
PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VA)QBInlela
Organ al Comitetului Central al P.M.R.

IN ZIARUL DE AZI

S Policlinica și pacientul

H Corespondentă din Londra

(pag. a 11-a)

(pag. a ll-a)

Anul XXXIV Nr. 6596 Miercuri 21 aprilie 1965 4 PAGINI 30-BANI

CONTINUA ÎNTĂRIRE
A ORGANIZAȚIILOR

DE PARTID
pLrtidul Muncitoresc Romîn, eroi

ca avangardă a clasei noastre mun
citoare, conducătorul încercat al po
porului de-a lungul a zeci de ani de 
luptă pentru interesele vitale ale 
celor ce muncesc, se prezintă la cel 
de-al IV-lea Congres mai puternic 
și mai unit ca oricînd, indisolubil le- 
"at de mase și urmat cu neabătută 

încredere de milioanele de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, care 
văd în politica sa propria lor politi
că și o înfăptuiesc cu entuziasm.

Partidul nostru acordă o atenție 
neslăbită întăririi continue a rîndu- 
rilor sale, ca o condiție esențială a 
înfăptuirii liniei lui generale, a în
deplinirii cu succes a misiunii isto
rice de forță conducătoare în lupta 
pentru construirea noii orînduiri 
sociale. Plenara C.C. al P.M.R. din 
14—15 aprilie a scos în evidență 
succesele obținute în creșterea efec
tivului și compoziția partidului, în 
selecționarea, pregătirea și promo
varea cadrelor, în creșterea compe
tenței organizațiilor de partid și 
dezvoltarea activității lor. Dragos
tea și încrederea poporului față de 
partid, față de politica sa, își găsesc 
expresie și în faptul că cei mai buni 
și mas înaintați oameni ai muncii, de
votați cu trup și suflet cauzei socia
lismului, cer să fie primiți în rîndu
rile partidului. De la Plenara C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962, numărul 
membrilor și candidaților de partid 
a sporit de la 919 873 la 1 377 847; 
din efectivul total al partidului 44,16 
la sută sînt muncitori, 32,98 la sută 
țărani, iar 22,86 la sută intelectuali, 
funcționari și alte categorii. Merită 
relevat că marea majoritate a co- 
murVștilpr își desfășoară activitatea 
în întreprinderi, pe șantiere și în 
unități socialiste din agricultură, în 
sectoarele hotărîtoare ale producției 
bunurilor materiale, precum și în 
principalele sectoare de activitate 
social-culturală.

Partidul Muncitoresc Romîn se 
călăuzește neabătut după principi
ile leniniste cu privire la atenția pri
mordială care se cere acordată cali
tății de membru al partidului comu
niștilor, veghează Ia 
nivel tot mai înalt 
membru de partid, 
partidului fac parte 
tați oameni ai muncii, care și-au 
dovedit prin fapte devotamentul 
față de partid, luptători fermi și cu
rajoși, care știu să biruie greutățile, 
oameni capabili și activi, în stare să 
însuflețească masele și să le mobi
lizeze la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid. Plenara a subliniat 
creșterea nivelului politic-ideologic 
și lărgirea orizontului cultural 
masei membrilor de partid.

Rezultatele obținute în creșterea 
numerică și calitativă a rîndurilor 
partidului au dus la ridicarea rolu
lui conducător și a competenței or
ganizațiilor de partid în soluționarea 
problemelor tot mai complexe ridi
cate de viață. S-a dezvoltat și îm
bunătățit activitatea organizațiilor 
de partid din industrie pe locul de 
producție, munca de partid a căpă
tat un caracter mai concret, s-a fă
cut o mai judicioasă repartizare a 
comuniștilor în secții și sectoare, 
unde se hotărăște în fapt îndepli
nirea sarcinilor de plan. Are o în
semnătate deosebită faptul că în ra
murile 
membrii 
prezintă 
totalul 
sele realizate 
lului tehnic 
nătățirea calității produselor 
treprinderile U.C.M.-Reșița, 
torul‘‘-Brașov, „Electroputere“-Cra- 
iova, C.I L Suceava Fabrica de con
fecții și tricotaje București, Fabrica 
de ciment 
steagul de 
contribuit 
întărirea 
respective.

Sînt grăitoare pentru felul cum 
se manifestă în practică creșterea 
voiului organizațiilor de partid în in
dustrie rezultatele obținute la Com
binatul siderurgic Hunedoara. Aci 
există organizații de bază pe schim
buri la marile agregate și în 
ateliere. Comitetul de partid al 
combinatului, birourile 
țiilor de bază, 
parte muncitori 
înaltă pregătire, 
spiritul de inițiativă, au lărgit gama 
problemelor pe care le abordează 
Dintre acțiunile inițiate de organi
zația de partid din combinat pen
tru ridicarea nivelului tehnic al 
producției și calității metalului, au 
avut o mare eficacitate cele privind' 
economisirea cocsului, asimilarea 
rapidă a tehnologiei moderne, ridica
rea calităților fizico-mecanice ale

ridicarea la un 
a titlului de 

Din rîndurile 
cei mai înain-

al

principale ale industriei 
și candidații de partid re- 
30—32 la sută față de 

muncitorilor. La progre- 
nivo- 

îmbu- 
în în- 
„Trac-

La i 
în ridicarea 

al producției și

Bicaz. care au obținut 
fruntașe pe ramură, a 

în însemnată măsură 
organizațiilor de partid

organiza- 
care facdin

și specialiști cu 
și-au dezvoltat

In întrecerea în cinstea zilei de 
1 Mai, colectivul uzinei „Steaua 
roșie" din Capitală obține reali
zări importante. între brigăzile 
care aduc o contribuție deosebită 
io îndeplinirea angajamentelor 
luate, se numără și ceo condusă 
de Andrei Cazan (în fotografie)

Foto : A Cartojan

oțelurilor destinate construcției de 
mașini.

Dată fiind marea însemnătate pe 
care o au pentru economia naționa
lă scurtarea duratei de construc
ție a noilor combinate și uzine, pre
cum și activitatea celor de curînd 
intrate în exploatare, plenara C.C. 
al P.M.R. a atras în mod special a- 
tenția asupra sarcinilor privind în
tărirea organizațiilor de partid din 
aceste unități.

Forțele partidului la sate s-au în
tărit considerabil prin creșterea de 
peste două ori a numărului de 
membri și candidați de partid ță
rani față de aprilie 1962, ceea ce a 
înlesnit crearea de organizații de 
bază în marea majoritate a brigă
zilor din cooperativele agricole de 
producție.

Experiența a dovedit că întărirea 
organizațiilor de partid, creșterea 
capacității lor de influențare și mo
bilizare a țăranilor cooperatori con
stituie unul din principalii factori 
de consolidare economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole de 
producție, de înfăptuire a politicii 
partidului la sate. Sînt semnifica
tive în această privință rezultatele 
obținute în regiunea București. In 
ultimii trei ani organizațiile de 
partid din cooperativele agricole de 
producție din regiune au primit în 
rîndurile lor peste 39 000 membri și 
candidați de partid. Cele 470 comi
tete de partid din cooperativele a- 
gricole și peste 3 100 organizații de 
bază din brigăzile de producție des
fășoară o intensă acțiune de mobi
lizare a țăranilor cooperatori la spo
rirea producției agricole; prin mun
ca harnică a țăranilor cooperatori în 
frunte cu comuniștii, prin folosirea 
sprijinului multilateral acordat de 
stat, s-a ajuns anul trecut la reali
zarea unei producții mai mari cu 
70 000 tone de grîu și 46 000 tone de 
porumb față de 1961. anul în care 
s-a încheiat cooperativizarea socia
listă a regiunii.

Organizațiile de partid din coope
rativele agricole s-au consolidat 
mult față de perioada imediat ur
mătoare încheierii cooperativizării, 
dar sarcinile care decurg din politica 
partidului de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii devin 
mereu mai complexe, fac necesară 
continua perfecționare a muncii de 
partid de la sate. De cea mai mare 
însemnătate în această privință este 
întărirea organizațiilor de bază din 
brigăzi ; unele brigăzi cuprind un sat 
întreg, de munca fiecăreia dintre ele 
depinde în bună măsură dezvoltarea 
cooperativei agricole în ansamblul 
ei. Organizațiile din brigăzi își spo
resc forța de înrîurire, devenind ca
pabile să cuprindă și să soluționeze 
toată varietatea problemelor care 
intră în atribuțiile lor pe măsura în
tăririi lor numerice și calitative.

