 
în 1964 suma de aproximativ 2,2 mi
liarde dolari". Problemele monetare 
internaționale, a subliniat el, sînt 
prea importante pentru a nu fi 
luate în considerație în „conflictele 
nedeclarate pentru putere și con
ducere în cadrul alianței occidenta
le". In continuarea discursului său, 
Wilson a reafirmat sprijinul pe care 
îl acordă Marea Britanie „rundei 
Kennedy" și a avertizat în legătură 
cu „consecințele tragice pe care 
le-ar avea împărțirea economică a 
Europei occidentale".

Referindu-se la propunerea pre

care au utilizat gaze lacrimogene și 
petarde fumigene. Au fost arestați 
165 de studenți. Alți 100 de studenți 
de la Facultatea de drept a Univer
sității din Seul au declarat o grevă 
a foamei de cinci zile, în semn de 
protest față de acordurile încheiate 
cu Japonia, pe care le-au calificat 
„un act de supunere față de Ja
ponia".

ședintelui de Gaulle privind reve
nirea la sistemul monetar interna
țional bazat pe aur, Wilson și-a ex
primat părerea că ea „nu ar înlă
tura greutățile".

★
NEW YORK 15 (Agerpres). — E- 

conomistul francez Jacques Rueff, 
care de cîteva zile se află în- 
tr-o vizită în Statele Unite, a vorbit 
miercuri la „Național Industrial 
Conference Board" din New York.

După ce a menționat că nu este 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
francez, Rueff a atras atenția că 
singurul mijloc de a feri lumea de 
o catastrofă financiară ar fi reveni
rea la efalonul-aur însoțită de o du
blare a prețului aurului. în același 
timp, economistul francez și-a ex
primat părerea că metodele admi
nistrative actuale folosite de gu
vernul Johnson nu vor reuși să re
ducă deficitul balanței de plăți a 
S.U.A. Rueff a afirmat că menține
rea actualului sistem monetar inter
național — „gold exchange stan
dard" — va putea duce la o „catas
trofă financiară comparabilă cu cea 
din anii ’30".

SOFIA. La 12 aprilie s-a deschis la 
Sofia expoziția cărții științifice romî
nești. La deschidere au fost de față 
membri ai Academiei de științe bul
gare, directori ai unor edituri centrale 
din R. P. Bulgaria, oameni de cultură 
și artă, reprezentanți ai M.A.E. al 
R. P. Bulgaria.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că Serghei Lapin a fost numit amba
sador al Uniunii Sovietice în R. P. 
Chineză. în ultimul timp, Serghei 
Lapin a fost locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță 
că, după o vizită de două zile în 
R.A.U., delegația guvernamentală a
R. D. Germane, condusă de Paul 
Scholz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a sosit la Sanaa, capitala 
Republicii Arabe Yemen.

WASHINGTON. Primarul Berlinu
lui occidental și lider al Partidului so
cial-democrat din R.F.G., Willy 
Brandt, care se află într-o vizită în
S. U.A., a avut miercuri o întrevedere 
cu președintele Johnson. Anterior, el 
conferise cu secretarul de stat, Dean 
Rusk, și cu alți membri ai guvernului 
american. După întîlnirea cu președin
tele, Willy Brandt a făcut unele de
clarații cu caracter foarte general. 
Anumiți observatori apreciază că în 
cursul convorbirilor lui Brandt cu ofi
cialitățile. americane s-au manifestat 
puncte de vedere diferite față de pro
blema germană îndeosebi.

BONN. După cum anunță din Bonn 
corespondentul agenției Reuter, pre

ședintele Republicii Federale Germa
ne, Heinrich Lîibke, a semnat 
miercuri legea cu privire la prelungi
rea termenului de prescriere a crime
lor de război naziste.

NEW YORK. Misiunea O.N.U. în
sărcinată să-și dea avizul în legătură 
cu alegerile din insulele Cook, teritoriu 
situat în regiunea sudică a Pacificului 
sub tutela Noii Zeelande, a sosit la 
Rarotonga, capitala administrativă a 
arhipelagului. Aceste alegeri urmează 
să se desfășoare la 20 aprilie. Popu
lația insulei, evaluată la 19 000 de 
locuitori, va fi chemată să aleagă 22 
de reprezentanți, care vor primi man
datul să adopte sau să respingă un 
proiect de constituție privind autono
mia internă a insulelor Cook, în ca
drul unei asocieri benevole cu Noua 
Zeelandă.

RABAT. în urma hotărîrii regelui 
Hassan al II-lea al Marocului, la 
14 aprilie au fost eliberați 65 de de
ținuți politici, dintre care trei erau 
condamnați la moarte. Toți cei care 
s-au bucurat de această amnistie au 
fost judecați și condamnați anul tre
cut datorită participării lor la un 
complot antistatal.

