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ă raportăm Congresului partidului 
noi si strălucite victorii

Partidul nostru, clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii din țara noastră au primit cu profund interes 
Hotărirea plenarei din 14—15 aprilie a C.C. 
al 'M.R. cu privire la convocarea celui de-al IV-lea 

'Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. In- 
scriindu-se ca un eveniment de însemnătate istorică 
în viața partidului și a întregii noastre țări, Con
gresul va face bilanțul marilor înfăptuiri dobîndite de 
poporul romîn, sub conducerea partidului, în perioada 
1960—1965 și va lua hotărîri de importanță esen
țială pentru mersul nostru înainte, pentru continua 
înflorire a Romîniei socialiste ; Congresul va adopta 
Directivele privitoare la planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe 1966—1970 și Directivele privind 
planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii.

Ca un fir roșu trece prin faptele și simțămintele oa
menilor muncii hotărîrea unanimă de a întîmpina 
Congresul partidului cu noi și mari succese în toate 
domeniile vieții economice și social-culturale. Au tre
cut cinci ani de la Congresul al III-lea, dar cît de bo
gată în succese și înfăptuiri eșțe cronica acestor ani ! 
Socialismul a triumfat deplin și definitiv în orașele și 
satele țării. Producția industrială s-a dublat. S-a des
fășurat o vastă activitate constructivă al cărei rezultat 
este creșterea forțelor de producție ale țării, dezvol
tarea economică a tuturor regiunilor. S-a ridicat nive
lul de trai al populației, au cunoscut mari succese în- 
vățămîntul, știința, arta. A crescut considerabil presti
giul internațional al țării. în toate acestea întregul 
popor vede victoria politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, expresia înțelepciunii cu care partidul 
conduce opera măreață de construcție socialistă.

Organizatorul tuturor victoriilor și realizări
lor poporului nostru este Partidul Muncitoresc Ro
mîn. Un rol uriaș în făurirea acestor victorii l-au avut 
întărirea continuă a rîndurilor partidului, a unității și 
coeziunii sale de nezdruncinat, creșterea necontenită 
a rolului său conducător în toate domeniile 
de activitate. Aceste mari realizări sînt izvorul în
crederii nestrămutate a oamenilor muncii în partid, al 
convingerii lor ferme că urmînd neabătut politica 
partidului vor obține și în viitor noi victorii, vor în
făptui pas cu pas visul lor de aur — zidirea societății 
comuniste. Poporul romîn așteaptă cu nețărmurit inte
res Congresul partidului, știind că el va trasa dru
mul luminos al țării noastre pe o nouă perioadă de 
timp, va deschide noi perspective de progres în toate 
domeniile dc activitate. , .

Pregătirile pentru întîmpinarea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului constituie pentru poporul nostru 
un prilej de a-și afirma și mai puternic forța sa crea
toare, spiritul de inițiativă, voința de a face să crească 
și mai rapid puterea economică a țării. Pretutindeni 
în orașele și satele patriei, în marile combinate 
și uzine moderne, în unitățile socialiste din a- 
gricultură. pe șantierele noilor construcții oamenii 
muncii desfășoară o rodnică activitate pentru reali
zarea prevederilor planului de stat și a angajamen
telor socialiste luate. Planul pe primul trimestru a

fost îndeplinit și depășit, aproape toate întreprinde
rile țării realizîndu-și exemplar sarcinile, în nu
meroase cazuri cu multe zile înainte de termen ; s-au 
produs peste plan cantități importante de fontă și 
oțel, motoare, generatoare electrice, rulmenți, ciment, 
încălțăminte, țesături și alte bunuri de larg consum, 
s-au făcut noi progrese în tmbunătățirea calității 
produselor, în scurtarea duratei de construcție a 
unor obiective industriale importante.

De pe acum colectivele unor fabrici și uzine — în 
rîndurile cărora își înscriu numele oțelarii și furna- 
liștii reșițeni și hunedoreni, constructorii de tractoare 
din Brașov, chimiștii combinatului din Făgăraș, tex- 
tiliștii de la „Moldova“-Iași — raportează cu mîndrie 
că și-au îndeplinit în întregime angajamentele pre
văzute pentru prima etapă a întrecerii socialiste din 
acest an — ziua de 1 Mai. Din toate colțurile țării 
vin zilnic asemenea vești, semnificative pentru avin- 
tul întrecerii socialiste din acest an — ultimul din 
planul nostru de șase ani.

O intensă activitate pulsează pe ogoarele țării. Ță
rănimea, lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. muncesc cu 
avînt in aceste zile pentru a asigura, prin lucrări de 
bună calitate, dobîndirea de recolte bogate în acest an.

In școli și laboratoare, în institute de cercetări, in
telectualitatea, oamenii de știință, lucrătorii pe tărî- 
mul artei desfășoară o muncă rodnică pentru a îm
bogăți cu noi realizări tezaurul cultural al patriei 
socialiste. Afirmindu-și cu tot mai multă putere 
hărnicia, capacitatea creatoare, eroismul, întregul 
popor participă cu avînt la înfăptuirea politicii parti
dului de desăvirșire a construcției socialismului în țara 
noastră.

Pătrunzînd tot mal profund în problemele concrete 
ale economiei, analizînd multilateral, amănunțit, po
sibilitățile existente la fiecare loc de muncă, organi
zațiile de partid și sindicale din întreprinderi să-și 
facă un titlu de cinste din a ridica pe trepte noi, mai 
înalte. întrecerea socialistă. Printr-o conducere poli
tică și organizatorică competentă, întrecerea socialistă 
trebuie orientată spre obiectivele esențiale ale 
planului de stat pe anul în curs. In fruntea acestor 
obiective trebuie să-și afle loc în permanență lupta 
pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor 
prin măsuri eficace pe toate treptele producției, pentru 
realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți în plan. 
Lunile următoare sînt deosebit de favorabile — și este 
.nevoie să fie.folositq din plin — pentru desfășurarea 
largă a muncii pe șantiere, pentru grăbirea lucrări
lor și darea în folosință la termen a obiectivelor plani
ficate, atît în domeniul construcțiilor industriale, cît și 
în cel al construcțiilor de locuințe. In agricultură, mun
citorii, tehnicienii și inginerii din S.M.T.-uri și gospo
dării de stat, țăranii din cooperativele agricole de pro
ducție au de asemenea în față o perioadă de muncă 
intensă. Ei sînt chemați să-și concentreze eforturile 
pentru îndeplinirea în timp optim și în condiții agro-

Pregătiri 
pentru semănatul 
porumbului

BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Unitățile agricole din regiunea Bucu
rești însămînțează în această primă
vară cu diferite culturi sute de mii de 
hectare. Mecanizatorii, cooperatorii și 
lucrătorii din gospodăriile agricole de 
stat muncesc cu hărnicie, înregistrînd 
succese de seamă în întrecerea so
cialistă. Pînă acum s-au semănat a- 
proape 292 000 ha cu mazăre, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, legume, furaje 
și alte culturi de primăvară.

Treptat, pe măsură ce s-au terminat de 
semănat culturile din prima epocă, 
tractoarele și mașinile agricole sînt 
folosite cu întreaga capacitate la pregă
tirea terenului pentru semănatul po
rumbului și la întreținerea culturilor 
păioase. Pînă acum s-au pregătit 
638 000 ha. Cele mai întinse su
prafețe au fost grăpate și discuite de 
membrii cooperativelor agricole din ra
ioanele Slobozia, Călărași, Urziceni, Fe
tești, Lehliu și Oltenița. Sînt însă și ra
ioane, printre care Turnu-Măgurele, Ve
dele, Roșiori de Vede, Titu, rămase în 
urmă cu pregătirea terenului.

(Continuare în pag. IlI-a)
întreținerea griului de toamnă la gospodăria agricolă de stat Mihăileștl, 

regiunea București Foto : Agerpres

Urmărind termometrul
In raionul Huedin, semănatul cul

turilor din epoca I s-a desfășurat 
Intr-un ritm susținut. A rămas în 
urmă însă plantarea cartofilor, lu
crare care nu s-a realizat pînă a- 
cum decît pe circa jumătate din 
suprafața prevăzută. Unele unități, 
cum sînt cele din Almaș, Morlaca, 
Țurea, nu dispun nici acum de în
treaga cantitate de cartofi pentru 
sămînță.

în multe cooperative agricole de 
producție principala preocupare 
este acum pregătirea terenului pen
tru însămînțarea porumbului. Pînă 
la această dată, în întregul raion 
s-a pregătit circa 60 la sută din su
prafață Unii ingineri și președinți 
ai cooperativelor agricole de pro
ducție spun așa : „stăm bine față 
de anii trecuți". Acest mod de a 
privi lucrurile este dăunător. Nu 
situația anilor trecuți trebuie să 
constituie termenul de comparație, 
ci condițiile mai bune din acest an.

La cooperativa agricolă de pro
ducție din Căpuș, inginerul Andrei 
Butika, după ce ne-a asigurat că 
„stăm bine', a fost nevoit să arate 
că din cele 50 ha cu cartofi nu s-a
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însămînțat nici unul. De asemenea, 
aici mai sînt de pregătit pentru In- 
sămînțări circa 100 de hectare. Nici 
nu-i de mirare. Atît tractoarele olt 
și atelajele nu sînt folosite la în
treaga capacitate. Bine stau într-a- 
devăr cu pregătirea terenului pen
tru porumb vecinii lor din Dumbra
va, unde întreaga suprafață a fost 
discuită, iar mașinile de semănat 
sînt puse la punct. Dar și aici, deși 
teienul este pregătit, nu s-au însă
mînțat cartofii.

Pe Valea Almașulul, la cooperati
vele agricole de producție din Fil- 
du, Almașu. Zimbor, Mihăeștl am 
întîlnit pe cîmp ingineri, președinți 
și brigadieri supraveghind planta
tul cartofilor și executarea discuirii 
terenului destinat porumbului. Aceș
tia au vorbit despre atenția pe care 
o dau cooperatorii îngrășării tere
nului pentru cartofi și plantării co
recte a acestora, mai ales de cînd 
s-a introdus sistemul de retribuție 
suplimentară după producția obți
nută. Trebuie spus însă că șl în a- 
ceste unități mai sînt supralețe, va
riind între 50—100 și 200 de hecta
re, nepregătite complet pentru în- 
sămînțatul porumbului. In unele zile 
se puteau vedea tractoare care um
blau de colo-colo, fără să fie folo
site rațional.

Termometrul poate atinge de la 
o zi la alta temperatura optimă pen
tru însămînțarea porumbului. Este 
de datoria consiliului agricol raio
nal, a consiliilor de conducere ale 
cooperativelor agricole și a specia
liștilor din aceste unități să organi
zeze mal bine munca de zi cu zi, să 
asigure folosirea cu maximum de 
randament a mijloacelor existente 
și a timpului bun de lucru, astfel ca 
pregătirea solului și semănatul să 
fie terminate la timp și de bună ca
litate.

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

Plantări de pomi 
fructiferi

In regiunea Ploiești s-a termi
nat plantarea în masiv a pomi
lor fructiferi, pe cele 752 ha planifi
cate. Potrivit îndrumării specialiștilor 
stațiunii experimentale pomicole Voi- 
nești, cea mai mare parte a suprafețe
lor au fost amenajate după sistemul 
agropomicol, cu pomi de valoare eco
nomică ridicată. In ultimii 5 ani, în re
giune au fost făcute plantări în masiv 
pe mai mult de 13 400 ha, suprafața 
totală de livezi a regiunii cuprinzînd 
în prezent aproape 50 000 ha.

INSTANTANEE 

în spatele 
geamului 

alb
De la un timp, pietonul bucureș- 

tean intîlnește in peregrinările lui co
tidiene pe străzi un peisaj inedit, 
deseori repetat, care-i solicită intere
sul. Din loc în loc, geamurile unor 
magazine au căpătat, prin intermediul 
vopselei albe, un aspect mat. In spa
tele lor se întrevede forfota unei ac- 4 
tivități zorite, la care iau parte in
stalatori, dulgheri, decoratori.

Și intr-o bună zi, cortina albă este 
dată de o parte, lăsînd să apară 
o nouă priveliște. Interiorul, prin 
schimbarea culorii pereților, a mo
bilei, a căpătat un aspect modern, 
mai frumos. întregul magazin arată 
cu totul altfel, are o nouă ținută, un 
nou stil. în locul greoaielor tejghele 
de lemn masiv vezi mobilier mo
dern, din metal și sticlă, în care 
articolele sînt expuse generos, 
la vedere, ca într-o expoziție. Cerce
tarea lor este mult mai lesnicioasă. 
Ele însele se recomandă cumpărăto
rului mai convingător decît prin 
vorbe, ușwînd astfel alegerea.

Aceasta este, de pildă, impresia a- 
celuia care vizitează magazinul 
„Electrotehnica" de pe Bd. Ma- 
ghetu. într-unul din raioanele lui, 
restructurat în ultima vreme, accesul 
către aparatele de radio și televizoare 
se face acum fără bariera tej
ghelei. Pentru cei care se hotărăsc la 
un anume exemplar stau la dispozi
ție mese speciale de efectuare a pro
belor. Cit privește piesele de schimb, 
acestea și-au găsit mijlocul de expu
nere adecvat, fiind așezate în vitri
ne transparente.

Lucrări de modernizare, care au 
dus la schimbarea modului de deser
vire a cumpărătorilor, s-au efectuat șl 
în unele raioane ale magazinului uni
versal „București", precum și în alte 
unități comerciale din Capitală. Iar 
numeroasele geamuri ale vitrinelor 
vopsite în alb pe care le intîlnește 
pietonul bucureștean arată că acțiu
nea aceasta continuă.

în ce privește munca șantie
relor înseși, e cazul să formulăm, cu 
acest prilej, și unele sugestii. Ne a- 
dresăm, în urma unor sesizări, ace
lora dintre constructori care, la adă
postul geamurilor opace, tărăgănează 
lucrările la „Magazinul noutăților" 
de pe B-dul Magheru, la „Spicul" 
și alte unități de pe B-dul fi Martie, 
la unitatea de coafură din Piața Do
robanți etc. Oare nu se impune și 
în cazul lor, ca pe oricare alt șan
tier, asigurarea unui ritm susținut 
pentru predarea la timp a obiective
lor ? E vorba doar de o problemă 
care privește sute și mii de cumpă
rători, afectați prin scoaterea din 
circuit, chiar pentru scurtă vreme, a 
unităților comerciale respective.

VasMe NICOROVICI

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MĂI

PE GRAFICELE ÎNTRECERII SOCIALISTE
Zilnic spre ogoare 700 tone
de îngrășăminte chimice

Cărbune
de bună calitate

Piatra Neamț. Un panou așezat la in
trarea în Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase redă angajamentele luate in în
trecerea socialistă. „Vom trimite agri
culturii în acest an, peste plan, 3 000 
tone de îngrășăminte".