(pag. a IV-a)

• ■

La cooperativa agricolă de producție din Cătrunești, raionul Urziceni, se lucrează din plin la semănatul 
porumbului Foto : M. Andreescu

l

Condiții bune 
pentru semănatul
porumbului

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— In multe cooperative agricole de 
producție din regiunea Banat, dato
rită condițiilor optime din ultimul 
timp, specialiștii au indicat trecerea 
Ia insămînțatul porumbului. Ca ur
mare a pregătirilor intense făcute 
în cooperativele agricole de pro
ducție din raionul Oravița, pînă în 
ziua de 20 aprilie s-a însămințat cu 
această cultură peste 1 500 hectare. 
Suprafețele cele mai mari au fost 
realizate la cooperativele agricole 
de producție din Iam, Berliste, Ci- 
clova Romînă și altele. Semănatul 
a început și într-o serie de coope
rative agricole de producție din ra
ioanele Moldova Nouă, Timișoara, 
Arad și Orșova. După ultimele date 
ale consiliului agricol regional re
iese că au fost însămînțate pînă a- 
cum mai 
porumb.

Tntrucît 
începerea
la porumb, se impune ca acum, cînd 
vremea e favorabilă, să se lucreze 
intens, folosindu-se din plin mași
nile, organizîndu-se temeinic munca.

bine de 3 000 hectare cu

timpul rece a împiedicat 
mai de mult a semănatului

(Continuare în pag. III-a)

De ce rezultate diferite ?
în ultimele zile vremea s-a în

călzit în Dobrogea. Temperatura 
solului — urmărită zile în șir de 
inginerii agronomi — a atins ci
fra optimă de însămînțare a po
rumbului. Unitățile agricole au 
trecut cu toate forțele la semă
natul acestei culturi. Pînă acum 
gospodăriile de stat și coopera
tivele agricole de producție din 
regiune au însămînțat peste 
20 000 ha. în frunte se situează 
unitățile din raioanele Negru 
Vodă, Adamclisi și Medgidia.

Ieri, ogoarele dobrogene au fost 
împînzite de sute de tractoare : 
unele pregăteau terenul, iar al
tele lucrau la semănat. în co
muna Sarighiol de Deal, ingine
rul și brigadierii erau în cîmp în
tre mecanizatori. La una din sole 
Gheorghe Premciu, vicepreședin
te al cooperativei, și brigadierul 
Gheorghe Geambazi controlau 
adîncimea de semănat. Sînt mul
țumiți. Tractoriștii Dumitru Cără
uș, Mihai Culina și alții au exe
cutat lucrări de bună calitate. 
Cu cele 11 semănători se reali
zează zilnic 125 ha.

Gospodăria de stat M. Kogăl- 
niceanu are de însămînțat 769 
ha cu porumb. Toate semănători- 
le lucrează din plin. Solele sînt 
jalonate pentru ca rîndurile de 
porumb să fie perfect drepte.

La cooperativa agricolă de 
producție din Pecineaga se des
fășoară o vie întrecere între me
canizatori. Deocamdată, în frun
te se află brigada I condusă 
de Ion Zaman. Pînă în prezent 
mai bine de jumătate din cele 
1 087 ha de porumb au fost însă
mînțate.

Mult avansate cu această lu-

orare sînt șl gospodăriile de stat 
Tortomanu, Amzacea, Vîlcele, 
Movilița, Cobadin și altele.

Pe ogoarele regiunii, în aceste 
zile de muncă intensă, se înlil- 
nesc însă și unele deficiențe. în 
primul rînd, trebuie remarcat 
faptul că nu toate stațiunile de 
mașini și tractoare au depus su
ficiente eforturi pentru ca semă- 
nătorile să fie bine puse ia punct. 
Iată care este situația la cîteva 
unități deservite de S.M.T. Pan- 
teiimon : la cooperativa agricolă 
de producție Stupina o semănă
toare s-a stricat imediat ce a in
trat în brazdă ; la cooperativa 
agricolă de producție Panteli- 
monu de Sus, doar cînd s-a înce
put semănatul s-a văzul că discu
rile semănătorilor nu corespund 
calibrului boabelor de porumb.

Deficiențe sînt și în ceea ce 
privește folosirea mașinilor de 
către unele- cooperative agricole 
de producție. La cooperativa a- 
gricolă Nisforești;. trei tractoare 
și 4 semănători, sjăteau la sediul 
brigăzii.

Acestea sînt numai cîteva con
statări privind mersul însămînță- 
•rii porumbului în regiunea Do
brogea. Din situația primită la 
consiliul agricol regional reiese 
să ritmul de însămînțare este cu 
mult sub posibilități în raioanele 
Hîrșova, Măcin și Tulcea. Timpul 
este destul de înaintat. Tempera
tura solului din ultima vreme 
permite trecerea cu toate forțele 
la semănat. Se cer măsuri opera
tive pentru grăbirea lucrărilor în 
cîmp.

Tinerii care se dedică știin
ței pornesc azi de pe un 
fundament solid, necunos
cut generațiilor anterioare : spri

jinul puternic — moral și mate
rial — al societății socialiste.

De obicei se consideră, și pe 
bună dreptate, ca ani de uce
nicie în munca de cercetare ști
ințifică anii de facultate. Preo
cuparea pentru stimularea intere
sului și pasiunii celor mai buni 
tineri pentru munca de cercetare, 
de afirmare a capacităților crea
toare, a spiritului inovator, îm
bracă în multe instituții de învă- 
țămînt superior haina unei acti
vități rodnice.

In cele 800 de cercuri științifi
ce studențești 
existente în 
toate centrele 
universitare ac
tivează aproa
pe 15 000 de 
tineri. Expe
riența arată că 
aceste cercuri 
creează un ca
dru propice 
pentru a face 
un prim pas 
în munca grea 
dar plină de 
satisfacții a 
creației. Ultima 
conferință pe 
țară a cercu
rilor științifice 
studențești, din 
aprilie anul 
trecut, a reunit 
680 de tineri, 
autori a 242 de 
lucrări, care 
preconizau realizarea de apa
rate, mașini și dispozitive in
dustriale, aparate de măsură sau 
soluții practice pentru rezolvarea 
unor probleme teoretice, teme din 
literatură, teatru, muzică.

După părerea mea însă, impor
tantele surse instructive și edu
cative pe care le oferă munca în 
cercurile științifice nu sînt pe de
plin folosite. Această activitate ar 
trebui să fie și mai bogată în 
conținut, mai strîns legată de o- 
biectivele pregătirii profesionale, 
teoretice și practice, a viitorilor 
specialiști. înțeleg prin aceasta 
ca ea să prilejuiască o mai ma
re apropiere a tinerilor de das
călii lor, cercetători și oameni de 
știință cu experiență, ca studen
ții să fie ajutați să învețe cît mai 
mult din cercetarea unei teme 
sau a alteia. Lucrînd cu studenții 
săi cei 
prilejul 
■ența și 
tor, de 
iorienta 
nai. Alături de profesorul lor, 
tinerii aprofundează principii fun
damentale de activitate, moduri 
concrete de investigație, sînt 
pătrunși de frumusețea și impor
tanța muncii căreia i se consa
cră. De aceea, mi s-ar părea mai 
firesc ca problematica de cerce
tare a acestor cercuri să fie fixa
tă. cu mare grijă și discernămînt 
■îndeosebi de către colectivele de 
catedră și conducerile facultăților 
și mai puțin de către forurile 
centrale de învățămînt.

Există pe alocuri opinia că, în 
anii de facultate este bine ca stu
denții să fie îndrumați să cerce
teze mai ales probleme funda
mentale, aspecte și soluții origi
nale ale acestora. Personal, în
clin să cred că, pentru formarea 
științifică a tînărului specialist 
este mai util ca în cadrul cercu
lui științific să i se recomande 
spre elaborare îndeosebi lucrări 
care-1 ajută șă. capete o infor
mare mai amplă și aprofundată 
despre nivelul cercetărilor din 
domeniul respectiv de activitate, 
în acest fel se evită eforturi inu
tile pentru descoperirea unui lu
cru descoperit mai înainte. Apoi, 
este limpede că

Să transmitem
tinerei generații
pasiunea creatoare
in stiintăA

Acad. prof.
Gheorghe VRÂNCEANU

mai buni, profesorul are 
de a le transmite experi- 
pasiunea sa de cercetă- 
a-i cunoaște mai bine și 
prin exemplul său perso-

nu putem avea 
aceleași cerin
țe față de un 
tînăr din primii 
ani de studiu 
și față de altul 
aflat în pragul 
absolvirii fa
cultății. Uneori, 
un rezultat re
lativ modest se 
cuvine apreciat 
favorabil cu 
mai multă bu
năvoință (fără 
a exagera, bi
neînțeles), toc
mai pentru că 
a fost obținut 
de un începă
tor, prin muncă 
perseverentă.