NEW YORK. Alexis Liatis, noul re
prezentant permanent al Greciei la 
O.N.U., care și-a luat postul în pri
mire miercuri, a declarat la sosirea 
sa pe aeroportul internațional „John 
Kennedy" din New York că „este op
timist în legătură cu perspectivele 
unei rezolvări rezonabile a crizei ci
priote".

SCURTE ȘTIRI
BEIRUT. Președintele Libanului, 

Charles Helou, va întreprinde o vizită 
oficială în R.A.U. la începutul lunii 
mai și va avea convorbiri cu președin
tele Nasser. Cu acest prilej, cei doi 
șefi de state vor discuta o serie de 
probleme interesînd cele două țări, 
precum și diferite aspecte ale relații
lor interarabe și ale situației interna
ționale.

LUXEMBURG. După cum infor
mează din Luxemburg corespondentul 
agenției France Presse, producția de 
cărbune a C.E.C.O. (Comunitatea eu
ropeană a cărbunelui și oțelului) a 
scăzut în primul trimestru al acestui 
an cu 2,3 la sută în raport cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Potrivit ci
frelor oficiale date publicității la se
diul înaltei autorități a C.E.C.O., în 
toate țările comunității producția de 
cărbune se află în regres. Cea mai 
mare scădere, de 7,3 la sută, a fost 
înregistrată în Belgia.

TOKIO. Comitetul Central Execu
tiv al Partidului Socialist din Japonia 
a anunțat joi că a hotărît să con
voace la 6 mai Congresul extraordi
nar al partidului. La congres vor fi 
examinate politica electorală a parti
dului, probleme ale luptei greviste 
din cadrul ofensivei de primăvară a 
oamenilor muncii și evenimentele din 
Vietnam.

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță că 
miercuri a fost semnat la Agenția 
comercială a R. S. Cehoslovace din 
Londra un contract care prevede li
vrarea de către Anglia a unui cargobot 
cu un deplasament de 35 000 de tone. 

Aceasta va fi cea mai mare navă din 
flota comercială cehoslovacă și va fi 
folosită în special pentru transportul 
de încărcături grele.

DELHI. Poporul indian a marcat 
împlinirea a 46 de ani de la eveni
mentele din 13 aprilie 1919, cînd 
trupele coloniale engleze au deschis 
focul împotriva participanților la un 
miting în orașul Amritsara.

WASHINGTON. Nava cosmică 
„Mariner-4“, lansată în direcția pla
netei Marte, a stabilit miercuri un re
cord american de distanță privind co
municațiile în spațiul cosmic. Admi
nistrația națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că 
miercuri la ora 14,00 G.M.T. „Mari- 
ner-4“ se afla la o distanță de 
86 904 600 km de Pămînt și că recep- 
ționarea de date științifice primite de 
la bordul navei a fost perfectă.

SINGAPORE. Vicepreședintele Par
tidului liberal democrat din Japonia 
(partid de guvernămînt), Kawashima, 
a declarat la Singapore, unde a făcut 
o escală în drum spre Djakarta, că va 
încerca să medieze în conflictul indo- 
neziano-malayezian, „potrivit cererii 
adresate de ministrul de externe al 
Indoneziei, Subandrio".

LONDRA. Un avion de transport 
aparținînd companiei „British United 
Airways", avînd la bord 22 de pasa
geri, precum și un echipaj de patru 
oameni, s-a prăbușit miercuri seara 
înainte de aterizare pe aeroportul din 

insula Jersey. Potrivit știrilor difuzate 
de agenția France Presse, singura su
praviețuitoare a catastrofei a fost o 
stewardesă.

CIUDAD DE MEXICO. Asociația 
mexicană a ziariștilor a cerut pre
ședintelui Mexicului, Gustavo Diaz 
Ordaz, să intervină pentru eliberarea 
a 34 de lideri ai unor organizații po
litice arestați în urmă cu cîteva zile 
în capitala țării, în telegrama sem
nată de Ermilo Abreu Gomez, pre
ședintele Asociației ziariștilor mexi
cani, se spune că asociația condamnă 
acțiunile întreprinse împotriva unor 
lideri ai Partidului Comunist din 
Mexic, ai Fiontului popular electoral 
și ai Centrului țărănesc independent, 
precum și împotriva devastării sediilor 
acestor organizații de către poliție.

DJAKARTA. în urma cererii pre
ședintelui Indoneziei, Sukarno, perso
nalul american din așa-numitul „corp 
al păcii" din Indonezia va fi evacuat 
din această țară. Totodată, s-a anun
țat că instituțiile Serviciului de infor
mații al S.U.A. din Indonezia își în
cetează activitatea.

PARIS. După cum se anunță în
tr-un comunicat al președinției Repu
blicii Franceze, președintele de Gaulle 
a hotărît să grațieze 111 persoane 
condamnate pentru activitate subver
sivă. Persoanele grațiate beneficiază 
de anularea pedepsei. Pe de altă 
parte, președintele de Gaulle a grațiat 
alți 361 de condamnați pentru dife
rite delicte.
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