A trecut un trimestru de la începutul 
acestui an, și pe graficele întrecerii chi- 
miștilor din Roznov au fost înscrise reali
zări importante. Inginerul șef Mihai Co- 
can ne-a arătat cîteva cifre : 1 845 tone 
azotat de amoniu și 259 tone de uree — 
acestea sint cantitățile realizate peste 
plan. Valoarea economiilor suplimentare 
realizate la prețul de cost în numai două 
luni se ridică la 1 842 000 lei, iar be
neficiile obținute peste cele planificate 
— la 3 823 000 lei.

Vizitînd în aceste zile combinatul, 
constați că în fiecare din cele patru fa
brici se desfășoară o muncă rodnică 
pentru îndeplinirea planului și a anga- ■ 
jamentelor în întrecerea socialistă. De 
pe rampa instalației de fabricare a azo
tatului de amoniu pleacă în fiecare zi 
spre ogoare 600—700 tone de îngră
șăminte. Din camera de comandă, dis
pecerul Vasile Ungureanu urmărește și 
conduce cu ajutorul aparatelor întregul 
proces tehnologic, in hale, lingă insta
lații, operatorii llie Apetrei, ludor Popa 
ca și Gheorghe Ichimescu și Constantin 
Gliga, care lucrează sus in turnul de 
granulare, sînt preocupați de bunul mers 
al instalațiilor, de îmbunătățirea continuă

Măsuri eficiente
BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — 

In secțiile și atelierele uzinei de u- 
tilaj greu „Progresul" din Brăila 
se desfășoară în aceste zile o pasio
nantă întrecere pentru îndeplinirea 
ritmică a planului și a angajamen
telor luate. Pe primul trimestru al 
anului, planul de producție a fost 
realizat ritmic la toți indicatorii. 
S-au produs peste prevederi 
tone piese turnate și forjate, 
bucăți osii montate și eboșate, 
concasoare mobile și altele. La 
mitetui sindicatului am aflat că 
producția marfă livrată peste plan 
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fl parametrilor de funcționare a acestora. 
Orice dereglare este în dauna calității. 
De la inginerul Dumitru Costin, șeful ser
viciului control tehnic, am aflat că prin
cipalul dușman al calității îngrășăminte
lor îl constituie umiditatea. De aceea, 
aici eforturile tuturor sînt concentrate 
spre reducerea procentului de umiditate. 
Ca urmare a măsurilor luate, în prezent 
98,2 la sută din producția de azotat de 
amoniu are umiditate sub 0,8 la sută 
față de 1 la sută cit este prevăzut.

Chimiștii iau în prezent noi măsuri în 
vederea perfecționării tehnologiei de fa
bricație și sporirii indicilor de utilizare 
a instalațiilor, hotărîți să întîmpine. Con
gresul partidului cu noi și însemnate 
realizări în producție. In fabrica de azo
tat de amoniu se caută noi posibilități 
pentru realizarea adaosului optim de do- 
lomită și a celui mai eficient tip de 
granulator in vederea îmbunătățirii ca
lității produselor. Muncitorii supraveghea
ză funcționarea instalațiilor pentru a ob
ține un îngrășămînt bogat in azot și cu o 
umiditate cit mai redusă.

Astăzi (17 aprilie) combinatul a rapor
tat că și-a îndeplinit angajamentele luate 
în întrecerea în cnstea zilei de 1 Mai 
realizînd peste plan o producție-marfă î|' 
valoare de 5 300 000 lei.

Gh. BALTA
coresp. „Scînteii"

de la începutul anului depășește un 
milion lei, adică tot atît cît preve
dea angajamentul luat pînă la 1 Mai

La baza acestor succese a stat în
deplinirea riguroasă a planului de 
măsuri tehnico-organizatorice. Din
tre măsurile aplicate amintim pu
nerea în funcțiune a două poduri 
rulante de cite 5 tone, a unui trans
portor cu bandă și altele. Eficiența 
economică anuală a celor peste 50 
de măsuri tehnico-organizatorice a- 
plicate pînă în prezent se ridică la 
6 180 000 lei.

Întrecerea minerilor din exploatările 
trustului minier „Ardealul" are ca obiec
tive principale realizarea unor canti
tăți sporite de cărbune și cu un procent 
de cenușă cit mai redus. Punînd în practică 
o serie de măsuri tehnico-organizatori
ce, minerii de aici au extras și livrat de 
la începutul anului și pînă la 15 aprilie, 
peste prevederi, 4 900 de tone cărbune 
brun și lignit, importante cantități de bi
tum, nisip bituminos, argilă, bauxită spă
lată și alte produse a căror valoare trece 
de 1 700 000 de lei. Fafă de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, produc
ția globală pe trust este mai mare cu 
21,1 la sută, iar calitatea s-a îmbunătă
țit simțitor. Procentul de cenușă la căr
bunele brun, de pildă, a fost redus cu 
1,6 la sută, iar la lignit cu 2 la sută față 
de cît era planificat.

Se apropie de ellrșlt construcția unei noi unități Industriale : Fabrica de produse retractare

ÎN ZIARUL DE AZI

■ Informații din activitatea 
organizațiilor de partid

(pag. a 11-a)

■ „TROILUS Șl CRESIDA"
(pag. a Il-a)

■ Călătorind prin 
R. S. F. Iugoslavia

(pag. a IlI-a)

9 Răsfoind presa 

străină
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Ambianța noilor cartiere
• Treaba este dusă pînă la capăt? e „Scumpul mai mult păgu
bește" sau despre niște raționamente pseudo-economiste e Ca 
in legenda meșterului Manole e Se cer măsuri și răspunderi precise

Cînd vorbim de construirea unui 
bloc ne gîndim de obicei la o singu
ră întreprindere — aceea care înalță 
clădirea. Dar lucrurile nu stau deloc 
așa. Pe șantierul proaspăt deschis 
acționează colectivele a 10 sau 12 
unități. Unitatea de construcții și 
montaj toarnă cimentul, instalatorii 
montează rețeaua conductelor sub
terane, I.D.E.B. pe cea electrică, alte 
unități amenajează căile de acces, 
spațiile verzi. Abia cînd toate aceste 
lucrări au fost executate, se poate 
vorbi cu adevărat de darea în folo
sință a blocului sau complexului de 
locuințe. „Cînd m-am mutat aici, 
spune într-o scrisoare llie Sterian, 
care locuiește în Vatra Luminoasă, 
blocul O 2, unde am primit locuință, 
era complet gata. Toate instalațiile 
interioare și exterioare — in func
țiune, aleile terminate, iluminatul 
public de asemenea. Constructorilor,

din Alba Iulia (in fotografie)
Foto : R. Costin

lauda și mulțumirile noastre". Mulți 
locatari din Capitală și din alte o- 
rașe ale țării exprimă asemenea 
calde mulțumiri — public sau în 
viața lor intimă — constructorilor 
pentru conștiinciozitatea cu care 
și-au făcut datoria. Unele scrisori 
poartă însă cu ele amărăciunea unor 
locatari pentru că bucuria noii lo
cuințe este umbrită de starea tere
nului din jurul blocului, unde pot fi 
văzute — adesea zăcînd cu lunile — 
grămezi de pămînt, mormane de pia
tră, materiale de construcție etc.

Să vedem de unde, cum și cine 
provoacă această încurcătură.

Dacă s-ar lucra după normele 
în vigoare ale construcției ur
bane, terenul din jurul blocu
rilor ar fi întotdeauna neted ca-n 
palmă. Constructorii ar face săpătu
rile pentru fundații și, paralel, ar

transporta pămîntul în alte părți. 
Această operație obligatorie ar în
lesni in primul rînd însăși acti
vitatea întreprinderii de construc
ție respective. E drept, la în
ceput s-ar pierde ceva timp cu 
nivelarea terenului, dar, fără în
doială, acesta ar fi recuperat cu 
vîrf și-ndesat: mașinile care a- 
duc materialele, macaralele, celelal
te utilaje ar avea drum deschis, in 
jurul blocului s-ar lucra în voie. Pe 
cînd așa, aprovizionarea șantierelor 
e stînjenită, pe timp ploios autove
hiculele se împotmolesc la doi pași 
de țintă.

Atunci, de ce nu se lucrează după 
norme ?

Tovarășul Nicolae Ciobanu, ingi- 
ner-șef adjunct la întreprinderea de 
construcții și montaj nr. 2, ne spu
ne r „Unitatea noastră nu se în
dură să piardă picătura aceea de 
timp pentru a degaja încă de la 
început terenul ; așa se lucrează de 
ani de zile, și nu numai aici, la noi. 
întreprinderea vede problemele în 
mare, nu se încurcă în lucruri mă
runte...".

Părerea este împărtășită și de to
varășii din Direcția generală de con
strucții și montaj a S.P.C. Iată ce 
ne-a declarat, în acest sens, tov. Bîr- 
san Octavian, directorul tehnic de 
aici: „E drept, șantierele sînt obliga
te prin contract să dea în primire 
blocurile cu terenu) din jur nive
lat. Dar, uneori, nu se procedează 
așa. Noi cunoaștem situația. Ba. mai 

i mult, o aprobăm chiar, căci nu în
totdeauna ne lasă inima să afec
tăm utilaje și un timp special ame
najării spațiilor din jurul noilor 
construcții. Treaba aceasta o facem, 
dar pe apucate".

Vom vedea, poate, mai departe, 
ce temei au aceste păreri și aceste 
practici. Dar, pînă atunci, o între
bare e inevitabilă : După ce trebuie 
să ne ghidăm în activitatea între
prinderilor constructoare ? După ho- 
tărîrile existente, care prevăd ca o 
dată cu blocul să fie terminate și 
lucrările din preajma lui, ori după

Gheorghe GRAURE

(Continuare in pag. IlI-a)
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Cu simț de buni

1

1

INFORMAȚII DIN ACTIVITATEA TEATRE

gospodari
La Combinatul de cauciuc 

sintetic din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, exploatarea ra
țională și întreținerea corespun
zătoare a utilajelor constituie o 
preocupare de seamă a comuniș
tilor. Cu simț de bun gospodar, 
comitetul de partid a analizat de 
curînd într-o plenară modul în 
care organizațiile de bază au în 
atenție această latură a activi
tății profesionale. S-a constatat 
că majoritatea organizațiilor de 
partid din secțiile combinatu
lui au discutat în primul tri
mestru, 
felul i 
și căndidații de 
întreținerea și exploatarea insta
lațiilor, cum se desfășoară mun
ca de educație în acest scop. De
ficiențele n-au fost trecute cu 
vederea, criticîndu-se mai ales re
parațiile făcute în grabă și fără 
atenție la calitate. Pentru îmbu
nătățirea muncii s-a prevăzut, 
printre altele, ca birourile orga
nizațiilor de bază să se ocupe te
meinic de primirea de noi membri 
și candidați de partid, mai ales 
din rîndul echipelor de mecanici, 
repartizarea judicioasă a comu
niștilor pe schimburi, în locuri
le cheie ale producției. Acolo unde 
nevoia o impune, adunările ge
nerale lărgite ale organizațiilor 
de bază vor analiza cum 
sînt executate reviziile și repara
țiile, cum sînt folosite utilajele.

muncitorilor forestieri se fac de 
asemenea informări asupra ulti
melor evenimente internaționale.

Activitatea cultural-artistică 
devine mereu mai cuprinzătoare. 
Cu ajutorul „trenului cultural" și 
cu alte mijloace de locomoție, 
formațiile de teatru, brigăzile ar
tistice, echipelle de dansuri din 
Lunca Bradultui, Toplița, Hodoșa 
se deplasează la locurile de mun
că din pădure. Activitatea cultu- 
ral-educativă de masă se desfă
șoară aici, în inima pădurii, cu 
bune rezultate și datorită condi
țiilor materiale create. Cluburile, 
sălile de cultură sînt înzestrate cu 
televizoare, aperate de radio, 
precum și cu un fond de aproape 
.34 000 de cărți.

, în adunări generale, 
cum muncesc membrii 

partid pentru
Pornind de la un caz

La gurile de exploatare
Ținînd seama de condițiile 

deosebite, specifice în care lu
crează muncitorii forestieri de la 
gurile de exploatare, comitetul 
de partid din întreprinderea fo
restieră Toplița și organizațiile de 
bază din exploatările forestiere 
desfășoară o susținută activitate 
de informare a muncitorilor fo
restieri asupra principalelor pro
bleme ale politicii partidului nos
tru. în locurile de muncă înde
părtate au fost organizate cicluri 
de lecții și conferințe.

Printre temele expuse în ulti
mul timp pot fi amintite : „Poli
tica partidului nostru de dezvol
tare a economiei naționale pe 
baza industrializării socialiste", 
„Prețul de cost al producției fo
restiere și căile reducerii lui", 
„Reducerea pierderilor din ex
ploatările forestiere", „Bunăsta
rea poporului — țelul suprem al 
politicii partidului".

în Valea Seacă, Valea Iodului, 
Lunca Bradului-Șeștina, Budea 
Mică și alte guri de exploatare, 
unele expuneri au fost făcute de 
membrii biroului Comitetului 
raional de partid Toplița. în fața

în urmă cu cîtva 
montaj a Fabricii de 
bertatea" din CTtuj 
comitetului de partid 
atelierele fabricii execută 
pentru mobilă 
respunzătoare ; 
ciențele ieșeau

Sesizarea nu 
puns. Pe baza 
de un colectiv 
mitetul de partid și conducerea 
tehnică a întreprinderii au cerut 
secției prelucrări mecanice să în
tărească serviciul controlului teh
nic de calitate, repartizînd aici 
oameni bine pregătiți profesio
nal, cu răspundere pentru munca 
încredințată.

Măsurile luate nu s-au oprit 
numai la rezolvarea cazului a- 
mintit. Au fost organizate cursuri 
pentru ridicarea calificării, s-au 
ținut expuneri privind tehnolo
giile noi de lucru, concursuri 
„Cine știe meserie cîștigă". In
tervenția comitetului de partid a 
făcut să crească exigența între
gului colectiv pentru calitatea 
produselor.

timp secția 
mobilă „Li- 
a semnalat 
că unul din 

piese 
neco- 
defi-

de calitate 
la montaj 

în evidență, 
a rămas fără răs- 
unui studiu făcut 
de specialiști, co-

Muncitoare fruntașe
in rîndurile partidului

La Fabrica de postav „Proleta
rul" din Bacău lucrează un mare 
număr de femei. Primirea în rîn
durile partidului a celor mai bune 
muncitoare și tehniciene consti
tuie o preocupare permanentă a 
organizațiilor de bază din secții
le întreprinderii. Tn ultima vreme 
au fost primite în rîndurile mem
brilor și candidaților de partid 15 
femei, majoritatea din rîndul țe
sătoarelor și filatoarelor fruntașe, 
muncitoare harnice în producție 
ca și în activitatea obștească. 
Pentru educarea noilor membri 
și candidați de partid, comitetul 
de partid din fabrică organizează 
cu regularitate conferințe, vizite 
la muzee, vizionări de filme do
cumentare și alte acțiuni.