Sistemul de 
muncă Impri
mat de școală, 
de facultate, 
pasiunea și 

curiozitatea pentru observarea și 
investigarea aspectelor lumii ma
teriale înconjurătoare, trezite, 
transmise de profesor, de educa
tor sînt, după convingerea mea, 
hotărîtoare. O formă interesantă, 
inițiată în multe instituții de în- 
vățămînt superior și la Universi
tatea din București, o constituie 
cursurile sau seminariile specia
le, conferințele ținute de oameni 
de știință din țara noastră și de 
peste hotare. în cursurile specia
le, organizate la facultățile de 
matematică, bunăoară, profesori 
cu o înaltă pregătire expun ulti
mele rezultate obținute într-un 
anumit domeniu, bine conturat, 
de cercetare. Studentul care au- 
diază acest curs capătă reco
mandări precise asupra obiecti
velor spre care trebuie să se în
drepte și a metodelor de cerce
tare, realizează un contact direct, 
folositor cu cercetători cu bogată 
activitate. Dar, firește, asemenea 
cursuri nu pot suplini munca co
tidiană din amfiteatre și labora
toare prin care se asigură, în 
principal, pregătirea noilor pro
moții de intelectuali. Tocmai de 
aceea, ar fi de dorit ca tot mai 
multe prelegeri și seminarii să se 
reliefeze printr-un plus de origi
nalitate și profunzime Izvorîte 
din munca de cercetare pe care 
o desfășoară personal profesorul, 
conferențiarul, lectorul.

(Continuare în pag. III-a)
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SUDAN ÎN YEMEN au luat ființă pri
mele sindicate din istoria țării.

Vasile M1HAI 
coresp. „Scînteii"

Azi alegeri generale
In 5 provincii din nordul Suda- 

'nului încep azi alegerile generale 
pentru desemnarea adunării con
stituante. Un purtător de cuvînt 
al comisiei electorale a anunțat 
că alegerile vor dura pînă în luna 
mai, iar rezultatele definitive vor 
fi anunțate la 7 iunie. Partidul 
democratic popular a anunțat că 
va boicota alegerile. In regiunile 
mendiohăle'hu vo¥ âveă-76c ale
geri.

SESIUNEA DE PRIMA VARA 
A UNIUNII INTERPARLAMEN
TARE a început marți la Dublin, 
cu participarea grupurilor din 
51 de țări, printre care R. P. 
Romînă.

Premierul indian

Din Delhi s-a anunțat că pri
mul ministru al Indiei, Lal Baha
dur Shastri, și-a anulat vizita pe 
care urma s-o facă în S.U.A. Pre
ședintele Johnson i-a cerut să-și 
amine vizita pentru toamnă, de
oarece „programul protocolar 
pentru luna iunie este prea 
încărcat". Ambasadorul Indiei la 
Washington a făcut cunoscut gu
vernului S.U.A., potrivit agenției 
Reuter, că „modul neobișnuit in 
care i s-a cerut primului ministru 
să-și amine vizita ar putea crea 
neînțelegeri în India".

Mentalitatea concesiilor
Situațiile statistice încheiate 

după primul trimestru al anului 
la Combinatul de industrializare 
a lemnului de la Blaj au consem
nat succesele dobîndite de acest 
colectiv în întrecerea pentru depă
șirea sarcinilor privind creșterea 
producției și productivității mun
cii și reducerea prețului de cost. 
Concomitent cu realizarea acestor 
indicatori, colectivele unor fabrici 
ale combinatului au depus eforturi 
pentru a ridica pe o treaptă mai 
înaltă calitatea produselor. Prin 
perfecționarea tehnologiei de fa
bricație și aplicarea ei corectă în 
timpul execuției, prin buna orga
nizare a producției, în fabricile de 
plăci fibrolemnoase, de placaj și 
de binale au fost obținute produ
se de calitate superioară, aprecia
te de cumpărători. Din fabrică sînt 
însă livrate uneori organizațiilor 
comerciale garnituri de mobilă a- 
vînd finisajul necorespunzător, 
sau defecte care apar ulterior.

Am căutat să aflăm de ce ies ase
menea produse de pe poarta com
binatului. La comitetul de partid 
există un referat, alcătuit pe baza 
unui studiu făcut de un colectiv 
de ingineri și alți specialiști, 
analizează această problemă, 
referat reiese că la fabrica de 
bilă există lipsuri serioase în
privește respectarea tehnologiei de 
fabricație și organizarea muncii în 
ateliere. Deficiențe apar chiar din 
faza recepționării materiei prime 
și a materialelor destinate produc
ției. Comisia de recepție, din care

care 
Din 
mo- 

ce

• 16 ADRESE DESPRE DEFECTELE MOBILEI DE LA BLAJ • CONTROLORI 
CARE ÎNCHID OCHII • PLANUL - „INDIFERENT CUM"? • FURNIZORI 

„IN TON“ • MAI MULTĂ AMBIȚIE PENTRU „MARCA FABRICII"

era de 
închis 
și l-a

face parte și șeful sectorului de 
mobilă, ing. Ionel Andronic, pri
vește cu multă indulgență nu nu
mai propriile îndatoriri, ci chiar 
și pe cele ale întreprinderilor care 
încalcă obligațiile contractuale. 
Recent, de la IPROFIL Satu Mare 
a sosit o cantitate de furnir. Po
trivit prescripțiilor din standard, 
el trebuia să aibă o umiditate de 
10—12 la sută, dar aceasta 
22 la sută. Comisia „a 
ochii", a acceptat furnirul 
introdus în fabricație.

— Este justificată activitatea a- 
cestei comisii devreme ce admite 
pătrunderea în producție a unor 
materii prime de calitate inferioa
ră ? — am întrebat pe tovarășul 
ing. Aurel Popa, directorul combi
natului.

— Există o explicație, ne-a răs
puns. Cum să vă spun... Trebuie să 
ne facem planul.

Am reținut explicația și am por
nit prin hala de fabricație spre a 
vedea efectele acestei practici. Mo
bila, cum era de așteptat, avea pete 
pe suprafețele lustruite.

— Veți aplica ștampila „C.T.C.", 
care trebuie să garanteze „marca" 
fabricii, pe asemenea produse ? 
— ne-am adresat controlorului de 
calitate Ion Crișan.

— Dacă nu se va lua o măsură 
.arbitrară, nu o pot aplica.

Iată, așadar, consecința introdu
cerii în fabricație a unor materiale 
necorespunzătoare.

Sarcinile de producție se reali
zează în această unitate a combi
natului neritmic, în „asalt". De aici 
și nerespectarea disciplinei tehnor 
logice. Piesele nu sînt lăsate să se 
„odihnească" după presare și după 
turnarea peliculei de lac, atit cît 
este prescris. Cu toate că aceste 
abateri au fost criticate în consfă
tuirile de producție, ele 
să persiste. Uneori, oricît 
rea 
și tehnologii, 
la aplicarea strictă 
giei, dau tonul. Maistrul Mircea 
Florea, de exemplu, reproșează 
controlorilor de calitate că sînt 
prea exigenți. Inginerul Cornel 
Vlad. tehnologul secției, a dat dis
poziții manipulanților să transpor
te în magazie piese de mobilă cu 
defecte de prelucrare, respinse de 
controlorii tehnici la montaj.

în fabrica de mobilă a combi
natului există o slabă organizare a 
procesului de fabricație. „Neres
pectarea tehnologiei — spunea in
ginerul Virgil Prună, șeful servi
ciului C.T.C. — este uneori rezul
tatul neurmăririi atente, pe fluxul

de ciudat, chiar 
puși să 

a

continuă 
s-ar pă- 
maiștrii 
vegheze 
tehnolo-

tehnologic, a prelucrării reperelor 
la termen. Să vă dau un exem
plu : muncitorii au la un moment 
dat totul, în afară de picioarele me
selor. Atunci se realizează in grabă 
acest reper, pentru a nu se' între
rupe producția. Finisarea se face 
în fugă, la unele faze de lucru se 
renunță".

Ni s-a relatat că, nu de mult, 
șeful sectorului mobilă, ing. Ionel 
Andronic, obiecta că. nu poate lu
cra ritmic și produce mobilă de 
calitate, deoarece serviciul apro
vizionării asigură cu întîrziere — 
alteori deloc — cheresteaua de 
fag aburit de 20 mm pentru bor
duri la panourile de P.A.L. de 
22 mm. S-a constatat însă că el ou 
anunțase conducerea întreprinderii 
de acest fapt, păstrîndu-și acest 
punct ca un alibi împotriva repro
șurilor cu privire la calitatea neco
respunzătoare a unor piese de mo
bilă. Cheresteaua de fag aburit a 
fost adusă în fabrică. Dar cu acest 
prilej s-a constatat și un alt lu
cru : din cauza slabei calități, a re
buturilor, consumurile specifice de 
cherestea fuseseră cu mult depă
șite. Iată adevărata cauză a lipsei 
cherestelei din magazie. Reiese 
deci că în organizarea producției 
și asigurarea diferitelor locuri cu 
materii prime și materiale se cere 
mai muită inițiativă și simț de răs
pundere pe întreaga scară de 
funcții a întreprinderii.

Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. III-a)
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ȘTIRI CULTURALE
SCRISORI și răspunsuri

La locul de muncă
Condițiile 

pregătire a 
zadrul întreprinderii „Vitrometan"- 
Mediaș, ne-a scris un grup de 
muncitori, nu sînt tocmai cores
punzătoare.

In răspunsul trimis . redacției, 
Consiliul local al sindicatelor Me
diaș arată că îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în acest sec
tor este legată de sistematizarea 
întreprinderii, începută în 1964 și 
care continuă. Anul acesta se vor 
executa reparații capitale la una 
dintre halele de fabricație ; cu a- 
cest prilej, se vor efectua și unele 
amenajări în hala de pregătire a 
materiilor prime. Pentru servirea 
mesei a fost rezervată o sală spe
cială. In ce privește aprovizionarea 
cu echipament de protecție și uzu
ră, aceasta se face pe baza 
grafic.

de muncă la secția 
materiilor prime i

. de 
din

unui

A

In prezent lucrează 
toate tractoarele

Cu cîteva săptămîni în urmă, co
respondentul voluntar Iacob Ghiu- 
ță de la S.M.T. Spătărești a scris 
redacției că această unitate nu 
poate termina reparațiile la toate 
mașinile agricole întrucît fi lip
sesc unele piese de schimb. Din 
cercetările făcute, ne informează 
Sfatul popular al regiunii Sucea
va,. s-a constatat că, intr-adevăr, 
m.ulte tractoare nu au fost repa
rate datorită lipsei pieselor 
schimb ; conducerea S.M.T. 
rești are partea sa de vină 
că nu a inclus la timp, în 
de reparații, un număr de 
agricole. Ca urmare a 
luate de către organele regionale, 
în prezent, toate tractoarele sînt 
reparate.

de
Spătă- 
pentru 
planul 
mașini 

măsurilor

Au trecut patru ani •••
lunii, redacțiaLa începutul 

trimis Sfatului 
Rupea scrisoarea unui locatar din 
blocul 1 A de pe strada Republicii, 
în care arăta că, deși blocul a 
fost dat în folosință cu patru ani 
în urmă, mai sînt multe de făcut 
în interiorul și în jurul lui.

Din răspunsul sfatului popular 
aflăm că reparațiile solicitate vor 
fi efectuate în curînd. In prezent, 
cu ajutorul locatarilor se nivelează 
terenul din jurul blocului, se însă- 
mînțează iarbă și se plantează flori. 
Lucrările de amenajare a 
vor fi terminate în cursul 
mai.

a
popular al orașului

străzii 
lunii

Prestări de servicii
„In comuna noastră, cu

5 800 locuitori, nu găsești o 
de prestări de servicii, arată Va- 
sile Tonu din comuna Coteana, 
in scrisoarea adresată redacției. 
Pentru o mică reparație tre
buie să mergem la Slatina, cale de 
20 km".

Ținind seama de cerințele locui
torilor, ne comunică V.R.C.C. Ar
geș, s-au înființat în comună o sec
ție de cizmărie și una de frizerie.

peste 
secție

Din diferite regiuni ale țării am 
primit scrisori care sesizau că unii 
distribuitori vînd butelii cu gaze 
lichefiate cu suprapreț.

Cercetând una din sesizările tri-

Ideile marxism-leninismului 
constituie fundamentul știin
țific al politicii partidului nos
tru, călăuza sa sigură in ope
ra de .construire a socialismu

lui. Izvorul forței partidului, 
tuturor , succeselor 
popor .sub steagul partidului în 
lupta pentru' răsturnarea stăpî- 
nirii exploatatorilor și în re
zolvarea celor mai complexe pro
bleme ale făuririi noii orin- 
duiri sociale constă în fidelitatea 
sa neabătută față de învățătura 
marxist.-leninistă. în aplicarea ei 
creatoare ta condițiile Rominiei.

Infruntînd cu eroism teroarea 
sălbatică, temnițele și plutoanele de 
execuție, comuniștii citeau cu in
teres arzător lucrările lui Lenin, 

editate ilegal de partid. Capitole din 
„Statul și revoluția". „Ce-i de fă
cut?" și alte opere leniniste, tran
scrise cu litere minuscule pe foiță 
de țigară, pătrundeau după gratiile 
închisorilor și lagărelor, transfor
mate de comuniști în adevărate 
universități roșii, insuflînd deținu- 
ților revoluționari încredere de ne
clintit în victoria cauzei socialis
mului, înarmîndu-i pentru noi bă
tălii

în munca de educare partinică, 
de călire ideologică a membrilor de 
partid și a celorlalți oameni ai 
muncii, partidul nostru a acordat 
și acordă o mare atenție studierii 
clasicilor marxism-leninismului 
în strînsă legătură cu realitățile 
concrete din țara noastră, cu ac
tualitatea.

în anii ’ puterii populare edi
tarea lucrărilor lui Lenin a că
pătat o mare amploare, 
partidului pentru răspîndirea scrie
rilor lui Lenin și-a găsit concreti
zarea în editarea a 150 de titluri în- 
tr-un tiraj total de peste 6 000 000 
de exemplare. A fost încheiată edi
tarea celor 40 de volume de Opere 
ale lui Lenin după ediția a 4-a în 
limba rusă, într-un tiraj total de 
1 624 000 de exemplare și — în 
urma unei Hotărîri a C.C. al P.M.R. 
din 1960 — s-a trecut la editarea 
Operelor complete după ediția a 
5-a în limba rusă, din care au apă
rut pînă în prezent 31 de volume, 
în acest an vor mai fi editate 6

al
obținute de

Grija

mise de redacție, Baza nr. 1 
București a Direcției generale de 
aprovizionare și desfacere din 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei a constatat că așa stau 
lucrurile. Ca urmare, personalul de 
gestiune de pe autocamionul nr. 
30 751 B a fost sancționat. înso
țitorul Ion Gagiu a fost scos dirt 
funcție, iar distribuitorul Durai-' 
tru Cernat șî conducătorul Ion 
Dinu vor fi discutați de consiliul' 
de judecată tovărășească din uni
tatea respectivă. Cazul a fost pre
lucrat cu toți gestionarii și condu
cătorii auto din cadrul bazei.

Cu prilejul Lunii gravurii, care are 
loc între 20 aprilie și 20 mai, marți 
după-amiază s-a deschis în Capitală, în 
str. Onești, o expoziție organizată de 
Uniunea artiștilor plastici și Fondul 
plastic. Expoziția cuprinde circa 200 
lucrări semnate de 62 de artiști plastici, 
executate în diferite tehnici de gravură 
în lemn, metal și linoleum. în prezența 
a numeroși oameni de artă și cultură, 
la vernisai au luat cuvîntul criticii de 
artă. Petru Comarnescu și N. Argintes- 
cu Amza. Expoziții asemănătoare s-au 
deschis și în alte orașe din țară.

★

„Lucia Sturdza Bulandra" a 
marți seara, în sala Studio, 
piesei „Intrigă și iubire" de 

Marianei Crai-

Unui donator
de tablouri

Tovarășe Nicolae Udrescu,
Ne-ați scris că ați dori să donați 

17 tablouri istorice și nu știți cui 
să vă adresați. Mulțumindu-vă 
pentru fapta dv., Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă vă sfătuiește 
să trimiteți tablourile muzeului ra
ional din Curtea de Argeș.

Nu-și respectă 
obligațiile

Cine nu se bucură cînd se mută 
într-o locuință confortabilă ? Spa
țiu, lumină, căldură... Locatarilor 
din blocul 6 de pe Magistrala 
Nord-Sud însă nu le-a fost dat să 
se bucure pe deplin 
cămine. Cînd începe 
ze centrala termică 
parterul blocului s-a 
liniștea, cu odihna, 
zgomotele devin de 
Locatarii s-au adresat mai multor 
foruri. Au scris și redacției. Sesi
zarea lor a fost dată publicității 
sub titlul „Zgomot de la centrala 
termică". Luînd cunoștință de răs
punsul I.D.G.B., 
„pentru atenuarea zgomotului s-a 
dispus montarea 
cauciuc sub postamentul electro- 
pompelor și înlocuirea rulmenților 
uzați”, am socotit că locatarii cu 
pricina vor avea în sfîrșit mult 
rîvnita liniște.

Eroare. Iată ce spune o 
într-o scrisoare recentă: 
tul de a schimba radical 
meliora pentru moment 
situație n-a prins viață; în 
posibilitatea noastră de a 
zgomotele se reduce pe 
trece”.

Așadar, l.D.G.B. consideră 
dacă a trimis o comisie la fața 
cului să încheie proces-verbal 
constatare, și a răspuns ziarului 
„Scînteia” că s-au luat măsuri, nu 
mai are nici o obligație. Cetățenii 
în cauză așteaptă măsuri concrete, 
nu promisiuni, iar redacția un răs
puns adevărat.

Teatrul 
prezentat 
premiera 
Schiller, în traducerea 
nic-Aubert și a lui Mihai Isbășescu. La 
noua montare a piesei au contribuit re
gizorul Dan Nasta, Liviu Ciulei, care 
semnează decorurile, și Ovidiu Bubulac, 
autorul costumelor. Din distribuție fac 
parte Ștefan Ciubotărașu, Ileana Pre- 
descu, Gheorghe Aurelian, Peter Paul- 
hofer, student în ultimul an la Institu
tul de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale", Mihaela Juvara, Au
rora Șotropa, Emmerik Schaffer, Ileana 
Mîndrilă, Jean Reder și alții.