în cursul zilei de ieri, în Capitală a fost dată 
în folosință o nouă și modernă policlinică (în 
fotografia de mai sus) în raionul 23 August, 
care va deservi salariații Uzinelor „23 August", 
„Republica", ai Fabricii de mașini-unelte și agre
gate București șl ai Institutului de proiectări 
mașini-unelte. Așezată în mijlocul unui parc de 
pe strada Tineretului, construcția, cu parter și 
două etaje, impresionează prin stilul său arhi-

tectonic simplu și elegant In cele aproape 200 
de încăperi funcționează opt circumscripții de 
uzină încadrate cu medici de 16 specialități di
ferite (interne, chirurgie, O.R.L., oftalmologie, sto
matologie, dermatologie, ftiziologie etc.). Asis
tența de urgență la locul de muncă în uzinele 
amintite este asigurată de 10 posturi sanitare de 
prim-ajutor. Noua unitate mai are servicii de 
balneoterapie și electroterapie, de micro-radio-

fotografie, radiologie, cabinet de oncologie, sta
ție de sterilizare centrală, cabinet de medicină a 
muncii, două laboratoare de explorări funcțio
nale, laboratoare de hematologie, biochimie și 
bacteriologie. Aici mai funcționează Inspecția 
raională de stat pentru igiena și protecția mun
cii. Policlinica este dotată cu aparate mo
derne, în majoritatea lor fabricate în țară.

Concertele

săptăminii

viitoare
ora 

20,30: Concert al orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu”, sub con
ducerea lui Mircea Cristescu, pentru stu
denții Centrului universitar București. In 
program: Trei dansuri romînești de Th. 
Rogalski, Variațiile simfonice pentru pian 
și orchestră de Cesar Franck (solist Va
lentin Gheorghiu) 
Schubert.

SALA ATENEULUI. Mărfi 20,

și Simfonia a Vll-a de

20: Concert al orches- 
Filarmonicii 
de dirijorul

„George 
Anatoye 

cuprinde: 
de Ceai-

Sîmbătă 24, ora 
trei simfonice a 
Enescu", condusă 
Fistoulari (Anglia). Programul
Fantezia „Francesca da Rimini* 
kovski, Variațiile simfonice pentru pian 
și orchestră de Cesar Franck (solist Va
lentin pheorghiu) și Simfonia a Vll-a de 
Beethoven Concertul se repetă dumini
că la ora 11.

STUDIOUL RADIOTELEVIZIUNII. Joi 
22, ora 19,45. Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii, sub conduce
rea lui Radu Zvorișteanu. In 
„Muzică pentru radio” de 
Concertul nr, 5 pentru pian 
de Beethoven (solistă Sofia 
Simfonia a II—a de Brahms.

program: 
Filip Lazăr, 
și orchestră 
Cosma) și

TROILUS Șl CRESIDA"

Sala Palatului R P. Romîne: Pădurea 
împietrită — (spectacol prezentat da 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. — orele 19,30). 
Teatrul de Operă și Balet : Coppelia — 
(orele 11), Tosca — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Prințesa circului — 
(orele 10,30), Vînzătorui de păsări — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Inșir-te mărgă
rite — (orele 10), Eminescu — (orele 
15,30), D-ra Nastasia — (orele 19,30). (sala 
Studio) : Intîlnire cu îngerul — (orele 
10). Mașina de scris — (orele 15), Să nu 
te joci cu dragostea — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Troilus și Cresida — 
(orele 10,30), Somnoroasa aventură — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanta 
nr. 1) : Opera de trei parale — (orele 10), 
Clipe de viață — (orele 15), Nimic nu se 
pierde, dragul meu — (orele 20), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Oedip
— (orele 10) Hipnoza — (orele 15,30), 
Colombe — (orele 19,30), (sala Studio) : 
Sonet pentru o păpușă — (orele 10,30 și 
orele 16), 3.3.3 — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R. : Mușcata din fereastră — 
(orele 10,30 și orele 19,30). Teatrul ,,Barbu 
Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 
34) : Noaptea la drumul mare — (orele 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Himera — (orele 10,30), Oricît ar părea 
de ciudat — (orele 19,30). Teatrul Jkjrn 
Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Harap Alb — (orele 10,30), N-ați vă
zut dv. un tată ? — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Frank al V-lea — (o- 
rele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ,,I. L. Cara- 
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : In lu
mea apelor — (orele 10,30), Intîlnire la 
Senlis — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei nr. 50) : Katia 
și crocodilul — (orele 11), Drumul pi
perului — (orele 16), (sala din Str. Aca
demiei nr. 18) : Năzbîtiile lui Țăndărică
— (orele 11). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei
— (orele 11 și orele 20), (sala Victoria) : 
Spectacol de lectură — (orele 11), Aven
turile unei umbrele — (orele 20). Ansam
blul 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 — (orele 16 și orele 20).

cerut bani, 
pot considera 
meu. Credeți 
din cauza ba-

nu 
de

un

lucrează 
după-a- 
moment

cînd mi-a 
nu-l mai 
prietenul 
cumva că 
nilor ? Mă credeți dacă
vă spun că nu-mi pasă 
atît de banii pe care 
îi scot din buzunar, cît 
de el, de faptul că el, pe 
care îl consideram priete
nul meu, a putut să-mi

foment strict, la ore a- 
numite. L. e un muncitor 
de înaltă calificare și 
lipsa Iul s-ar fl resimți! 
în secție. Desigur, el be
neficia de învoire în o- 
rele de tratament, dai 
problema era ca planul 
de S.D.V.-uri să nu ră- 
mînă în urmă. De altfel, 
o dată sau de două ori

Autorul unei scrisori 
primite la redacție 
lucrează într-o în

treprindere și s-a înscris 
la cursurile școlii medii 
serale Conducerea sec
ției i-a asigurat condiții
le de care avea nevoie : 
niciodată 
în tura 
miază. La
dat, însă, s-au ivit cîteva 
lucrări mai urgente. 
Schimburile au fost re
organizate. Atunci, el s-a 
înțeles cu unul dintre cef 
mai buni 
muncă ai 
cuiască în 
amiază ; o 
săptămîni, 
crează în tura de după 
amiază, iar elevul școlii 
medii, autorul scrisorii 
— în locul lui în tura de 
noapte.

Pînă aici, înțelegerea 
pare echitabilă. Numai 
că, după zece zile, prie
tenul se răzgîndește : va 
respecta convenția, 
numai dacă celălalt 
dă și bani. Omul, 
într-un stadiu cînd, 
el, nu mai avea de 
l-a dat bani. Dar 
scris nouă, ca să-și 
reze sufletul.

„Am lucrat opt ani de 
zile alături de prietenul 
meu. Ne-am vizitat aca
să, copiii noștri sînt co
legi de bancă. însă, de

nici 
to- 

n-au 
lor 

des- 
în 

care

tovarăși de 
săi să-l înlă
tură de după 
dată la două 
prietenul lu-

dar
Si 

aflat 
zice 

ales, 
ne-a 
ușu-

RĂSPUNS
LA 0 SCRISOARE

ceară bani în schimbul 
unui ajutor ? Greșesc 
dacă nu mai pot să-l văd 
în ochi ?“

Firește, răspunsul este 
gata dat. Insă, ca să nu 
comentăm acest caz de 
unul singur, ne-am dus 
să cerem și părerea cî- 
torva tovarăși de la uzi
nele „Timpuri Noi”. Și-au 
spus părerea, dîndu-ne și 
cîteva exemple. Iată-Ie :

Nu de mult. Dumitru L 
de la secția sculărie a 
suferit o operație dificilă. 
Chiar și după expirarea 
concediului medical a 
trebuit să urmeze un tra-

a și întîrziat să plece la 
policlinică din cauza u- 
nor lucrări imediate. Pri
mul care a observat a- 
cest lucru a fost tovară
șul lui de muncă, Marin 
Constantinescu. S-a ofe
rit să lucreze suplimentar 
o oră pe zi, pentru ca L. 
să meargă la tratament 
cu regularitate. După o 
lună și ceva, cînd s-a 
vindecat definitiv, L. a 
vrut să recupereze aces
te ore pentru Constanti
nescu. Ce i-a răspuns 
Constantinescu? „Eu țin 
la tine, doar lucrăm îm
preună de atîția ani. Cum

de ți-a venit să mă jig
nești tocmai acum?"

Gheorghe Gîju a fost 
ani de zile mecanic. 
Acum e student la Insti
tutul politehnic. Deși are 
destul de studiat, 
Gîju, nici foștii săi 
varăși de muncă 
îngăduit ocupațiilor 
atît de diferite să-i 
partă și să arunce 
joc proverbul „ochii
nu se văd se uită". Viito
rul inginer. Gîju se vede 
adesea cu Ion Tudor, cu 
Constantin Cătaie și cei
lalți tovarăși ai săi. E- 
xistă legi care nu încap 
pe hîrtia vreunui regula
ment de producție; ele 
sînt scrise în suflet, în 
admirabilul bun simț al 
oamenilor noștri, în re
lațiile tovărășești și prie
tenești pe care le gene
rează societatea noastră.

Cît despre anomalia pe 
care ne-o semnala scri
soarea, n-ar strica poate 
ca autorul ei să poves
tească odată fostului 
prieten cele de mai sus 
și multe altele care s-ar 
putea povesti. E posibil 
ca într-o zi să se ruși
neze de fapta lui. Ruși
nea e pentru morală ceea 
ce e căldura pentru u- 
nele boli: ajută organis
mul să omoare mai re
pede microbii.

Manole AUNEANU

Aducînd în fața publicului nostru 
unul din textele cele mai complexe 
ale dramaturgiei shakespeariene, 
spectacolul Teatrului de Comedie 
constituie un aport inovator la 
dezvoltarea artei noastre tea
trale. Nu este un succes izolat, 
ci unul reprezentativ pentru stadiul 
actual al gîndirii regizorale din Ro- 
mînia, pentru căutările creatoare și 
rodnice în domeniul revalorificării 
contemporane a clasicilor. Opunîn- 
du-se concepției muzeale a teatru
lui vechilor soluții sentimental-idi- 
lice, clișeelor romantice depășite, re
gizori ca Liviu Ciulei, Lucian Giur- 
chescu și alții au pășit spre desco
perirea unui Shakespeare proaspăt, 
popular. Și iată acum, în viziunea 
lui D. Esrig, acest „Troilus și Cre
sida' pe cît de inedit 
tor, pe atît ăe veridic 
vedere artistic.

Pentru Shakespeare 
Iliadei, despuiate de aureola lor le
gendară și supuse unui rîs cu ade
vărat... homeric, devin pretextul u- 
nei nimicitoare imagini a ceea ce 
înseamnă și vor fi însemnat întot
deauna „eroii" războaielor de cu
cerire : brute fără creier, îngîmfați, 
mincinoși, lacomi, imorali pînă în 
măduva oaselor în fața lor stă o 
civilizație decadentă, aceea a tro
ienilor, pe care-i va pierde simțul 
„onoarei cavalerești", rafinamentul 
subțiat al unei curtenii vetuste. Dez
văluind sub falsa poezie a „vitejiei* 
și „gloriei* războinice toată mizeria 
morală, trădările, lașitățile unui 
război absurd, marele dramaturg e- 
lisabetan s-a adresat vremii lui și a 
lăsat tuturor vremurilor o violentă 
satiră la adresa trufiei sîngeroase și 
inutile. în mijlocul acestei sălbăticii, 
nici iubirea Jpură" dintre Troilus și 
Cresida nu este decît o iluzie: dra
gostea lor ia naștere sub oblăduirea 
unui mijlocitor și chiar în a doua 
noapte jurămintele veșnice sînt în
călcate. Cînd mii de oameni își var
să sîngele în numele disputei dintre 
un afemeiat și un încornorat, 
ce valori și ce criterii morale mai 
pot dăinui ? „Peste tot numai dez
măț și războaie", exclamă Thersit. 
Și tocmai acestui Thersit, un grec 
zdrențăros, fără veleități de erou, și 
care joacă în piesă rolul bufonului, 
acestui Thersit i se datorește faptul 
că imaginea lumii nu ne apare în 
piesă din cale-afară de neagră. Ui- 
tați-vă la ei, uitați-vă cine a venit 
să cucerească Troia ; n-au nici atîta 
minte cît să astupe urechea acului 
Elenei, pentru care au venit să se 
bată, așa îi,caracterizează Thersit 
pe războinicii cruzi, hrăpăreți și 
mărginiți. „Vreau să trăiesc prin
tre oameni", strigă Thersit tragic, 
în mijlocul bufoneriilor sale. Ther
sit reprezintă 
țiunii 
că, de 
mereu 
roică' 
rismul.

In spiritul vitriolant, amar, dur al 
piesei, regizorul a recurs la rîndul 
său la o expresie scenică extrem de 
violentă, necruțătoare. Shakes
peare nu umbla cu mănuși. Spec-

Comedie ni-1

și surprinză- 
din punct de

personajele

superioritatea ra- 
umane, însetată de logi- 
pace, de cinste, care și-a rîs 
de imbecilitatea solemn-„e- 
pe care o generează milita-

Sesiunea științifică 
a Institutului de petrol, 
gaze și geologie

In zilele de 16 și 17 aprilie a avut 
loc în Capitală cea de-a IX-a se
siune științifică a cadrelor didacti
ce din Institutul de petrol, gaze și 
geologie. Au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Invățămîntului, 
Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei, institutelor de cercetări din 
acest domeniu, cadre didactice. Pe 
agenda sesiunii au figurat 77 de 
comunicări științifice privind pro
bleme de geologie și geofizică, ex
ploatarea zăcămintelor de petrol, 
tehnologia și chimizarea țițeiului și 
gazelor, modernizarea utilajului pe
trolier, pregătirea tinerilor cercetă
tori.

(Agerpres) Studiu după satură (Elevi ai școlii populare de artă din Sibiu) Foto : Gh. Vințilă

tacolul Teatrului de 
redă viu și actual, tocmai pentru că 
înlătură îndulcirile introduse de-a 
lungul timpului de teatrul salonard, 
de interpretările romantice, de falsa 
pudoare burgheză — reconstituie un 
Shakespeare frust, crud, care se ex
primă „tare", un Shakespeare care 
spune ce are de spus în limbajul co
lorat și tăios al poporului, răfuin- 
du-se fără menajamente cu ticăloșii, 
proștii, ipocriții, tîlharii. Decorul ex
celent, creat de Ion Popescu-Udriș- 
te, sugerează un cîmp de bătălie 
desfundat, sub un cer acoperit cu 
semnele mitologice ale Zodiacului. 
Ai sentimentul că „eroii" se tîrăsc 
și se tăvălesc pe pămîntul plin de 
noroi și de sînge, cad în șanțuri, 
se ascund sau se fugăresc prin ele. 
Totul contrazice brutal legenda idi
lică și te cheamă la luciditate.