★

Spectacolul cu opera „Lakme", pre
zentat marți seara de Teatrul de Ojțșră 
și Balet, s-a bucurat de concursul di
rijorului belgian Edgard Doneux. In 
același spectacol artiștii bucureșteni au 
avut ca parteneră pe soprana Cristiane 
Gruselle din Belgia, care a interpretat 
rolul titular.
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POLICLINICA Șl PACIENTUL

de noile lor 
Să funcțione- 
instalată 
terminat 

Vibrațiile 
nesuportat.

la 
cu

care arăta că

unor suporți de

locatară 
„Proiec- 
sau a a- 
această 
schimb 

răbda 
zi

Măsuri gospodărești
La scrisoarea tovarășului Dumi

tru Nicolae din comuna Rîu, care 
face unele propuneri gospodărești, 
Sfatul popular al raionului Cislău 
ne comunică următoarele :

— lucrările de construire a ce
lor două poduri vor 
anul agesta ;

— se va amenaja 
duce spre comunele 
Odăile, Bratilești;

— la circumscripția Rîu a fost 
încadrat personal mediu sanitar 
care poate face față cazurilor ur
gente.

fi terminate

drumul ■ care
Rîu, Bfăești,

★

Marți seara, în sala „Fantasio" din 
Constanța, colectivul Studioului actoru
lui amator ai Clubului muncitoresc de 
la Șantierul naval a prezentat în pre
mieră comedia „Se caută un vinovat" 
de Marcel Ayme. în aceeași seară, în 
sala clubului a fost prezentat primul 
spectacol intitulat „Melodii, melodii", 
al noii secții de estradă înființată pe 
lîngă Studioul actorului amator.

(Agerpres)

pomicolă a stațiunii expe- 
agricole Argeș. De aici sînt

Pepiniera 
rimentale 
livrați anual circa 14 000 de pomi

Foto : R. Costin

volume. Au apărut în cîteva ediții, 
în zeci și sute de mii de exemplare, 
cele mai importante opere leninis
te, au fost tipărite numeroase lu
crări biografice și memorialistice 
despre viața și activitatea lui V. I 
Lenin.

Această, intensă acțiune editoria
lă, desfășurată paralel cu editarea 
operetor lui Marx și Engels, a do
cumentelor partidului nostru, a cu- 
vîntărilor și articolelor conducăto
rilor de partid și de stat, cu apa
riția unor lucrări originale de so
cialism științific, filozofie și econo
mie politică marxistă, studii și mo-

nariile teoretice, școlile și universi
tățile serale de marxism-leniriism. 

în toate formele învățămîntului 
de partid, operele lui Marx. Engels, 
Lenin constituie, alături de docu
mentele partidului nostru, mate
rialul bibliografic de bază ; lecțiile 
și seminariile dezbat cele mai va
riate probleme în lumina princi
piilor fundamentale ale marxism- 
leninismului. în strînsă și nemij
locită legătură cu modul în care 
partidul nostru a rezolvat și re
zolvă diferitele probleme ale revo
luției și construcției socialiste, con
tribuind la înarmarea comuniștilor

Policlinica. Verigă importan
tă a vastei noastre rețele sa
nitare, ea și-a cîștigat un me
ritat prestigiu în fața oamenilor 
muncii. Servicii de specialitate și 
laboratoare — încadrate cu spe
cialiști de înaltă calificare și în
zestrate cu aparatură ce permite 
folosirea unor metode moderne 
de investigație și tratament — a- 
sigură populației o asistență me
dicală calificată, competentă. O 
asemenea unitate este și policli
nica spitalului Brîncovenesc, una 
din cele mai mari din Capitală.

In sala de așteptare po
posesc zilnic aproape 1 000 de 
oameni sosiți pentru controa
lele medicale periodice, tra
tamente, analize, ori pentru con
sult în vederea angajării în 
viciu sau eliberarea unor 
etc. Nu e, desigur, ușor să 
față atâtor solicitări, după
nici cetățenilor nu le este la în
demână să piardă prea mult timp 
pentru un examen medical.

In spațioasa și confortabil mo
bilată sală de așteptare a poli
clinicii dau ușile tuturor celor 16 
cabinete. Intre ele sînt drumuri 
care măsoară doar cîțiva pași; 
uneori însă ele se lungesc pînă 
la kilometri.

ser- 
acte 
faci 

cum

—

Intr-una din zile, lîngă ghișeul 
deasupra căruia scrie „Informații" 
apare un tînăr care adresează, des
tul de amabil, tovarășei dinăuntru 
următorul reproș :

— M-ați purtat pe drumuri. Um
blu de trei ceasuri și tot aici ajung.

Ce se întîmplase? încă de la prima 
oră a dimineții, Ion Florea s-a pre
zentat la 
rea unor 
căsătorie, 
mâții l-a 
pe Bd. Ardealului ; tînărul s-a avîn- 
tat curajos pe Splai în sus, dar, 
o dată ajuns acolo, a aflat că aseme
nea analize „nu se fac la noi". Atunci 
s-a repezit pînă pe Izvor, la o poli
clinică de care aparținuse o dată 
strada lui, dar nici aici n-a fost mai 
norocos. A 
prețioasă) 
policlinica 
o fugă și:

ghișeu, solicitînd efectua- 
analize necesare pentru 
Tovarășa de la infor- 

îndrumat la policlinica de

primit însă o informație 
analizele le poate face la 
din ștr. Bateriilor. încă 
„Nu la noi, tovarășe, la

r

• SOLICITUDINEA Șl OPERATIVITATEA IN INSTITUȚIILE DE SANATATE
• PSIHOLOGIA BOLNAVULUI Șl OMENIA MEDICULUI • EXPERIENȚELE

BUNE NU TREBUIE UITATE

policlinica Brîncovenesc". Hotărît 
să nu demobilizeze, tînărul a luat 
Splaiul în sens invers și a sosit... de 
unde plecase la ora 7. Un telefon, o 
explicație și neînțelegerea s-a lă
murit. Nu se putea de la început ?

La policlinica spitalului Brînco
venesc s-au luat multe măsuri me
nite să scurteze timpul pierdut în
tre un cabinet și altul. O practică 
bună -folosită aici este reținerea te
lefonică a orei la medic ; în acest 
fel salariații nu mai pierd timp pen
tru programări. De asemenea, la 
serviciile de oftalmologie, dermato
logie, ginecologie și O.R.L. pacienții 
se pot prezenta și fără recomanda
rea expresă a medicului.

Totuși, drumul dintre o ușă și alta 
se lungește uneori, și pentru străba
terea lui sînt necesare cîteva ore. 
Primele zeci de minute se pierd în 
fața biroului de informații.

Ora prescrisă pe bon nu se prea 
respectă și atunci pacienții luptă 
pentru primordialitate. Nedume
riți, am cerut atît părerea cetățe
nilor, cît și a conducerii policlini
cii. „Bineînțeles că ar fi mult mai 
avantajos să vin în fața cabi
netului la ora scrisă pe bonul meu 
— ne-a spus Pavel Niculae. Dacă 
fac acest lucru risc însă să intru... 
ultimul. Primii care nu respectă ora 
sînt medicii, căci introduc deseori 
pacienții în cabinet peste „rînd“, ori 
cum se nimerește. Astfel, ora de pe 
bilet nu mai are valabilitate. Și din 
această cauză circuitul de la un ca
binet la altul devine anevoios.

Cît poate dura o „oră" la policli
nică ? Un cetățean a așteptat la orto
pedie 225 de minute !

Răspunsul conducerii policlinicii :
— Noi facem programări judi

cioase, dar pacienții nu respectă 
orele.

Este știut că ambianța impune 
modul de comportare ; dacă ordinea 
înscrisă pe bonuri va fi respectată 
de personalul medical, pacienții o 
vor respecta și ei. Luarea unei mă
suri bune fără urmărirea modului

țărmurit față de partid, față de 
cauza socialismului, dragostea în
flăcărată de patrie, sentimentele 
nobile ale internaționalismului pro
letar, atitudinea nouă față de 
muncă și avutul obștesc, spiritul 
de răspundere în îndeplinirea în
datoririlor cetățenești.

Nu o dată reprezentanți de seamă 
ai intelectualității noastre, atît din 
rîndurile vechii generații, ca și din 
rîndul generației tinere, făurite în 
anii puterii populare, au arătat cît 
de rodnică se dovedește asimilarea 
creatoare a ideilor marxism-leni- 
nismului în activitatea lor teore-

RĂSPÎNDIREA IDEILOR

nografii în diferite domenii ale ști
ințelor sociale — fac parte inte
grantă din vasta activitate ideolo
gică a partidului.