Acest tablou viguroB este compus 
printr-o complexitate de mijloace 
vizual-auditive în care textul rostit 
este subliniat, ecourile sale sînt am
plificate prin mimică și pantomimă, 
prin plastica mișcării, prin gest 
șocant, prin modulații vocale ce 
parcurg o întreagă partitură, de 
la cîntec la onomatopee. Sînt duse 
astfel mai departe preocupările Tea
trului de Comedie și ale regizorilor 
săi de a dezvolta ftiultilateral posi
bilitățile de expresie. Idei abstracte 
și caracterizări morale își găsesc 
corespondentul scenic nemijlocit, 
concret-sensibil, convingător, fra
pant, plin de sensuri cu mult mai 
bogate decît pot fi cuprinse în cu
vinte. „Eroii" greci merg tropăit și 
lăbărțat, ca niște tontălăi, troienii 
însă pășesc în poante, legănîn- 
du-și șoldurile și au un com
plicat balet al salutului, în duhul 
curteniei siropoase a sfîrșitului de 
ev mediu. Troilus, amețit de o dra
goste la care ajunge prin interpus, 
calcă ridicol dintr-o groapă într- 
alta. Achile ia poziție de statuie, ca 
să poată fi admirat, și Aiax îl imită. 
Trompetele care-i cheamă pe „vi
teji" pe cîmpul de bătaie sună ca 
niște mugete. Fiecare moment esen
țial din spectacol își are melodia 
sa și vreme îndelungată ne va suna 
în urechi tonul unor replici-cheie, 
ca acel îngîmfat refren : „Eu sînt 
Achile", sau vulgar-alintatul „Cupi- 
don, Cupidon' fredonat de Elena, 
sau corul Mirmidonilor : „Achile 
învins pe neînvinsul Hector".

Este un joc bogat în nuanțe 
accente, bazat în primul rînd pe

l-a

și 
o 

uriașă muncă de compoziție acto
ricească, în care fantezia regizoru
lui și cea a interpreților se întrepă
trund. Mai sînt, ce-i drept, unele 
repetări ce se cer eliminate, iar rit
mul reprezentației, mai ales în par
tea întîi, ar putea fi mai alert. Dar, 
Esrig a reușit să inspire, în 
linii generale, echipei un stil u- 
nitar : grosolănia primitivă a gre
cilor e net diferențiată de frivo
litatea și formalismul troienilor. In
ventivitatea debordantă a compozi
țiilor, de mare efect comic, nu este 
aproape niciodată gratuită, cores
punde unui ansamblu de relații 
atent studiate. Să începem cu 
„eroii*: un Achile grotesc, care pri-

lejuiește din nou confirmarea talen
tului lui Mircea Albulescu; un Pa- 
trocle extrem de minuțios gîndit în 
fiece reacție și în fiece inflexiune a 
vocii, și care prin umorul Irezistibil, 
spontan și profund impune numele 
lui Marin Moraru în prima linie a 
actorilor noștri comici ; un Aiax — 
monument al prostiei, creat de Dem. 
Rădulescu cu relief și originalitate ; 
un Agamemnon a cărui autoritate 
trufașă se dezumflă în ridicol 
datorită interpretării lui Mircea 
Șeptilici; un Ulise viclean fără 
să fie inteligent, politician abil 
și demagog, bine redat de Costel 
Constantinescu; bătrînul Nestor, ca
ricatură vie în întruchiparea căreia 
Mihai Pălădescu desfășoară un meș
teșug compozițional deosebit; Mene- 
lau (D. Chesa), cu o grăitoare expre
sie întipărită pe. față; Diomede, zu
grăvit de D Rucăreanu ca un ani
mal tînăr de pradă, cinic și nesă
țios. Tn tabăra troiană: un Paris an
tipatic prin prețiozitate, creionat cu 
discreția și sensibilitatea lut Val 
Plătăreanu; un EneaB ce desfășoară 
o amuzantă pantomimă a cavaleris
mului parodiat (Ștefan Tapalagă), 
un Pandarus
Scărlătescu), compoziția Vasilicăi 
Tastaman în
cîteva bune apariții ale lui Mircea 
Constantinescu, Gh. Crîșmaru ș a. 
Iurie Darie a realizat cu mult talent 
un Hector cald, uman; aci regizorul 
n-a rezolvat, însă, integrarea perso
najului în stilul satiric-grotesc al 
spectacolului. Același lucru se poa
te spune și despre Casandra (larina 
Demian), precum și despre Troilus 
(Gr Gonta) —- prezentat ca un tînăr 
înflăcărat și naiv, de o reală 
puritate, pe cînd Shakespeare îl 
descrie ca pe un bleg și un muie
ratic. In schimb Cresida e admira
bilă în interpretarea Sandei Toma, 
care își demonstrează elocvent in
teligența scenică, știința de a trans 
mite trăsăturile unui caracter nu prin 
mijloace banale și uzate, ci prin au
tentică interiorizare, prin transfigu
rare actoricească.

In fine, Thersit. Era 
actor de forța satirică 
lui Gh. Dinică pentru 
un înalt nivel artistic, 
ria lui Shakespeare contra lumii și 
moravurilor pe care le zugrăvește în 
„Troilus și Cresida*. Talent inepui
zabil, fără a-și repeta mijloacele de 
la un spectacol la altul, căutînd și 
găsind mereu esența originală a ro
lului. Gh. Dinică are capacitatea 
rară de a imprima imaginii scenice 
o mare putere de generalizare. Cu 
un rictus de dezgust, cu o privire 
sfredelitoare, cu un laconic și răstit: 
„Urît, foarte urît', veștejește apucă
turile unei societăți. Dinică nu creea
ză numai un personaj, ci o metaforă 
Ce poezie aspră pune în gestul de 
a-și scuipa în palme și a izbi cu 
măturoiul în gongul tmens de ara
mă, care anunță începutul și sfîrși- 
tul spectacolului 1 Simți că așa iz
bește în tigvele goale, buimăcite de 
fumurile măririi și ale grandomaniei 
războinice, spiritul omenesc trium
fător...

CINEMATOGRAFE

ros de vicii (Florin

„frumoasa Elena".

nevoie de un 
neobișnuită a 
a exprima, la 
sarcasmul, fu-

Andrei BALEANU

Premiere 
cinematografice

Săptămîna viitoare 
sînt programate în 
premieră următoarele 
filme:

CAIETUL ALBAS
TRU — producție ci
nemascop a studiou
lui sovietic „Maxim 
Gorki" (scenariu și 
regia Lev Kulidjanov). 
Evocare a unui mo
ment de răscruce din 
perioada de pregătire 
a Revoluției din Oc
tombrie — zilele pe

trecute de Lenin la 
Razliv, în vara anului 
1917.

LOGODNICELE VĂ
DUVE — comedie 
maghiară de moravuri 
(regia Viktor Gertler).

VIEȚI USCATE — 
film inspirat din rea
litățile sociale ale 
Braziliei de azi (sce
nariul și regia Nelson 
Pereira dos Santos).

ANIMALELE — do
cumentar de lung me
traj (producție fran
ceză ; regia Frederic 
Rossif), filmul aduce 
pe ecran o bogată in
formație științifică 
despre fauna din nu
meroase locuri de pe 
glob.

GURA LUMII — 
desen animat în cu
lori, producție „Ani
ma film" (scenariul și 
regia Horia Ștefănes- 
cu).

Neamul Șoîmăreștilor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Gaudeanius igitur : 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) , Floreasca (12; 16; 18; 20). Scara-
mouche — 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), Excel
sior (9,30: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30), Me
lodia (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 ve
sel : 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 (11,30; 15 45; 18; 20,15), Miorița
(10: 12; 14; 16; 18,15; 20.30) Misterele Pa
risului — cinemascop : 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 (11. 14,30. 16,30; 18.45; 21), Munca 
(11. 14.30: 16,30; 18 30; 20,30). Program
pentru copl» : Doina (10; 11,15; 12,30).
Strigătul Corlei Doina (15,30; 18: 20,30), 
Cotrocenl (10 30: 15,30; 18; 20,30). Țărmul 
ospitalier — cinemascop ■ Albinele și oa
menii, Poveste africană, Palmira : Tim
puri Noi (10—16 în continuare : 17,30; 19;
20.30) Pădurea spînzuraților — cinema
scop (ambele serii) : Giulești (10.30; 15,15;
19.15) Tomis (9.45: 12.45, 16,45; 20). Vre
mea paginilor : Cultural (15: 17; 19; 21). 
Tovarășii -. Dacia (9.45 12.30- 15,15; 18;
20.45) , Vitan (18; 18,15; 20,30) Regina cîn-
tecelor : Buzești (11; 14; 16,15: 18.30;
20.45) Legea și forța : Unirea (11; 16; 
13.15: 20.30) Volga (10: 12,30; 15,30; 18;
20.30) . Nevasta nr. 13 : Flacăra (10; 15.30;
18 20.30), Popular (11,15; 16: 18,30: 21).
Sp.^rgătorul — clremascop : Arta (9,30; 
11.45; 15; 17,45: 20.30), Drumul Sării (11; 
16; 18,15- 20,30) Un pumn de note : Mo
șilor (16: 18,15; 20.30). Soții în oraș: Crîn- 
gașl (16: 18,15; 20,30) Mofturi 1900 : Cos
mos (16; 18, 20). Ferentari (10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45). O stea cade din cer — 
cinemascop: Viitorul (15; 17; 19: 21).
Soție pentru un australian — cinema
scop : Colentina (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : Ra
hova (10: 15: 17; 19: 21). Cartouche — 
cinemascop : Progresul (11; 14; 16,30; 19;
21.15) . Armata codobaturilor : 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 (11; 14; 
16; 18; 20).

TELEVIZIUNE

Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 — Rețeta gospodinei. 
9,30 — Emisiune pentru copii și tinere
tul școlar. Jungla... film documentar 
despre viața insectelor. Telejurnalul pio
nierilor Avioane și planoare... în minia
tură. Poșta copiilor. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. In jurul orei 14.30 - Fotbal. 
Transmisiune de la stadionul „23 Au
gust" a întîlnirilor dintre echipele Pro
gresul — Crișul Oradea și Steaua — 
Steagul roșu Brașov. 19.00 - Jurnalul te
leviziunii. 19,20 — Aventurile lui Robin 
Hood (XXI) : Castelul Thorkil. 19,45 — 
Filmul artistic „Umbrelele din Cher
bourg" 21,15 — Muzică distractivă. 22.15 
— Telesport. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

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

în general umedă șl s-a încălzit ușor 
Au căzut ploi locale în Banat. Olte
nia și Dobrogea ți cu totul izolat în 
celelalte regiuni. Temperatura aeru
lui, la ora 14. oscila între 6 grade la 
Cîmpulung Moldovenesc șl Sulina si 
16 grade la Slghetul Marmației și Dej. 
In București : Vrempa a fost schim
bătoare, cu cerul mai mult noros. A 
plouat slab. Temperatura maximă 14 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 șl 21 aprilie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros Va ploua local. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 șl 12 grade, iar maxi
mele între 10 și 20 grade. Local mai 
ridicate. în București : Vreme schim
bătoare. cu cerul temporar noros. Va 
ploua local. Temperatura în creștere.
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Lucrările unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale

Zilele trecute au început ședințe
le de lucru ale unora din comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Comisia juridică, avînd înscrise 
pe ordinea de zi proiectele de cod 
penal și de procedură penală, a as
cultat expunerea prof. Traian Io- 
nașcu, președintele comisiei, cu pri
vire la lucrările de examinare a 
noului cod penal, efectuate de către 
comisia juridică din legislatura 
precedentă a Marii Adunări Națio
nale.

La lucrările comisiei au luat par
te Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, și general locotenent Stelian 
Staicu, adjunct al ministrului afa
cerilor interne.

Sosirea unei delegații din Venezuela
Sîmbătă seara au sosit în Capita

lă M. ;,uel Perez Guerrero, minis
trul minelor și hidrocarburilor 
din Venezuela, general de brigadă 
Rafael Alfonso Ravard, reprezen
tantul Venezuelei la Reuniunea gu
vernatorilor Băncii internaționale 
de reconstrucție și dezvoltare, și 
Andres Aguilar Mawdsley, am
basador și reprezentant permanent 
al Venezuelei în Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa, de la Geneva.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

lencic — campioană mondială 
de tineret la scrimă

Ecaterina

Aseară, în ziua a doua 
a campionatelor mondia
le de scrimă pentru tine
ret, care se desfășoară la 
Rotterdam, reprezentanta 
țării noastre, Ecaterina 
lencic, a repurtat un fru
mos succes internațional, 
cucerind medalia de aur 
în proba de floretă. Eca
terina lencic este elevă

Campionatele mondiale de tenis de masă
Echipa feminină a R. P. Ro- 

mîne a dehutat victorioasă în grupa 
semifinală B, cîștigînd cu 3—0 la 
Iugoslavia. în aceeași grupă, R. P. 
Chineză a dispus cu 3—0 de R. F. 
Germana. în grupa A a semifinale
lor pentru „Cupa Corbillon", Anglia 
a învins cu 3—1 R.P. Ungară, iar 
Japonia, deținătoarea cupei, a cîști- 
gat cu 3—0 la R.S. Cehoslovacă. în 
grupa A a „Cupei Swaythling" pen
tru echipele masculine, selecționata 
R. P. Chineze a cîștigat cu 5—0 la 
Iugoslavia și cu 5—1 la R. F. 
Germană, iar R. S. Cehoslovacă 
a învins cu 5—3 în meciul cu 
U.R.S.S. La rîndul său, U.R.S.S. 
a dispus cu 5—4 de R. F. Ger
mană. Echipa R. P. Romîne a 
obținut primul succes în grupele 
semifinale, cîștigînd cu 5—3 meciul

Să raportăm 
Congresului partidului
noi si strălucite victorii

9

(Urmare din pag. I-a) 

tehnice superioare a tuturor lucră
rilor agricole de primăvară, de care 
depinde într-o măsură hotărîtoare 
recolta anului 1965.

Concentrînd în permanență efor
turile oamenilor muncij spre reali
zarea unor obiective centrale, orga
nele și organizațiile de partid sînt 
chemate să lărgească necontenit 
cîmpul de afirmare a inițiativei și 
capacităților creatoare ale muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor, să 
înlesnească difuzarea continuă și 
sistematică a experienței și metode
lor înaintate de muncă.

Optimism, încredere în viitor, ho- 
tărîrea de a se avînta și mai în
drăzneț, sub conducerea partidului, 
spre noi culmi — cu asemenea sen
timente clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, întregul nos
tru popor pășesc în întîmpinarea 
Congresului. Oamenii muncii sînt 
puternic însuflețiți de dorința de a 
închina partidului, Congresului, cele 
mai frumoase realizări ale muncii 
lor de constructori ai vieții noi.

în Hotărîrea plenarei din 14—15 
aprilie. Comitetul Central al parti
dului își exprimă convingerea că 
muncitorii, țăranii, intelectualii, toți 
cetățenii patriei noastre își vor în
mulți eforturile în întîmpinarea ce
lui de-al IV-lea Congres al parti
dului, pentru obținerea de noi vic
torii în desăvîrșirea construcției so
cialiste, spre înflorirea patriei noas
tre dragi, spre binele întregului 
nostru popor, al cauzei socialismu
lui și păcii în lumea întreagă.