Atenția neslăbită pe care con
ducerea partidului o acordă muncii 
ideologice, propagandei de partid, 
însușirii teoriei marxist-leniniste 
în strînsă legătură cu politica par
tidului, cu practica, este ilustrată 
grăitor și de dezvoltarea an de an 
a învățămîntului de partid. Anul 
acesta studiază în diferite forme 
ale învățămîntului de partid aproa
pe 1 500 000 de membri și candidați 
de partid și alți oameni ai muncii. 
Caracteristic pentru desfășurarea 
învățămîntului de partid este pre
ocuparea pentru un înalt nivel ca
litativ, extinderea formelor supe
rioare — cercurile de studiere a 
economiei politice, filozofiei, a pro
blemelor de bază ate teoriei mar
xist-leniniste, dezbaterile și semi-

cu cunoașterea temeinică a învă
țăturii marxist-leniniste, a liniei 
și hotărîrilor partidului, a aprecie
rilor sale asupra problemelor ac
tuale ale vieții interne 
ționale

Sfera de răspîndire 
marxism-leninismului 
mult mai cuprinzătoare, 
băncile școlilor medii, apoi în fa
cultăți. tînăra generație este edu
cată în spiritul învățăturii marxist- 
leniniste ; probleme de bază ale 
politicii partidului nostru, ale apli
cării de către partid a învățăturii 
marxist-leniniste sînt studiate de 
tineri din uzine și de pe ogoare și 
în cadrul învățămîntului politic 
U.T.M., care Cuprinde peste 1 milion 
de tineri. Aceasta ajută tineretul la 
însușirea unei concepții științifice 
despre lume și societate, la dezvol
tarea trăsăturilor moral-politice ca
racteristice constructorilor noii o- 
rînduiri sociale — atașamentul ne-

și interna-

a ideilor 
este însă 
încă de pe

tică și practică, cum îi ajută con
cepția materialist-dialectică să-și 
lărgească orizontul, să capete răs
puns la marile întrebări pe care le 
pune dezvoltarea științei, să fruc
tifice talentul și forța 
ție științifică, literară 
tică, să contribuie la 
firea tezaurului culturii 
în cadrul seminariilor și dezbate
rilor teoretice, al simpozioanelor, 
numeroși intelectuali, printre care 
academicieni, profesori universi
tari, cercetători științifici, scriitori 
și oameni de artă, dezbat în lu
mina învățăturii marxist-leniniste 
cele mai actuale probleme teore
tice ale diferitelor ramuri ale știin
ței, literaturii, artei.

Experiența a dovedit că partici
parea cadrelor didactice de toate 
categoriile la studiul ideologic în 
strînsă legătură cu specificul spe
cialității lor a contribuit la ridi-

de crea
și artis- 
îmbogă- 

romînești.

carea pe o treaptă mai înaltă a în
tregului proces de învățămînt, a 
muncii didactice, științifice, de e- 
ducare comunistă a elevilor și stu
denților.

Vasta și multilaterala activitate 
ideologică desfășurată de partid a 
contribuit ca ideile marxism-leni
nismului să prindă rădăcini adinei 
în conștiința oamenilor muncii, să-i 
călăuzească in întreaga operă de 
construcție socialistă. Pătrunzînd 
adînc în rîndurile maselor, ideile 
leninismului au acționat ca un pu
ternic ferment revoluționar, le-au 
ajutat nu numai să înțeleagă rea
litățile, ci și să le transforme.

Dacă azi ideile leninismului au 
fost însușite la noi de masele cele 
mai largi și au devenit pentru ele 
o călăuză în acțiune, aceasta se 
datorește faptului că aceste idei au 
fost studiate nu numai din cărți, ci 
și din viață, din felul cum și-au 
găsit concretizarea în politica 
partidului, din rezultatele obținute 
prin înfăptuirea ei. ~ 
încercarea supremă 
teorii, iar practica 
dește justețea ideilor

Aniversăm 95 de 
nașterea lui V. I. Lenin în atmos
fera de puternic avînt creator cu 
care poporul nostru întîmpină cel 
de-al IV-lea 
Muncitoresc 
caracterizată 
neclintit a întregului popor 
jurul partidului, prin adeziunea 
unanimă la politica internă 
externă a partidului și statului 
nostru. Partidul Muncitoresc Ro
mîn vede în răspîndirea 
mai largă în mase a 
leniniste, în însușirea 
tre comuniști și ceilalți 
ai muncii a tezelor fundamentale 
ale marxism-leninismului în strîn
să legătură cu viața, cu realitățile 
din țara noastră, un mijloc din cele 
mai importante de înarmare ideo
logică a maselor, de mobilizare a 
lor în lupta pentru înfăptuirea 
politicii marxist-leniniste a parti
dului, pentru triumful cauzei socia
lismului în lume.

în care se îndeplinește nu dă, fi
rește, nici un rezultat.

De cele mai multe ori, între con
sult și diagnostic nu se Interpune 
nici o unitate de timp în plus. Alte
ori însă diagnosticul nu se poate da 
pe loc. Un rol foarte mare în scurta
rea timpului pînă la diagnostic îl au 
laboratoarele. Cel de la policlinica 
Brîncovenesc efectuează un impor
tant număr de analize diverse, pen
tru care cetățenii nu pierd timp. 
La unele se rezolvă zilnic toate so
licitările. în cazurile urgente, labo
ratorul efectuează analizele la orice 
oră. Iată o experiență bună, care 
s-ar cere cunoscută și extinsă.

Atît la Brîncovenesc, cît și la alte 
unități sanitare se întîlnește însă o 
anomalie greu de explicat. Bolnavi 
cu fișe la policlinicile respective sînt 
puși să meargă singuri după rezultat, 
deși uneori nici nu e indicat să se 
dea direct bolnavului rezultatul unei 
analize. Așa că omul se prezintă iar 
la ghișeu, stă la rînd să ia bon, aș
teaptă în fața cabinetului. Alt timp 
irosit.

— Nu s-ar putea comunica anali
zele direct medicilor ?

— Ba s-ar putea, nî s-a răspuns. 
Am și folosit odinioară acest proce
deu, dar s-a pierdut pe drum...

Profesiunea de medic implică o 
mare și complexă răspundere socia
lă. De aceea, medicul trebuie să 
fie în primul rînd bine pregătit 
profesional și să nu „uite" nicio
dată că are o misiune umanita
ră. Comportarea față de cel con
sultat, căldura, solicitudinea, gri
ja tovărășească, încrederea valorea
ză uneori tot atît de mult cît și me
dicamentul. Și durerile trec parcă 
mai ușor. Poate că nu există loc 
unde vorba bună să fie așteptată 
cu mai multă ardoare.

în fiecare policlinică sau spital 
lucrează medici inimoși, atenți, pre
venitori cu bolnavii. Se mai întîl- 
nesc însă și medici cu o atitudine 
rece, distantă, care abia catadixesc 
să arunce o vorbă pacientului.

Bolnavii care se adresează servi
ciului de ortopedie al policlinicii 
Brîncovenesc vorbesc cu mîhnire d'e 
atitudinea necorespunzătoare a doc
torului Ion Gaftoi.

— A țipat la mine, tovarășe, mi-a 
vorbit urît, de parcă eram, acolo, un 
nimic.

Amare vorbe la adresa medicului ! 
Și pacientul le spune din suflet, în- 
cît nu știi ce-1 doare mai 
ori jignirea ?

Colectivul policlinicii 
găsească foarte curînd 
cele mai bune spre a schimba ati
tudinea necorespunzătoare a colegu
lui lor. Căci în afara pregătirii pro
fesionale, medicului i se mai cere și 
tăria de a ' 
impulsive, de a avea în vedere în 
primul rînd starea psihică a pa
cientului său.

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn- 
teii"). — Constructorii de pe șan
tierele de locuințe din orașul 
Piatra Neamț au dat în folosință 
alte două blocuri. Este vorba 
despre cele 153 de apartamente 
înălțate pe strada Blcazului și pe 
Bulevardul Chimiei, care și-a , 
primit zilele trecute locatarii. Cu 
acestea, numărul apartamentelor 
date în folosință în ultimii’doi ani 
în orașul de la poalele Cozlei se 
ridică la 1 213. în acest an vor 
mai ii date în folosință încă 472 
de apartamente care se vor con
strui pe străzile Alexandru cel 
Bun, Bicazului și pe Bulevardul 
Chimiei. In fotografie : noul cen
tru al orașului Piatra Neamț.