Cu îndreptățită mîndrie patrioti
că pentru drumul glorios parcurs 
pînă acum, pentru bilanțul rodnic 
al anilor de viață liberă, oamenii 
muncii își string tot mai mult rîn- 
durile în jurul partidului, al condu
cerii sale încercate. Sub gloriosul 
steag al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, muncind cu înflăcărare și pu
teri înzecite, să raportăm celui de-al 
IV-lea Congres al partidului noi și 
șțrălucite victorii I

Pentru examinarea și avizarea 
celor două proiecte, comisia și-a în
tocmit un program de lucru.

Comisia de politică externă a Ma
rii Adunări Naționale, prezidată de 
deputatul Teodor Marinescu, s-a în
trunit pentru a studia unele acor
duri internaționale ce i-au fost tri
mise spre avizare de către Consi
liul de Stat. Au făcut expuneri cu 
privire la aceste acorduri George 
Macovescu și Pompiliu Macovei, 
adjuncți ai ministrului afacerilor 
externe.

Avizele adoptate de Comisia de 
politică externă cu privire la acor
durile examinate au fost înaintate 
Consiliului de Stat în vederea rati
ficării lor. (Agerpres) 

oaspeții au fost întîmpinați de Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, membri ai 
conducerii ministerelor Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Minelor și 
Energiei Electrice, Industriei Meta
lurgice, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și de 
alte persoane oficiale.

★
Seara, ministrul industriei petro

lului și chimiei a oferit o masă în 
cinstea oaspeților. (Agerpres) 

și activează în clubul 
sportiv Steaua. Remarca
bil s-a comportat și co
echipiera sa Ileana Drîm- 
bă-Ghiulai, cîștigătoare 
a medaliei de argint. Au 
urmat în clasament suede
za Kerstin Palm și Clau
dette Herbster (Fran
ța).

cu R.S. Cehoslovacă. Grupa B este 
dominată de echipa Japoniei, cîști
gătoare cu 5—0 la Suedia și 5—2 la 
R.PD. Coreeană. Suedia a învins cu 
5—2 Anglia, iar R.P. Ungară a între
cut cu 5—1 echipa Iranului.

Ultimele rezultate de aseară: 
feminin: R. P. Romînă—R. F. Ger
mană 3—0 (pentru a se califica în 
finală sportivele noastre trebuie să 
cîștige meciul cu R.P. Chineză, care 
are loc astăzi), R.P. Chineză—Iugo
slavia 3—0, R.P. Ungară—R.S. Ce
hoslovacă 3—1, masculin: R.P.D. Co
reeană—Suedia 5—1, Japonia—R. P. 
Ungară 5—1, Anglia—Iran 5—1, 
U.R.S.S—R. P. Romînă 5—3, R. P. 
Chineză—R.S. Cehoslovacă 5—0, Iu
goslavia—R.F. Germană 5—2.

(Agerpres)

Peisajul de pe valea Moravei are o 
armonie și un farmec calm. De pe ma
lurile acesiui rîu, care șerpuiește domol 
prin vasta și mănoasa cîmpie a Serbiei 
centrale, fi se dezvăluie privirilor întin
derile de un verde crud ale lanurilor de 
grîu și secară, tălăzuirile simetrice ale 
livezilor urcînd povîrnișuri line de dea
luri. In mijlocul desfătătoarelor priveliști, 
sclipind auriu în lumina diafană a pri
măverii, întîlneșfi, risipite printre coline, 
ziduri vechi de cetăți și mînăstiri care 
poartă amprenta unei istorii tumultoase, 
aducînd pînă în zilele noastre nu numai 
mărturia geniului artistic al meșterilor 
populari, înzesfrafi constructori și zugravi 
de fresce, dar și ecoul aprigelor lupte 
pentru libertate purtate de poporul sîrb 
împotriva cotropitorilor otomani.

Există însă aici, în inima Serbiei, un 
monument pe care nimeni nu-l poate 
contempla fără a simți fiori reci în ini
mă. La intrarea în orașul Kraguevaț, în- 
fr-o vîlcea cu pajiști de-o frumusețe 
tulburătoare, au fost uciși mișelește 
de hitleriști intr-o singură zi, la 21 oc
tombrie 1941, șapte mii de patrioți. Au 
fost doborîji de rafalele mitralierelor fas
ciste și 300 de copii, elevi ai liceului din 
localitate, în frunte cu profesorii și di
rectorul lor. Zece elevi nu împliniseră 
nici doisprezece ani. Pe locul înfiorăto
rului masacru se întinde astăzi un im
presionant parc-monument — ansamblu 
sobru de lespezi funerare menite să evo
ce, peste ani, eroismul locuitorilor din 
Kraguevaț. Printre aceste simboluri de 
granit, unul — cu o deschidere de șai
sprezece metri și înalt de opt metri — 
sugerează un unghi de brațe deschise 
a țipăt. Pe suprafața zgrunțuroasă se dis
ting chipuri de copii al căror destin a

Informații
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

PRIMEI CONFERINȚE AFRO- 
ASIATICE DE LA BANDUNG

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Indonezia la București, 
Wisriu, a oferit sîmbătă după-amia- 
ză un cocteil cu prilejul celei de-a 
X-a aniversări a primei conferințe 
afro-asiatice de la Bandung. Au 
participat Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
prof. univ. M. Ghelmegeanu, vice
președinte al Ligii romîne de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe, ziariști. 
Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R.P. Romînă 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

PLECAREA DELEGAȚIEI C.C. 
AL LIGII TINERETULUI 

COMUNIST CHINEZ

Sîmbătă a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
Comitetului Central al Ligii Tine
retului Comunist Chinez, condusă de 
Hui Shu-chang, membru al Secre
tariatului C.C. al Ligii, care la invi
tația C.C. al U.T.M. a făcut o vizită 
în țara noastră. Pe aeroportul Bănea
sa delegația a fost condusă de to
varășii Ștefan Bîrlea, Octavian Nis- 
tor și Elena Poparad, secretari ai 
C.C. al U.T.M., de membri ai Bi
roului C.C. al U.T.M. și activiști ai 
Uniunii Tineretului Muncitor. Au 
fost de față, Liu Fan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Chineze la București, și mem
bri ai ambasadei.

*
în prezent se află în țara noastră, 

ca oaspete al Academiei R. P. Ro
mîne, fizicianul de renume mondial 
prof. dr. Erik Rudberg, secretar 
permanent al Academiei regale de 
științe din Suedia, membru al mai 
multor academii și societăți științi
fice din diferite țări, membru co
respondent al academiei noastre. 
Oaspetele a fost primit de acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, și a vizitat Institutul 
de fizică și Institutul de fizică ato
mică al Academiei, Institutul de cer
cetări metalurgice al Ministerului 
Industriei Metalurgice și uzinele 
„Tractorul" din Brașov. în aula 
Academiei a ținut o conferință pri
vind organizarea și activitatea Aca
demiei de știință suedeze. Oaspetele 
va vizita și alte institute și centre 
de cercetări științifice din țară.

*
La Biblioteca centrală universi

tară din Cluj s-a deschis sîmbătă 
expoziția comemorativă „Dante Ali
ghieri". cu prilejul împlinirii a 700 
de ani de la nașterea poetului. Sînt 
expuse ediții rare, traduceri, ilus
trații, stampe. Tot în cadrul acestei 
expoziții, Gy. Szabo Bela, maestru 
emerit al artei, prezintă un ciclu de 
gravuri inspirate din „Divina Come
die".

★

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Geneva, dele
gația R P. Romîne care va parti
cipa la lucrările celei de-a XX-a 
sesiuni a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa. Delegația este con
dusă de prof. Costin Murgescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne. (Agerpres)

fost cu cruzime sfărîmat în ziua de toam
nă pătată de sînge fînăr.

— Mă aflam atunci cu detașamentele 
de partizani în pădurile din jur — îmi 
povestea Nemania Markovici, șn bărbat 
în plină maturitate, păstrînd însă în ochi 
flacăra unei nestinse adolescențe. Acolo, 
în pădure, m-a ajuns vestea că tatăl meu, 
Mata Markovici, cika Mata (unchiul Mata) 
cum îi spunea tot orașul, a fost ucis în 
această vale împreună cu doi frați ai 

Călătorind prin R. S. F. Iugoslavia

OAMENI
DIN KRAGUEVAȚ

mei, unul student la politehnică și celă
lalt ucenic la o fabrică...

în clipele cînd se desfășura convorbi
rea noastră, la intrarea în parc s-a oprit 
un microbuz din care a coborît un grup 
de copii cu cravate roșii. S-au îndreptat 
în tăcere spre unghiul de granit și au 
depus lîngă el un buchet de garoafe 
purpurii.

Automobilul care-i adusese aștepta la 
Intrarea în parc. Pe partea din față a

Ambianta noiior cartiere
(Urmare din pag. I-a)

interpretările personale ale unui 
responsabil sau altul de unitate ? 
Cît despre argumentul : „Nu e 
timp și nu sînt utilaje" să în
trebăm constructorii: Ce cred des
pre rezervele de timp pe care le au, 
să spunem, chiar în aceste luni de 
început de an ? Se va vedea că tim
pul se pierde uneori nu cu executa
rea acestor lucrări, ci din pricina 
tărăgănării întocmirii documentați
ei, organizării șantierelor etc. Cît 
despre utilaje, pe timp ploios, 
tocmai din pricina terenului ac
cidentat, unele dintre ele stau imo
bilizate zile în șir. Se mai poate oare 
vorbi despre prețul „picăturii de 
timp", despre imposibilitatea „afec
tării utilajelor" etc ?

Să vedem ce părere are bene
ficiarul ? El e doar gospodarul o- 
rașului și are datoria să recepțio
neze numai lucrări de bună calitate 
și executate integral. După cum 
arată faptele, de multe ori cînd vine 
să ia în primire, deși urcă și co
boară movilele de pămînt și se îm
piedică în tot felul de materiale 
care zac vraiște în jurul blocului, se 
face că nu le vede, închide ochii, 
trecînd peste „lucrurile mărunte" 
în interesul „problemelor mari". Ex
plicația e simplă : beneficiarul este 
secția tehnică de investiții a S.P.C., 
soră bună cu Direcția generală de 
construcții și montaj a S.P.C. De ce 
să se certe ?

Așa cum s-a arătat, la con
struirea unui bloc de locuințe 
colaborează 10—12 întreprinderi. 
Pentru ca lucrările să se des
fășoare în cele mai bune con
diții — evident — între toate 
aceste unități e necesară o cît 
mai strînsă colaborare. Nimic de zis, 
atît Direcția generală de construc
ții și montaj cît și secția tehnică de 
investiții țin la acest lucru. Ca ur
mare, de fiecare dată cînd se des
chide un nou șantier, întreprinde
rile enumerate intră în posesia unui 
grafic de execuție, care prevede 
locul unde se vor desfășura lucră
rile, data cînd unității respective îi 
vine rîndul să intre în acțiune, ter
menele de execuție. Foarte bine. 
Cînd au fost respectate, graficele 
s-au dovedit a fi folositoare. Dar, u- 
neori, ele nu se respectă. Printre u- 
nitățile care încalcă prevederile în
scrise în aoeste grafice de execuție 
sînt I.C.M. nr 1, 2, 3,4 și 5, care ami
nă de pe o zi pe alta curățirea tere
nurilor din jurul blocurilor. Vrînd- 
nevrînd atunci și celelalte întreprin
deri cu treburi pe șantier își amînă 
lucrările, pentru că acestea urmea
ză să se efectueze tocmai sub mor
manele de pămînt și piatră ! De aici 
pornesc tot felul de neajunsuri. 
Munca începe pe porțiuni, se între
rupe, se irosesc bani și timp.

întreprinderea care poate lucra 
mai în largul ei pe șantier este cea 
de drumuri și poduri, arterele de 
circulație fiind plasate, de obicei, la 
o distanță mai mare de clădire. De 
cele mai multe ori ea își îndepli
nește obligațiile contractuale la ter
menele stabilite. Dar ce folos ? în- 
tr-un tîrziu, cînd cu chiu și vai mo
vilele de pămînt sînt ridicate de că
tre constructori, unitățile care au 
fost nevoite să stea în așteptare se 
apucă de lucru toate deodată. Vine
I.D.E.B.  și instalează firele electrice, 
P.T.T.R. pe cele telefonice etc. Pă
ienjenișul de fire și conducte se în
tretaie, face legătura între mai 
multe blocuri și complexe de deser
vire. Și atunci se întîmplă ca în le
genda meșterului Manole, sau, mai

caroseriei strălucea marca uzinei — 
„Crvena Zastava" („Steagul Roșu"). Din- 
tr-odată ne-am simțit purtafi peste ani, 
spre ziua de azi a Kraguevațului. Marca 
de pe mașină ne amintea de marea și 
moderna uzină de automobile ridicată 
aici în anii construcției socialiste.

...S-ar putea spune că am făcut cu
noștință cu uzina de automobile din 
Kraguevaț mult înainte de a trece de 
porțile ei. Pe șoselele Iugoslaviei am 

întîlnit adesea mici autoturisme de patru 
locuri care poartă marca „Zastava", dar 
sînt poreclite, cu o nostimă familiarita
te, „cartușul". Nu știu dacă această po
reclă se referă la dimensiunile sau la 
viteza mașinii, dar cert e că ea ilus
trează o notabilă popularitate : ele pot 
fi văzute astăzi atît pe străzile aglome
rate ale Belgradului, cît și pe autostrada 
dinspre Zagreb, sau pe șoselele de pe 
țărmul dalmatic.

l-am cunoscut pe oamenii care aduc 
pe lume aceste mașini la ei acasă, 
în vastele hale ale uzinei „Crvena Zasta
va". întreprinderea aceasta are o vechi
me de 112 ani, fiind construită inițial 
ca o fabrică de armament. A rămas pro
filată pe această producție pînă la cel 
de-al doilea război mondial, ajungînd 
în anii 1930—1940 una din cele mai 
mari întreprinderi metalurgice din Iu
goslavia, cu circa 12 000 de muncitori. 
Colectivul ei se mîndrește cu bogatele 
sale tradiții de luptă revoluționară : îna
inte de război aici au avut loc mari 
greve și acțiuni muncitorești, iar în tim
pul ocupației hitleriste, cînd cotropitorii 
au vrut să folosească uzina pentru sco
purile lor, un grup de tineri, conduși de 
comuniști, au incendiat o parte însem
nată a utilajului. Punîndu-și în aplicare 
planurile de jaf, hitlerișfii au demontat 
restul mașinilor și utilajelor, transpor- 
fîndu-le în Germania.

După război, cînd s-a pus problema 
perspectivelor de viitor ale acestei uzi
ne, s-a luat hotărîrea de a-i schimba 
total fizionomia, reprofilînd-o pentru 

precis, ca în microraionul nr. 1 din 
Drumul Taberei : o stradă a fost 
spartă de trei ori (ce rezistență mai 
are ea acum ?) ; o altă stradă — 
Lujerului-Ghencea — constructorii 
întreprinderii de lucrări hidroteh
nice și foraj și cei de la I.D.P. au 
„operat-o" în diagonală.

După cum se vede, în unele ca
zuri, tehnicienii întreprinderii de 
construcții și montaje electrice dis
trug drumurile cu ușurința cu care 
aprinzi o țigară.

De ce asfaltați străzile și ale
ile din jurul blocurilor înainte 
de a se fi terminat toate lucră
rile pe șantiere ? Tovarășul Ion 
Negomireanu, directorul întreprin
derii de drumuri, căruia i-am 
adresat această întrebare, ne-a 
privit mirat. „Cum s-ar putea 
altfel ? întreprinderea are doar 
un plan de îndeplinit, iar în 
cazul cînd nu-1 realizează, colec
tivul e tras la răspundere de către 
S.P.C.".

Un lucru rămîne totuși neclar : 
de unde are întreprinderea bani de 
aruncat pe fereastră ? Iată de unde : 
ca să nu păgubească prea mult în
treprinderea de drumuri, sfatul 
popular a hotărît ca fiecare din ce
lelalte întreprinderi participante la 
construirea blocurilor să plătească 
o „cotă-parte". S-au irosit 100 000 
lei cu repararea aleilor dintr-un 
cartier ? Nimic mai simplu. Paguba 
se împarte frățește, în 10 sau 12 
părți, în funcție de numărul între
prinderilor care au „colaborat" pe 
șantierul respectiv. Deci, în loc de 
colaborare — „cotă-parte" ! Dar, 
conform legilor, această sumă ar tre
bui imputată celor care răspund di
rect de pagubele provocate și nu în
treprinderilor.

înainte de toate, din situațiile 
semnalate mai sus va trage, fără în
doială, concluzii sfatul popular, a- 
dică acel for care ține în mină toate 
pîrghiile șantierelor : întreprinderile 
participante la începerea și termi
narea construcțiilor, a lucrărilor e- 
dilitare aferente.

Sperăm să primim un răspuns am
plu, amănunțit și concret, care să 
ne dea posibilitatea să informăm pe 
cititori în special asupra următoa
relor probleme legate de tema în 
discuție :

1. Ce măsuri se vor lua ca tere
nurile din jurul noilor clădiri să fie 
curățate concomitent cu termina
rea construcției?

2. Ce se va întreprinde pentru ca 
lucrările gospodărești-edilitare (dru
muri, căi de acces, zone verzi, insta
lații electrice etc.) să se facă în or
dinea lor firească și să se termine 
o dată cu locuințele ?

3. în ce mod se va asigura pe 
viitor respectarea strictă a normelor 
în vigoare și ce măsuri se preconi
zează spre a preveni încălcarea lor ?

★
...Privită de la înălțimea blocu

rilor turn, Capitala se arată în toată 
frumusețea ei, sporită necontenit de 
linia zveltă, elegantă a noilor con
strucții, răspîndite pe magistrale și 
bulevarde, în cartierele vechi și noi.

Merită să se facă orice efort ca 
această priveliște să caracterizeze nu 
numai perspectiva generală, ci și a- 
ceea mai apropiată, pe care o oferă 
fiecare bloc, fiecare ansamblu. Este 
vorba nu numai de latura estetică, 
ci mai cu seamă de latura utilitară a 
problemei — necesitatea de a se 
crea locatarilor din noile cartiere 
ambianța pe care o impune vasta o- 
peră inițiată de partid pentru recon
strucția, modernizarea și înfrumu
sețarea orașelor noastre.

producția de automobile. Halele au fost 
reconstruite și lărgite, ajungînd să ocu
pe în prezent 72 000 de metri pătrați. 
Au fost instalate utilaje moderne, s-a 
trecut la producția în bandă, o bună 
parte din operațiile complexe la care 
este supus metalul, pînă capătă forma 
binecunoscută a automobilului, sînt în 
prezent automatizate. La vechile tradiții 
s-au adăugat altele noi, legate de lupta 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor de 
aici pentru prestigiul lucrului ieșit din 
mîinile lor.

— Nu afirm nimic nou, dar să știți 
că n-a fost deloc ușor în prima perioa
dă cînd am trecut la noua producție — 
îmi spunea unul dintre cei mai vechi 
muncitori ai uzinei, Dragan Savici. Mulți 
dintre noi au trebuit să-și schimbe me
seria, să se recalifice. Tot colectivul a 
fost cuprins parca de o febră a învăță
turii. îi vedeai pe vîrstnici, ca și pe ti
neri, luînd loc în fiecare seară în băn
cile cursurilor de ridicare a calificării sau 
de specializare, discufînd aprins despre 
noutățile tehnice, frunzărind cu nerăbda
re ultimele volume consacrate profesiu
nii respective. Pasiunea aceasta a deve
nit cu timpul statornică, poate nu în mo
dul febril de atunci, dar, în orice caz, 
s-a înrădăcinat în conștiința oamenilor 
ideea că, în zilele noastre, fără să înveți 
continuu, cu perseverență, nu poți ține 
pasul cu ritmul furtunos al progresului 
tehnic...

...„Crvena Zastava", cu dezvoltarea ei 
impetuoasă din ultimii ani, s-a dovedit 
și un ferment de creștere considerabilă 
a acestui oraș, osîndit altădată, în Iu
goslavia burgheză, la o placidă lîncezi- 
re „provincială". La cîteva sute de metri 
de uzină s-a ridicat un nou cartier al 
Kraguevațului, denumit „Noua colonie 
muncitorească", alcătuit din blocuri de 
patru și șase etaje, cu fațade luminoase, 
înconjurate de spații verzi. An de an, 
orașul se îmbogățește cu cîfe o mie cinci 
sute de apartamente noi. în plin centru 
s-a înălțat Casa Orașului, un frumos an
samblu arhitectonic care adăpostește di
feritele servicii ale Skupșcinei orășe
nești și de plasă, precum și săli desti
nate manifestărilor cultural-artistice de 
mai mare amploare.

...Emoția cea mai puternică am sim
țit-o însă la orele amiezii, nu în fața 
vreunui peisaj arhitectural mai deosebit, 
ci în fața celui mai simplu și mai firesc 
spectacol uman ; mulțimea de copii re- 
vărsîndu-se pe străzi după terminarea 
orelor de școală Era aceeași erupție de 
voioșie și zbenguială pe care o întîl
neșfi, la aceste ore, în orice oraș al 
lumii Aici însă, în orașul celor trei sute 
de copii-martiri, avea o rezonanță apar
te în inimă. Suna ca o rapsodie a bucu
riei de a trăi.

Victor BIRLADEANU

Răsfoind presa străină

Comemorarea 
lui Lincoln 
și problema 
negrilor
S-au împlinit zilele acestea 100 de 

am de la moartea lui Abraham Lin
coln (1809—1865), mare om de stat 
american. Lincoln a fost exponentul 
intereselor cercurilor burghezo-demo- 
cratice. progresiste din nordul S.U.A. 
Activitatea sa de președinte al S.U.A. 
s-a desfășurat în timpul războiului 
civil din 1861—1865. Întreaga sa 
politică internă și externă a fost 
subordonată luptei pentru victoria 
democrației burgheze a Nordului în 
războiul contra proprietarilor de 
sclavi din Sud. Această politică s-a 
bucurat de sprijinul maselor popu
lare și a făcut posibilă o cotitură 
radicală în mersul războiului.

La 14 aprilie 1865, în ajunul ter
minării victorioase a războiului civil 
împotriva proprietarilor de sclavi 
din Sud, Lincoln a fost asasinat de 
un agent plătit al acestora, actorul 
Booth.

Publicăm mai jos extrase dintr-un 
articol legat de comemorarea a o 
sută de ani de la moartea lui Lincoln 
și apărut în ziarul „NEW YORK 
TIMES" sub semnătura lui C. Sulz
berger :

„Exact cu 100 de ani în urmă a 
fost asasinat Abraham Lincoln. Sub 
administrația lui a început emanci
parea negrilor americani, proces încă 
neterminat. în timp ce Lincoln era 
pe patul de moarte, Africa (la sud 
de Sahara), de unde proveneau ne
grii din Statele Unite, începea să-și 
piardă libertatea în fața cuceritori
lor europeni. Timp de două decenii 
— în care negrii americani și-au dat 
seama că libertatea ce le fusese pro
misă este iluzorie — englezii, fran
cezii, belgienii și portughezii aca
parau teritoriile africane de unde 
proveneau acei negri americani.

în toate acestea era o profundă 
contradicție, dar în evenimentele ce 
au urmat contradicția a devenit și 
mai profundă. în urmă cu un secol 
s-ar fi putut găsi în contrastul 
dintre eliberarea negrilor americani 
și înrobirea patriei lor justificarea 
ideilor revoluționare proclamate în 
constituția noastră. In urmă cu un 
secol, abia 10 la sută din teritoriul 
african își pierduse libertatea, e- 
xact atunci cînd Statele Unite pro
clamau egalitatea tuturor cetățenilor 
lor, albi sau negri.

Acum, totuși, la 100 de ani după 
moartea lui Lincoln, constatăm că 
cele mai multe dintre imperiile eu
ropene din Africa au fost destră
mate, cu excepția celui portughez 
și a anomaliei de la Pretoria, de la 
capătul sudic al continentului negru. 
(Autorul are în vedere existența sta
tului rasiștilor albi — Republica 
Sud-africană — n.r.). în schimb, pe 
negrii americani îi găsim perseve- 
rînd în lupta lor grea pentru drep
turile ce le-au fost de mult pro
mise.

Poliția din orașul Camden (statul Alabama) atacă cu grenade fumi
gene pe participanții Ia o demonstrație în apărarea drepturilor ce

tățenești ale populației de culoare

Frankfurter Allgemeine

AFLUX
DE MUNCITORI
ITALIENI IN R.F.G.

Atît comisiile vest-germane de an
gajare a muncitorilor străini, cît și 
oficiile vest-germane de plasare a 
brajelor de muncă anunfă că, în le
gătură cu fenomenele de stagnare 
din economia italiană, se înregistrea
ză cereri sporite din partea italie
nilor de a găsi de lucru în Repu
blica Federală. Spre deosebire de 
anii trecufi, la comisiile vest-germane 
de angajare a muncitorilor străini, 
precum și la oficiile de plasare a 
brajelor de muncă se prezintă nu nu
mai muncitori din sudul nedezvoltat, 
ci și din nordul industrializat al Ita
liei.

Printre solicitanfi se întîlnesc și 
muncitori calificați — în primul rînd 
muncitori constructori și metalurgișfi.

La 31 ianuarie 1965, în Republica 
Federală lucrau 952 000 de străini 
dintre care 250 000 de italieni — cu 
35 000 mai mulji decît la aceeași dată 
a anului trecut.

Există un raport direct între sta
tutul negrului american și statutul 
negrului african. în S.U.A., afro- 
americanii sînt mîndri de indepen
dența recent cîștigată a țărilor aflate 
la sud de Sahara. De asemenea, A- 
frica eliberată tinde să vadă acțiuni
le Statelor Unite prin prisma rasia
lă. Oricare ar fi intențiile Washing
tonului, Africa le judecă prin prisma 
fiecărui incident rasist rușinos din 
S.U.A.

Este trist să reamintim cu prile
jul acestei triste comemorări, că o- 
bligația pe care Lincoln și-a luat-o 
față de negrii americani nu a fost 
pe deplin onorată încă, în timp ce 
negrii africani cate fuseseră înrobiți, 
— în cea mai mare parte — s-au 
elibetat (de sub jugul colonial) în 
cea mai mare parte".

★
Cu privire la stadiul în care se află 

problema emancipării negrilor la o 
sută de ani de la moartea lui Lin
coln, scrie Walter Lipmann, în zia
rul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE" :

„Chestiunea fundamentală ce se 
află în fața Congresului, atunci cînd 
analizează proiectul de lege din 
1965 cu privire la dreptul de vot, 
este dacă dorește să aplice amenda
mentul al 15-lea al constituției. A- 
cest amendament interzice negarea 
sau prejudicierea dreptului de vot 
al cetățenilor Statelor Unite. în 1894 
Congresul însuși a abrogat cea mai 
mare parte din legislația ce urmă
rea aplicarea amendamentului al 
15-lea.

Pentru a împiedica votul marilor 
mase de cetățeni negri, statele res
pective au adoptat diverse artificii. 
Aceste artificii, prevăzînd pentru a- 
legători probe dificile cu privire la 
știința de carte, la învățămînt și la 
cunoașterea constituțiilor statale și 
federale, ar fi lipsit de dreptul de 
vot și un mare număr de albi. Pen
tru a se asigura că albii vor putea 
totuși vota iar negrii nu, cu înce
pere din 1895 un șir de state au 
promulgat așa-zisa „clauză a buni
cului". Aceasta permitea cetățenilor 
urmași ai persoanelor care au votat 
la 1 ianuarie 1867 (dată cînd, desi
gur, nici un fost sclav nu putea încă 
vota), să se înregistreze ca alegători, 
chiar dacă n-ar putea trece probele 
privind știința de carte. „Clauza bu
nicului", pe care Curtea supremă a 
desființat-o în 1915, a fost urmată 
de legi care îi excludeau pe negri 
de la alegeri. Și acestea au fost des
ființate de Curtea supremă printr-un 
șir de hotărîri luate în anii '40, în 
timpul și după cel de-al doilea 
război mondial.

Cu toate acestea, statele din sud 
care se împotriveau au continuat, 
prin diverse subterfugii și prin me
tode de intimidare, să mențină nu
mărul de alegători negri la o mică 
minoritate.

Negrii, în pofida greutăților pe 
care Te îndură, au produs o genera
ție de conducători, cum sînt: Martin 
Luther King, Ralph Bunche, Thur- 
good Marshall și Roy Wilkins, care 
ar putea face cinste oricărei rase.

în lumina istoriei, avînd în vede
re schimbarea condițiilor din sudul 
modern, știind cît de intolerabil este 
de a refuza dreptatea pentru o pe
rioadă prea îndelungată, guvernul 
federal trebuie să aplice amenda
mentul al 15-lea".