Foto : Agerpres

TEATRE
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 

circului (orele 19,30). Teatrul National 
„I. L Caragiale" (sala Comedia) : Re
gele Lear (orele 19.30), (sala Studio) : 
Patima de sub ulmi (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Casa inimilor sfărhnate 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1): Opera de trei parale (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Dragă mincinosule (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna 
dezmoșteniților (orele 19,30), (sala Stu
dio) : 3.3.3. (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R. : Băiat bun dar... cu lipsuri 
(orele 19,30). Teatrul .,Barbu Delavran- 
cea" (ȘOs. Ștefan cel Mare nr. 34): Sera 
melodiilor (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr 16) : Cinci schițe și Cîntă- 
reața cheală (orele 19,30). Teatrul „Ion 
Creangă" (Str. Eremia Grlgorescu nr. 
24): Un vis vesel (orele 16). Studioul 
Institutului de artă teatrală șl cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9): Patima roșie (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei nr. 50) : Katla șl crocodilul (orele 15 
și 17), (sala din Str. Academiei nr. 18). 
Ocheșel și Bălăioara (orele 16). Teatrul 
satirlc-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy): 
Revista dragostei (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S (Str. Lipscani nr. 59) : 
O carte despre frumusețe (orele 20). 
Circul de stat : Aii Baba și cei 40 de... 
acrobați (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Sala Palatului R. P. Ro
mine (seria de bilete 1 391 — orele 19,30), 
Patria (9; 12: 15; 18; 21). Logodnicele vă
duve : Republica (9,45; 11,45; 14; 17; 19; 
21), Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Scaramouche — cinemascop : Lu
ceafărul (10; 12; 14: 16,15; 18,30; 20,45),
București (9,30; 11,45 " '■ ........... ~
roviar —
Tomis 
(9; 11; 
12; 14; 
15; 17; . ,
scop (ambele serii) : 
Animalele : Capitol 
18.45; 21). Vieți uscate

mult: rana.

trebuie să 
mijloacele

trece peste stările

12; 14,30;
■ cinemascop 

16,15: ‘ — 
...............................14; 17; 19; 21), Fe- 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 

11,30; 14; 16; 18; 20), Aurora 
.......................21,15), Melodia (10;

Modern (10; 12,30; 
și pace — cinema- 
Carpațl (10,15; 14). 
(10; 12; 14; 16,30;

___ : Festival (9,45: 12; 
14; 16,15; 13.30; 20,45), Flacăra (16; 18; 
20). Doi băieți ca plinea caldă : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Regina cînte- 
celoi- : Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20.98'- 
Caietul albastru : Lumina (10; 12; 14; 16 , 
18.15; 20,30). Nevasta nr. 13 : Union (11; 
15,30; 18; 20,30). Volga (9: 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15). Parisul vesel : Doina 
(10; 12; 14,30: 16.30;__ 18,30; 20,30), Dacia
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Hatari — 
ambele serii — Pionieria nr. 2/1965 : 
Timpuri Noi (10,30; 13,45; 17; 20,15).
Armata codobaturilor : Giulești (10; 12,30; 
15; 17,30; 20). Hatari — ambele serii : Cul
tural (11,30; 15,30; 19). Unde ești acum, 
Maxim 1 — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18; 20) Gaudeamus igi- 
tur : Buzeștl (15; 17; 19; 21). Miorița (10; 
12; 14; 16; 13,15; 20,30), Flamura (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Un enoriaș ciudat : Crîn- 
gași (16: 18,15; 20.30), Vitan (16: 18,15; 
20,30). Două etaje de fericire : Grivița 
(10; 12,15: 15,30; 18; 20.30), Rahova (16;
18,15; 20,30). Pădurea spînzuraților — 
cinemascop (ambele serii): Bucegi (10; 
13,15; 16,30: 19.45), Drumul Sării (16; 19,15). 
Roșu și negru (ambele serii) : Unirea (11; 
16; 19,30). Mă iubește, nu - • - • -
Munca (16. 18.15; 20,30). 
Popular (16; 18,15; 20.30), 
18,15; 20,30), Ucigașii de 
(16; 18,15; 20,30) Cartouche

O» . . .
13; 15; 17; 19:
16; 18; 20,15), 
19; 21). Război

Practica este 
a oricărei 

socială dove- 
leniniste.

ani de la

Congres al Partidului 
Romîn, atmosferă 
prin unitatea de 

în 
sa 
.Și

tot 
ideilor 

de că- 
oameni

N. RADULESCU

★

După cum se vede, în activitatea 
sanitară, pe lîngă multe lucruri fru
moase, pilduitoare, pot fi întîlnite și 
aspecte de felul celor amintite mai 
sus. Aceste deficiențe, cît și altele 
nesemnalate, pot fi înlăturate prin- 
tr-o activitate mai bine organizată, 
care să țină mai mult seama de ce
rințele oamenilor ce bat la porțile 
policlinicilor.

Vasile TINCU

Cum e
leri în țară : Vremea a fost în ge

neral umedă, cu cerul mai mult 
noros în jumătatea de vest a țării 
și Moldova unde au căzut ploi, mai 
ales sub formă de averse, însoțite 
ne alocuri de descărcări electrice. 
... -------- ! regiuni vremea a fost

cerul temporar 
averse locale de 

descărcări elec-
fie alocuri i 
n celelalte 
schimbătoare, cu 
noros. Au căzut 

ploaie însoțite de 
trice. Vîntui a suflat slab pînă la po
trivit, cu intensificări în Dobrogea, 
predominînd din sectorul sud-estic. 
Temperatura aerului la orele 14 în
registra valori cuprinse între 20 
grade la Călărași și 7 grade la To- 
plița. In București : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. în cursul serii a plouat. Vîn-

mă iubește ? : 
Soții în oraș : 
Ferentari (16; 
femei : Arta 

. . .. .. ____ _________  — cinemascop:
Moșilor (15,30; 18; 20,30). Zborul întrerupt: 
Cosmos (16; 18; 20). Misterele Parisului 
— cinemascop : Viitorul (15,30; 18: 20,30). 
O stea cade din cer — cinemascop : 
Colentlna (15: 17; 19; 21). Spărgătorul — 
cinemascop : Ftoreasca (15,30; 18; 20.30). 
Vremea păginllor : Progresul (15,30; 18; 
20,15). Tovarășii : Lira (15,30: 18; 20,30). 
Legea și forța : Cotroceni (15,30; 18; 20,30). 
Șeful : Pacea (16: 18: 20).

TELEVIZIUNE
Orele 14,30 — Fotbal. Transmisiune de 

la stadionul „23 August" a întîlnirilor 
dintre echipele : Progresul — Dinamo 
București și steaua — Rapid.

vremea
tul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a atins 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 aprilie. în țară : Vre
mea continuă să se răcească, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi locale 
și sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. în regiunea de 
munte — lapoviță și ninsoare. Vîn
tui va sufla potrivit, predominînd 
din sectorul nordic. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 3 și plus 7 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade. In București: 
Vreme schimbătoare, cu cerul va
riabil mai mult noros, favorabil ploii 
trecătoare. Vînt potrivit din nord. 
Temperatura în scădere ușoară.
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Continua întărire 
a organizațiilor de partid

PE UNDE
A TRECUT ILICI

(Urmare din pag. I-a)

în ultimii ani a fost primit în 
partid un număr însemnat de cadre 
didactice cu bună pregătire ideolo
gică și profesională. în felul acesta 
s-au întărit organizațiile de bază 
din școli și au fost create altele noi; 
în toate școlile medii și într-o bună 
parte a școlilor de opt ani activează 
organizații de partid, ceea ce in
fluențează pozitiv asupra proce
sului de învățămînt, îmbogăți
rii continue a cunoștințelor poli- 
tico-ideologice ale corpului profeso
ral, educației comuniste a elevilor, 
conducerii organizațiilor U.T.M. și 
de pionieri. Numeroase organizații 
de bază din școli au inițiat studie
rea unor probleme de mare impor
tanță pentru procesul instructiv- 
educativ cum sînt: realizarea unei 
strînse legături a cunoștințelor 
teoretice cu practica în predarea 
fizicii, chimiei, matematicii ; edu
cația elevilor prin lecțiile de isto
rie, geografie, economie politică și 
limba romînă ; colaborarea în mun
ca educativă dintre diriginți și pro
fesori care predau la o anumită 
clasă.

In lumina sarcinilor de răs
pundere trasate de partid privind 
continua perfecționare a procesului 
de învățămînt, este necesar să se 
acorde în continuare atenție primirii 
în partid a învățătorilor și profeso
rilor care manifestă o înaltă con
știință patriotică și spirit de răs
pundere în îndeplinirea îndatoririlor 
ce le revin.

Consemnînd rezultatele obținute în 
întărirea rîndurilor partidului, Ple
nara C.C. al P.M.R. a indicat să se 
pună și în viitor accentul pe cali
tățile politice, morale și profesionale 
ale celor care solicită primirea în 
partid. Totodată, îndeplinirea multi
plelor sarcini care revin organizații
lor de partid impun o preocupare 
permanentă pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de pregătire politico- 
ideologică a membrilor și candidaților 
de partid, pentru educarea lor pa
triotică și internaționalistă. înarma
rea cu cunoașterea hotărîrilor parti
dului și guvernului, a poziției parti
dului în problemele mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 
La călirea partinică a membrilor și 
candidaților de partid contribuie, în 
însemnată măsură, repartizarea de 
sarcini concrete în raport cu posibi
litățile lor, discutarea cu regulari
tate în adunările generale a proble
melor actuale ale politicii partidu
lui, a activității comuniștilor.