L’Express

Umbrela 
își ia revanșa
Impermeabilul este sectorul cel mai 

concentrat și industrializat în indus
tria de îmbrăcăminte franceză. Cifra 
de afaceri : 290 milioane franci, în
1963. Și brusc, anul trecut s-a pro
dus o criză. De ce ? Impermeabilul 
are trei dușmani, Cerul : 1964 a fost 
anul cel mai secetos, după 1958. Ter- 
galul : este mai rezistent la uzură și 
industriașii trebuie să facă minuni de 
imaginajie pentru a-i convinge pe 
francezi să-și reînnoiască impermeabi
lul. Concurenta străină . impermeabi
lele străine, în special cele belgiene 
și italiene, pătrund tot mai mult pe 
piața franceză. In sfîrșit, și mai ales, 
planul de stabilizare a redus venitu
rile cumpărătorilor. Impermeabilul a 
fost atins în mod crunt. In schimb, 
umbrela își ia revanșa. Un francez 
din zece a cumpărat o umbrelă în
1964. Astăzi, ea face parte din ele
ganța feminină și masculină, pretu
tindeni în lume. Anglia produce 
7 000 000 de umbrele pe an, Ger
mania 10 000 000, ca și Italia, tară 
însorită. Acum, fabricanții de imper
meabile sînt cei ce-și afintesc ochii 
pe linia neagră a barometrului.
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Forțele armate din Seul 
în stare de alarmă

Comunicat comun 
sovie to-vietnamez

• Ciocniri între manifestanți și poliție 
e 100 de persoane arestate

SEUL 17 (Agerpres). — Toate for
țele armate staționate în Seul, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse, au fost puse în stare 
de alarmă Situația din capitala 
sud-coreeană, subliniază corespon
dentul, se agravează de la o zi la 
alta, ca urmare a manifestațiilor 
studențești care se succed fără în
cetare de mai bine de o săptămînă, 
în semn de protest împotriva trata
telor recent încheiate între Coreea 
de sud și Japonia.

Sîmbătă, relatează corespondenții 
agențiilor occidentale de presă, după

Pentru progresul țărilor
în curs de dezvoltare
Intervenția reprezentantului R. P. Romîne în Consiliul O.N.U. 

pentru comerț și dezvoltare

NEW YORK 17 (Agerpres). — In 
plenara Consiliului O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare au început dis
cuțiile generale cu privire la man
datul comisiei comerțului invizibil 
și finanțării comerțului. La discuții 
au participat delegații Canadei, 
R.A.U., Nigeriei, Ghanei, R.F.G., An
gliei, Argentinei, Iugoslaviei și Ro- 
miniei.

Reprezentantul R. P. Romîne, Ia- 
cob Ionașcu, a arătat că la un an 
după Conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare datele statistice 
privind comerțul internațional, de
ficitul balanței de plăți al țărilor în 
curs de dezvoltare și lipsa resurse
lor financiare pentru dezvoltarea e- 
conomică atestă agravarea în conti
nuare a situației acestor țări, în 
special în domeniul balanțelor de 
plăți. Consiliul O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare — a spus vorbitorul — 
are sarcina de a crea mecanismul 
necesar discutării mai concrete și e- 
ficiente a problemelor legate de co
merțul invizibil și de finanțarea co
merțului internațional.

Reprezentantul romîn a arătat că 
o sursă de completare a fondurilor 
necesare progresului țărilor în curs 
de dezvoltare ar putea fi acordarea 
de credite ieftine și fără condiții și

închiderea Consulatului 
american din Tahiti

PARIS 17 (Agerpres). — într-o 
notă adresată ambasadorului ame
rican la Paris. Charles Bohlen, gu
vernul francez a cerut guvernului 
american să-și închidă consulatul 
său de la Papeete (Tahiti) întrucît 
autorizația provizorie care a fost a- 
cordată de guvernul francez guver
nului Statelor Unite, de a deschide 
acest consulat, n-a fost confirmată.

0 VIZITĂ SCURTĂ Șl DISCRETĂ
Vizita lui Harold Wilson în S.U.A., 

a doua de cînd a devenit prim 
ministru al Angliei, a fost neobișnuit 
de scurtă (durata ei nu a depășit 
60 de ore) și de discretă. In presa 
occidentală, despre ea se scrie mai 
pufin decit despre prima sa vizită, 
cea din decembrie, care fusese ca
racterizată la timpul său doar ca o 
simplă luare de contact, urmind ca 
problemele importante ale relațiilor 
bilaterale și ale situației internațio
nale să fie abordate ulterior.

Care să fie motivele acestei reti
cențe ?

Un răspuns, fie și parțial, la aceas
tă întrebare trebuie căutat în apre
cierile a numeroși comentatori din 
presa internațională făcute în ajunul 
și în timpul întrevederilor anglo-a- 
mericane cu privire la pozițiile di
ficile ale celor doi interlocutori fața 
de opinia publică. In S.U.A., „Wa
shington Post" vorbea despre „înfrîn- 
gerea propagandistică suferită de a- 
mericani". In Franța, „L'Aurore" con
semna terenul pierdut în mod stupid 
de S.U.A. în ochii popoarelor. In 
Anglia, ziare de diferite orientări 
constatau „dificultățile guvernului la
burist față de mase și în rîndurile 
propriului său partid". Aprecierile ci
tate se refereau toate la intervenția 
americană în Vietnamul de sud și la 
acțiunile de război împotriva R. D. 
Vietnam, precum și la faptul că An
glia — spre deosebire de Franța și 
alți aliați ai S.U.A. — au acordat 
orientării agresive americane un spri
jin fățiș.

Mai erau însă și alte motive pen
tru a se evita o mare publicitate. Deși 
la sfîrșiful convorbirilor nu a fost pu
blicat nici un comunicat, s-a aflat to
tuși că primul și cel mai important 
dintre subiectele tratate l-a constituit 
situația economică a Angliei, poziția 
lirei sterline și problemele financiare 
ale lumii capitaliste. Agențiile de 
presă susțin că primul ministru Wil
son a prezentat, joi, președintelui 
Johnson „un bilanț încurajator" al 
progreselor obținute în ultimele luni 
în privința micșorării deficitului ba
lanței comerciale și balanței de plăți 
a Angliei, dezmințind încă o dată

un miting la care au luat parte cir
ca 6 000 de studenți, s-au produs 
ciocniri între manifestanți și poli
țiști, care au utilizat bombele cu 
gaze lacrimogene și petardele fumi
gene. Au fost arestate, potrivit a- 
genției France Presse, aproximativ 
o sută de persoane.

Ministrul informațiilor sud-coree- 
ne, Dong Sun Kim, a dat publicității 
o declarație în care cere populației 
să respecte ordinea, avertizînd că 
„guvernul poate înăbuși orice ac
țiune care ar provoca neliniște".

cooperarea internațională în dome
niul turismului și transporturilor.

Printre problemele care ar putea 
să contribuie la întărirea indepen
denței economice — a spus vorbito
rul în încheiere — se numără: dez
voltarea sectoarelor cheie ale eco
nomiei țărilor în curs de dezvoltare, 
urmărind valorificarea superioară a 
resurselor naturale, întărirea secto
rului de stat și facilitarea transferu
lui de cunoștințe tehnice din partea 
țărilor industrializate.

Noi atacuri aeriene ale S. U. A. 
împotriva R. 0. Vietnam

HANOI 17 (Agerpres). — Șeful 
misiunii de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei In
ternaționale de supraveghere și con
trol din Vietnam o notă în care pro
testează energic împotriva unor noi 
raiduri aeriene asupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

In notă se arată că în cursul zi-

10 000 de demonstranți în fața Casei Albe
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Aproape 10 000 de studenți veniți 
din numeroase colegii de pe întreg 
teritoriul S.U.A. au demonstrat sîm
bătă, în fața Casei Albe, în semn de 
protest împotriva politicii S.U.A. în 
Vietnam. Manifestanții purtau pan
carte cu inscripțiile : „Părăsiți Viet
namul", „Nu vreau să lupt în Viet
nam", „Puneți capăt agresiunii 
S.U.A." și „Alegeri libere în Vietna
mul de sud". După cum transmite

zvonurile cu privire la posibila de
valorizare a lirei. De altfel, același 
lucru îl făcuse Wilson în ajun, vor
bind la „Clubul economic” Sin New 
York, în fața a circa 2 000 de ban
cheri și mari industriași. Nu este însă 
mai puțin adevărat — și nimeni, nici 
măcar membrii cei mai competenți ai 
guvernului laburist nu neagă acest lu
cru — că' situația economică-finan- 
ciară a Angliei rămîne încordată și 
în lunile următoare. „Obținerea spri
jinului american în domeniul econo
mic și în scopul consolidării lirei ster
line a fost obiectivul principal at că
lătoriei d-lui Wilson peste ocean" — 
a scris ziarul „The Guardian”.

Ziarele și agențiile de presă rela
tează că primul ministru englez a 
mai ridicat în fața președintelui S.U.A.

COMENTARIUL ZILEI

o altă chestiune delicată, prin natura 
ei, și anume, aceea a reformei siste
mului monetar internațional al lumii 
capitaliste, bazat în prezent pe posi
bilitatea echivalării aurului cu dola
rul și în măsură mai redusă cu lira 
sterlină (Sistemul Gold Exchange Stan
dard). Chestiunea este delicată pen
tru că americanii întîmpină astfel de 
sugestii cu rezervă și neîncredere de 
cînd Franța a iansat propunerea ei 
cu privire la desființarea poziției pri
vilegiate a dolarului și a lirei și re
venirea la etalonul-aur. Unele ziare 
occidentale au scris că, dimpotrivă, 
Wilson s-ar fi apropiat într-o oare
care măsură de această idee, în urma 
vizitei pe care a făcut-o la începu
tul acestei luni la Paris. In fața ban
cherilor americani, el a criticat însă 
măsurile preconizate de președintele 
de Gaulle, susținînd — după cum 
relatează agenția ,,Reuter" — că „în 
cazul în care aurul ar fi din nou în
tronat ca monarh al destinelor inter
naționale, greutățile (în domeniul fi
nanciar) nu ar fi înlăturate". In 
schimb, el a cerut crearea unui vast 
sistem internațional de credite pen

MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, a fost 
dat publicității comunicatul comun 
sovieto-vietnamez cu privire la vi
zita de prietenie pe care, la invita
ția C.C. al P.C.U.S. și guvernului 
sovietic, a făcut-o în Uniunea So
vietică, între 10 și 17 aprilie, delega
ția de partid și guvernamentală a 
R. D. Vietnam, în frunte cu Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam.

în comunicat se arată că în timpul 
vizitei a avut loc un schimb de pă
reri asupra situației care s-a creat 
în regiunea Indochinei, la care au 
participat L. Brejnev, prim-secretar 
al C. C. al P.C.U.S., A. Kosîghin. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și alți conducători so
vietici.

Cele două partide și guverne con
damnă cu hotărîre acțiunile impe
rialismului american în regiunea In
dochinei și consideră că acestea „nu 
numai că creează o primejdie pen
tru pacea în Asia de sud-est, dar și 
intensifică încordarea în întreaga 
lume, sporesc primejdia unui con
flict militar cu consecințe grave 
pentru popoarele întregii lumi".

„Delegația de partid și guverna
mentală a R. D. Vietnam — se arată 
în continuare — a declarat că soli
daritatea și ajutorul multilateral 
internaționalist ale Uniunii Sovie
tice au un rol important în întări
rea apărării R .D. Vietnam, a capa
cității ei de a da o ripostă provo
cărilor militare ale imperialiștilor. 
Sprijinul frățesc al U.R.S.S. și al 
celorlalte țări socialiste întărește în
crederea poporului vietnamez în 
victoria finală a cauzei sale drepte".

„Dacă agresiunea S.U.A. împotri-

lei de 17 aprilie numeroase avioane 
americane și sud-vietnameze au 
bombardat și mitraliat în repetate 
rînduri insula Con Co, la nord de 
zona demilitarizată, mai multe lo
calități din districtele Duc Thol și 
Huong Khe, din provincia Ha Tinh, 
și postul de frontieră Cha Lo, din 
provincia Quang Binh.

agenția U.P.I., peste 500 de polițiști 
au fost mobilizați pentru a-i împie
dica pe studenți să se apropie prea 
mult de Casa Albă. Reprezentanți ai 
studenților au declarat că cer guver
nului și Congresului „să pună capăt 
și nu să extindă războiul în Viet
nam". Vineri seara grupuri de stu
denți au organizat o demonstrație 
asemănătoare în fața Departamentu
lui de Stat.

tru a reduce „lipsa de disponibili
tăți monetare, care nu țin pasul cu 
creșterea volumului schimburilor co
merciale".

In acest cadru au abordat cei doi 
interlocutori problemele Asiei de sud- 
est. De notat că și în acest domeniu 
Wilson avea nu numai de oferit, dar 
și de cerut ; politica pe care o duce 
Anglia în problema malayeză o pune 
în postura de a solicita permanent 
sprijinul Statelor Unite. Ziarul „Guar
dian” a și recunoscut acest lucru, 
scriind că Wilson ar avea „dificul
tăți în adoptarea unei decizii impar
țiale în legătură cu Vietnamul, de
oarece trebuie să fină seama în egală 
măsură de Malaya și de situația eco
nomică”.

Ca rezultat, Wilson a reînnoit încă 
o dată — după cum a arătat la con
ferința de presă pe care a ținut-o 
la New York — sprijinul pe care 
guvernul laburist îl acordă Statelor 
Unite, de la începutul agresiunii ame
ricane în Vietnam. Dar el nu a fă
cut-o fără o oarecare rezervă în ce 
privește un angajament integral și 
definitiv. La întoarcerea la Londra, 
premierul englez a declarat pe aero
port că „Marea Britanie va trebui 
să consulte unul sau două guverne 
interesate înainte de a ști pînă la 
ce punct este gata să meargă". După 
cum se știe, guvernul laburist face 
și alte eforturi pentru a da impresia 
că se situează totuși pe o poziție 
autonomă în privința Asiei de sud- 
est. Mulți comentatori susțin că a- 
cesta este motivul călătoriei în mai 
multe țări din această regiune a lu
mii pe care o întreprinde fostul mi
nistru de externe englez G. Walker, 
ca reprezentant personal al primului 
ministru.

Nuanța de ambiguitate pe care 
guvernul laburist o introduce în 
sprijinul acordat agresiunii S.U.A. în 
Vietnam se datorește într-o mare mă
sură presiunii crescînde a opiniei pu
blice din Anglia, care cere cu fot 
mai multă hotărîre încetarea agre
siunii în Vietnam și disocierea gu
vernului englez de poziția americană.

A. CERNEA 

va R. D. Vietnam se va intensifica, 
guvernul sovietic în caz de nevoie, 
la cererea guvernului R. D. Vietnam, 
își va da consimțămîntul ca cetățe
nii sovietici care și-au exprimat do
rința de a lupta pentru cauza justă 
a poporului vietnamez să plece în 
Vietnam".

Cele două părți consideră „că ade
văratul exponent al voinței, și al as
pirațiilor poporului Vietnamului de 
sud, singurul său reprezentant le
gal este Frontul național de elibera
re". Recenta declarație a președinte
lui S.U.A. în legătură cu situația din 
Vietnam — se spune în comunicat — 
„arată că S.U.A. merg în continuare 
pe linia extinderii acțiunilor agresi
ve împotriva R. D. Vietnam, a des
fășurării în continuare a războiului 
împotriva poporului din Vietnamul 
de sud și nu năzuiesc să caute o cale 
de rezolvare pașnică a problemei 
vietnameze".

„Pentru rezolvarea problemei 
vietnameze trebuie încetate imediat 
acțiunile agresive ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam ; în conformitate 
cu acordurile de la Geneva, guver
nul S.U.A. trebuie să-și retragă 
trupele, militarii și armamentul din 
Vietnamul de sud, să înceteze agre
siunea împotriva Vietnamului de 
sud și atentatele la integritatea teri
torială și suveranitatea R.D. Viet
nam".

„în conformitate cu acordurile de 
la Geneva, în perioada pînă la uni
ficarea pașnică a Vietnamului, este 
necesar ca cele două părți din Viet
nam să nu încheie alianțe militare 
cu alte țări, să nu aibă baze militare 
străine și militari străini pe terito
riul lor. Treburile Vietnamului de 
sud trebuie să fie rezolvate de el 
însuși pe baza programului Frontu
lui național de eliberare. Unificarea 
pașnică a Vietnamului trebuie să fie 
realizată de însuși poporul vietna
mez fără amestec din afară".

în continuare comunicatul arată 
că „drumul concret spre reglementa
rea problemelor privind situația 
Laosului și Cambodgiei în legătură 
cu imixtiunea necontenită a S.U.A. 
în treburile acestor țări este înde
plinirea întocmai a acordurilor de la 
Geneva din 1954 și 1962. în acest 
scop ar fi utilă convocarea unor 
conferințe internaționale corespun
zătoare". Cele două părți „au căzut 
de acord asupra acțiunilor ce trebuie 
întreprinse . mai departe spre apă
rarea 'securității și a suveranității 
R. D. Vietnam... Guvernul so
vietic și-a reafirmat hotărirea de a 
acorda și pe viitor R. D. Vietnam a- 
jutorul necesar pentru respingerea 
agresiunii S.U.A.".

Părțile au subliniat că „este mai 
necesară ca niciodată unitatea de 
acțiune și accentuarea coeziunii ță
rilor socialiste, a tuturor celor care 
se _ ridică împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru libertatea 
și independența popoarelor", că 
„continuarea și intensificarea agre
siunii americane în Vietnam consti
tuie o provocare nu numai împotriva 
unei țări socialiste — R. D. Vietnam, 
ci și împotriva tuturor țărilor socia
liste".

Cele două părți „adresează guver
nelor și popoarelor tuturor țărilor 
chemarea de a lua măsurile necesa
re pentru a se pune capăt agresiu
nii imperialiste a S.U.A. în regiunea 
Indochinei".

Față de mediatorul O.N.U. Galo Piaza

Atitudinea Turciei 
și irevocabilă"

ANKARA 17 (Agerpres), — Pri
mul ministru al Turciei, Suat Hayri 
Urguplii, a declarat vineri la An
kara că respingerea de către guver
nul turc a continuării eforturilor de 
reglementare a crizei cipriote de 
către mediatorul O.N.U., Galo Pia
za, „este definitivă". Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei a declarat că ho- 
tărîrea guvernului său în această 
problemă este „irevocabilă". El a 
adăugat că din punctul de vedere 
al Turciei nu există nici un fel de

O importantă manifestație a locuitorilor din 9 departamente din vestul 
Franței a fost organizată Ia Paris, unde 3 000 delegați ai sindicatelor 
din Bretania și regiunile Loarei au demonstrat pentru a atrage atenția 
guvernului asupra situației economice din regiunile respective. înainte 
de a se întruni la Bursa Muncii, manifestanții s-au adunat in apropiere 
de Luvru pentru a defila în fața Ministerului de Finanțe, unde poliția 

a încercat să-1 împrăștie

Anglia

Marș împotriva 
înarmărilor nucleare

LONDRA 17 (Agerpres). — O co
loană mare de demonstranți, apro
ximativ 1 500 de luptători pentru 
pace, a pornit sîmbătă dimineața din 
mica localitate Naphill (Bucking
hamshire) spre capitala engleză pe o 
distanță de 50 km. Acesta este mar
șul tradițional împotriva înarmării 
nucleare pe care democrații englezi 
îl organizează anual încă din anul 
1958.

Localitatea Naphill a fost aleasă 
anul acesta ca punct de plecare a 
marșului păcii, întrucît aici se află 
statul major al comandamentului a- 
viației engleze de bombardiere.

Organizat de „mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară", marșul este 
una din cele mai mari demonstrații 
din ultimul timp. La el participă re
prezentanți ai multor organizații 
progresiste din țară, precum și un 
grup de deputați din partea parti
dului laburist.

S-au alăturat marșului o serie de 
delegații străine, printre care repre
zentanți ai parlamentului grec.

Cuvintul oamenilor 
de știință 
din 20 de țări
Rezoluțiile conferinței Pugwash

VENEȚIA 17 (Agerpres). — Vineri 
au luat sfîrșit la Veneția lucrările 
celei de-a 14-a Conferințe Pugwash, 
la care au luat parte 78 de oameni 
de știință din 20 de țări. într-una 
din rezoluțiile adoptate se sublinia
ză că „recenta agravare a acțiunilor 
militare în Asia de sud-est ame
nință pacea mondială și sporește 
suferințele poporului vietnamez". 
Precizind că „au fost exprimate pă
reri diferite cu privire la originile 
conflictului și a mijloacelor de so
luționare a lu.i“, rezoluția arată că 
„toți participanții au fost însă de 
acord asupra necesității de a găsi 
grabnic o cale de restabilire a pă
cii în această parte a lumii". O altă 
rezoluție condamnă folosirea gaze
lor toxice „în orice parte a lumii" 
și exprimă îngrijorarea că aceasta 
ar putea rupe definitiv barierele e- 
xistente și îngreuna împiedicarea 
folosirii întregii game de gaze toxi
ce existente în arsenalele statelor.

Participanții la conferință au a- 
doptăt recomandarea de a institui 
un an internațional pentru dezar
mare generală. Tdtodată, ei s-au 
pronunțat pentru evacuarea tuturor 
trupelor și bazelor străine de pe 
teritoriile altor țări, distrugerea a- 
vioanelor de bombardament și alte 
măsuri tinzînd spre dezarmare ge
nerală și totală ca mijloc de slăbi
re a încordării internaționale.

Următoarea Conferință Pugwash 
va avea loc în primele luni ale a- 
nului 1966 în capitala Etiopiei, Ad
dis Abeba. Ea va fi consacrată dez
baterii aprofundate a problemelor 
demografice ale lumii.

este „definitivă
perspective de soluționare a proble
mei cipriote dacă Piaza va conti
nua misiunea de mediere.

NICOSIA 17 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press anunță că vice
președintele Kuciuk, reprezentan
tul comunității turce din Cipru, a 
înmînat vineri un protest generalu
lui Thimaya, comandantul forțelor 
O.N.U. în Cipru, în legătură cu ho- 
tărîrea autorităților cipriote gre
cești vizînd interzicerea intrării sau 
ieșirii cetățenilor turci din cartie
rul lor din Nicosia.

A 10-a aniversare
a conferinței de Ea Bandung

Bandung. Clădirea în care s-a ținut conferința

Astăzi se împlinesc zece ani de 
la prima conferință a statelor inde
pendente din Asia și Africa.

La 18 aprilie 1955, în palatul Li
bertății din pitorescul oraș indone
zian Bandung, s-au întrunit repre
zentanți a 29 de state afro-asiatice 
pentru a dezbate unele dintre cele 
mai importante probleme ale vieții 
internaționale.

Conferința de la Bandung a izvo- 
rît ca o necesitate din marile trans
formări postbelice. Ea s-a ținut în 
condițiile în care pe arena inter
națională sistemul mondial socialist 
se afirma tot mai mult ca forță de
terminantă a evenimentelor, în con
dițiile avîntului nestăvilit și ale suc
ceselor mișcării de eliberare na
țională. Conferința de la Bandung, 
etapă importantă în procesul istoric 
al renașterii naționale a popoarelor 
afro-asiatice, și-a pus ca scop să 
contribuie la lupta împotriva colo
nialismului și imperialismului, pentru 
dezvoltarea multilaterală a tinere
lor state eliberate, pentru asigura
rea unei păci trainice.

Rezultatele conferinței de la Ban
dung au fost sintetizate în Declara
ția cu privire la cele zece principii 
ale promovării păcii și colaborării 
între state. în acest cadru au fost 
afirmate cu putere principiile funda
mentale ale relațiilor internaționale 
în zilele noastre : respectarea suve
ranității și integrității teritoriale a 
tuturor țărilor; recunoașterea egali
tății tuturor națiunilor mari și mici ; 
abținerea de la intervenție și ames
tec în treburile interne ale altor

Festivități la Djakarta
DJAKARTA 17 (Agerpres). — Cu 

prilejul începerii festivităților celei 
de-a 10-a aniversări a conferinței 
afro-asiatice de la Bandung, pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, a ofe
rit în seara zilei de 17 aprilie un 
banchet în cinstea șefilor de state 
și de guverne, precum și altor re
prezentanți a peste 30 de state din 
Asia și Africa.

La invitația guvernului indone
zian participă la festivități delegații 
conduse de: prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian; 
Ciu En-lai, premierul R. P. Chi
neze; Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene; Fam Van Dong, președintele

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. în U.R.S.S. a fost lan

sat la 17 aprilie satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-65“. La bordul sate
litului este instalat aparataj științific 
destinat continuării explorării spațiului 
cosmic conform programului anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962. 
Aparatajul satelitului funcționează 
normal. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile pri
mite.

BONN. Din inițiativa Organizației 
vest-germane „Campania pentru de
zarmare", în dimineața zilei de 17 a- 
prilie în toate landurile vest-germa
ne au început tradiționalele marșuri 
de primăvară ale adversarilor înarmă
rii atomice. La marșuri participă 
luptători pentru pace din Franța, Bel
gia, Elveția, Danemarca, Italia.

VIENA. între 7 și 15 aprilie 1965 
au avut loc la Viena tratative cu pri
vire la încheierea unei convenții între 
R. P. Romînă și Austria, cu privire la 
asistența juridică în materia dreptului 
civil și de familie și la valabilitatea 
și transmiterea actelor. în urma trata
tivelor s-a căzut de acord asupra tex
tului convenției, care a fost parafat 
de șefii celor două delegații. Delega
ția romînă a fost condusă de Con
stantin Stănescu, ambasador, iar de
legația austriacă de dr. Christine 
Villgrattner, ministru plenipotențiar.

TOKIO. în capitala Japoniei a avut 
loc deschiderea oficială a celei de-a 
6-a ediții a tîrgului internațional, la 
care participă un număr de 29 de 
țări, între care și R. P. Romînă cu un 
oficiu comercial. încă din prima zi 
după deschidere s-au înregistrat im
portante cereri pentru mărfurile ro
mîn ești.

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță 
că o delegație a R. D. Germane con
dusă de Gerhard Weiss, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a sosit 
la Cairo pentru a purta convorbiri cu 
oficialitățile R.A.U. în legătură cu 

state ; renunțarea la acte de agre
siune sau amenințări cu agresiu
nea ; reglementarea litigiilor inter
naționale prin mijloace pașnice. 
Justețea acestor principii a fost ve
rificată de întreaga evoluție a eve
nimentelor în cursul celor zece ani 
— răst'mp în care noi popoare au 
scuturat jugul colonial, iar țările 
afro-asiatice independente au obți
nut realizări de seamă în dezvolta
rea lor. Respectarea acestor princi
pii are o actualitate deosebită în 
prezent. A 10-a aniversare a confe
rinței de la Bandung are loc în con
dițiile cînd cercurile imperialiste 
desfășoară pe scară largă acțiuni 
agresive în Asia de sud-est; ele au 
violat integritatea teritorială a R.D. 
Vietnam, bombardînd teritoriul ei, 
și intensifică „războiul nedeclarat’ 
împotriva forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud, creînd o situație 
extrem de periculoasă pentru pace, 
în fața amenințării la adresa păcii 
generale acțiunea unită a tuturor 
forțelor care luptă împotriva impe
rialismului și colonialismului este 
mai necesară ca oricînd.

în prezent se fac pregătiri pentru 
reunirea la Alger a celei de-a doua 
conferințe la nivel înalt a țărilor 
afro-asiatice, care în actualele îm
prejurări poate avea un rol deosebit 
de însemnat în viața internațională, 
în unirea forțelor progresiste și în
tărirea coeziunii lor în lupta împo
triva imperialismului și colonialis
mului, pentru realizarea năzuințelor 
de pace și progres ale tuturor po
poarelor.

guvernului R. D. Vietnam; Zakaria 
Mohieddin, vicepreședintele R.A.U.; 
El-Țigani El-Mahi, președintele Con
siliului Suprem al Sudanului; prin
țesa Ashraf, sora șahului Iranului; 
S. Kawashima, trimis special al gu
vernului japonez; prințul Sufanu- 
vong, președintele Comitetului Cen
tral al partidului Neo Lao Haksat; 
prof. Nguyen Van Hien, conducă
torul delegației Frontului național 
de eliberare din Vietnamul de sud, 
precum și delegații din Algeria, Af
ganistan, teritoriile din Borneo de 
nord, Etiopia, Filipine, Ghana, Ior
dania, Kuweit, Liban, Republica 
Mali, Maroc, Nepal, Tanzania, Tu
nisia etc.

încheierea unui acord privind colabo
rarea culturală și tehnică între cele 
două țări.

WASHINGTON. La cererea pre
ședintelui S.U.A. vizita pe care urma 
să o facă în S.U.A. președintele Pa
kistanului, Mohammed Ayub Khan, a 
fost amînată pentru toamna acestui 
an. S-a anunțat și amînarea vizitei în 
S.U.A. a premierului indian, Lal Ba
hadur Shastn.

PRAGA. Organizația cehoslovacă 
de comerț exterior „Strojimport" a 
încheiat cu firma „Salzgitter-Stahl" 
din Hamburg un contract cu privire 
la achiziționarea unei linii automate 
de trefilat pentru producerea barelor 
și materialelor profilate. Această li
nie, cu o capacitate anuală de 45 000 
tone, va fi instalată la Fabrica de 
țevi și material trefilat din Veseli 
(Moravia de sud).

BRUXELLES. Aeroportul Bruxelles 
a fost închis sîmbătă pentru o durată 
de 24 de ore, ca urmare a grevei per
sonalului de la instalațiile de radio și 
radar. Avioanele care erau îndreptate 
pînă acum spre Ostende nu vor mai 
putea ateriza pe acest aeroport, deoa
rece operatorii radar de aici s-au ală
turat și ei greviștilor.

NISA. Vineri a încetat din viață la 
Nisa, în vîrstă de 80 de ani, Sydnev 
Chaplin, fratele celebrului actor de 
cinema, Charlie Chaplin. In tinerețea 
sa Sydnev Chaplin a fost unul dintre 
principalii actori ai societății de fil
me Keystone, realizînd un mare nu
măr de filme.

LEOPOLDVILLE. Poliția congo
leză a confiscat, pentru a doua oară în 
ultimele două săptămîni, revista „Pre
sence Congolaise". Confiscarea ante
rioară s-a datorat criticilor aduse ale
gerilor organizate de Chombe pentru 
a crea regimului său o aparență de 
legalitate.
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