Perseverența cu care partidul nos
tru, Comitetul Central al P.M.R., 
veghează la stricta respectare a 
principiilor și normelor leniniste ale 
vieții interne de partid și-a găsit re
flectare în desfășurarea adunărilor 
și conferințelor pentru dări de sea
mă și alegeri. Ele au reliefat conti
nua dezvoltare a activității politico- 
organizatorice a partidului, creșterea 
spiritului de răspundere al comuniș
tilor în îndeplinirea sarcinilor, îmbu
nătățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid, aplicarea cu consecvență 
în activitatea lor a principiului mun
cii colective. In practica organelor și 
organizațiilor de partid s-a încetățe
nit tinerea conferințelor și adunări
lor generale la termenele prevăzute, 
dezbaterea problemelor principale în 
plenare și ședințe de birou, în adu
nări ale activului. Dezvoltînd rezul
tatele obținute în acest domeniu, 
este necesar să se asigure continua

Mentalitatea concesiilor
(Urmare din pag. l-a)

Dintr-o analiză mai atentă s-a 
constatat că serviciul C.T.C. poartă 
o mare parte din răspundere pen
tru faptul că la beneficiari ajunge 
uneori mobilă cu defecte. în ca
drul acestui serviciu lucrează oa
meni cu o bună pregătire profe
sională și exigenți, dar și din acei 
care „închid ochii" cînd constată 
că nu se respectă normele de ca
litate, partizani ai tezei : „defecte 
care merg".

Dar iată că aceste defecte nu 
„merg" după ce produsele trec din
colo de poarta întreprinderii. Din 
partea unor organizații comerciale 
și cumpărători au sosit în ultimul 
timp la combinat 16 adrese prin 
care se reproșează calitatea neco
respunzătoare a mobilei. Dar în si
tuațiile statistice încheiate, fabrica 
apare cu planul îndeplinit. Cum ? 
Cu prețul unor serioase concesii 
făcute calității. Conducerea com
binatului permite, cu bună știință, 
să fie introduse în fabricație ma
terii prime necorespunzătoare. 
„Trebuie să ne facem planul" — 
explică directorul.

Nu se poate admite teza realiză
rii planului în dauna calității. E 
o fabrică nouă a unui combinat 
modern : ea este înzestrată cu 
utilaje de înalt nivel tehnic, are 
muncitori calificați. Aceste condi
ții sînt în vădit contrast cu men
talitatea unor oameni din fabrică 
care privesc fără prea multă răs
pundere problema calității. Smtem 
convinși că planul poate fi înde
plinit fără a fi știrbite calitatea, 
prestigiul „mărcii" fabricii.

Firește, un rol important in ri
dicarea calității produselor au și 
organizațiile de bază de la fabrica 
de mobilă. Acționează în acest sens 
cele două organizații de bază de 
aici? După spusele tovarășului 
Ștefan Lazăr, secretarul comitetu
lui de partid din combinat, ele nu 
și-au concentrat atenția spre pro
blemele calității. Munca politică 
de masă este încă slabă, nu îmbra
că forme eficiente ; agitația vizua
lă este generală și nu e axată pe 
calitate, convorbiri la locul de 
muncă cu grupuri de tineri se or

ridicare a rolului plenarelor în care 
să se discute un cerc larg de pro
bleme, iar hotăririle să fie adoptate, 
în funcție de importanța lor, în ple
nare, în ședințe de comitet sau bi
rou sau în ședințele de secretariat 
ale comitetelor regionale, raionale și 
orășenești. De cea mai mare însem
nătate este informarea sistematică a 
membrilor comitetelor de partid și 
ai birourilor organizațiilor de bază 
asupra sarcinilor actuale în diferite 
domenii de activitate, atragerea a- 
cestora la o participare efectivă atît 
la analizarea diferitelor laturi ale 
muncii de partid, la elaborarea mă
surilor, cit și la organizarea și con
trolul aplicării hotărîrilor.

Partidul nostru a acumulat o ex
periență bogată și valoroasă în mun
ca cu activul de partid, căruia îi re
vine un rol deosebit de important în 
viața organizațiilor de partid și con
stituie o nesecată rezervă de cadre 
necesare muncii de partid, de stat și 
economice. Comitetele regionale, ra
ionale și orășenești de partid se con
sultă în mod curent cu activul de 
partid, dezbat cu el principalele ho- 
tărîri ale partidului și guvernului, a- 
trăgindu-1 în rezolvarea problemelor 
ce se pun în fața organizațiilor de 
partid.

îndeplinirea de către organizațiile 
de partid a rolului de conducător po
litic la locul de muncă, inițiativa, 
spiritul de răspundere, capacitatea 
de a analiza multilateral și aprofun
dat problemele de mare complexita
te pe care le ridică viața, depind în 
măsură hotărîtoare de sprijinul pe 
care-1 primesc din partea organelor 
de partid. Experiența multor co
mitete raionale și orășenești a- 
rată că rezultate bune se obțin 
atunci cînd secretarii și ceilalți 
membri ai birourilor acestora desfă
șoară cea mai mare parte a activi
tății lor pe teren, ajutînd efectiv co
mitetele de partid și birourile orga
nizațiilor de bază, mențin un con
tact strîns cu masa largă a comuniș
tilor. Cu atît mai rodnic este ajuto
rul acordat cu cît îndrumarea nu se 
limitează la trasarea de sarcini ge
nerale, ci are un caracter concret, 
diferențiat. In activitatea organiza
țiilor de partid din întreprinderi și 
de pe șantiere, din sectorul forestier 
sau din unitățile agricole, din apa
ratul de stat, școli sau uniuni de 
creație apar nenumărate aspecte 
specifice și particularități de care 
trebuie ținut seama permanent. în
drumarea eficientă, în cunoștință 
de cauză, este aceea care pornește 
de la condițiile concrete și concen
trează eforturile spre rezolvarea ce
lor mai importante sarcini aflate în 
fața colectivelor din fiecare unitate, 
ajutîndu-le să îmbine munca pentru 
rezolvarea problemelor curente cu 
cea pentru soluționarea obiectivelor 
de perspectivă.

De-a lungul anilor, Partidul Mun
citoresc Romîn și-a întărit continuu 
rîndurile, a dobîndit o bogată expe
riență politică și organizatorică, și-a 
perfecționat neîncetat metodele și 
stilul de muncă. îndeplinirea sarci
nilor trasate în acest domeniu de 
Plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 
1965 va contribui la creșterea com
petenței organizațiilor de partid în 
rezolvarea problemelor complexe 
care le stau în față, la sporirea for
ței lor de mobilizare a maselor. în 
întîmpinarea Congresului partidului, 
oamenii muncii își sporesc eforturile 
pentru obținerea de noi victorii în 
desăvîrșirea construcției socialiste, 
în înflorirea patriei.

ganizează sporadic și cu o tematică 
puțin interesantă. Dar -dacă așa 
stau lucrurile, de ce comitetul de 
partid nu se ocupă mai mult de a- 
cest sector, ajutînd birourile să-și 
îmbunătățească munca, încît orga
nizațiile de bază să aibă o înrîu- 
rire puternică asupra între
gii activități de producție din 
fabrica de mobilă ? Folosind 
cu mai multă pricepere for
me și mijloace eficiente ale mun
cii politico-educative de masă, or
ganizațiile de partid de aici sînt 
chemate să dezvolte la întregul co
lectiv mîndria pentru „marca" fa
bricii, simțul unei înalte răspun
deri în muncă, dorința, ambiția de 
a produce numai mobilă de cali
tate.

în combinat se ridică și proble
me a căror rezolvare necesită 
concursul unor întreprinderi apar- 
ținînd Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini ; feroneria 
pentru toate tipurile de mobilă, 
dar mai ales pentru ultimul — 
„Solea" — este necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ. Ba
lamalele sînt finisate neglijent, și, 
în plus, nerezistente; broaștele 
nu funcționează în toate cazurile 
cum trebuie, se rup. Recent pen
tru mobila „Solea", intrată în acest 
trimestru în producția de serie, s-au 
primit de la Fabrica de armături 
neferoase și echipament metalic 
din București 5 000 de balamale 
Ele sînt defecte și nu pot fi mon
tate. Combinatul le-a respins la 
recepție. Ce măsură va fi luată ? 
Am dori să cunoaștem părerea to
varășilor din întreprinderea furni
zoare Ce se va face pentru îmbu
nătățirea calității feroneriei livra
te combinatului ?

Ne aflăm în prag de 1 Mai. în 
întreaga țară se desfășoară o în
suflețită întrecere care are ca o- 
biectiv centra] îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor. Mun
citorii, tehnicienii și inginerii fa
bricii de mobilă de la C.I.L.-Blaj 
dispun de toate condițiile tehnice 
ca ceea ce produc să fie absolut 
fără nici un cusur, să satisfacă 
în cel mai înalt grad exigentele 
cumpărătorilor.

Intrată în funcțiune în ultimele zile ale anului trecut, fabrica de produse lactate din orașul Satu Mare (fotografia de 
mai sus) se adaugă celorlalte obiective apărute în anii șesenalului pe harta industrială a regiunii Maramureș. Dotată 
cu mașini și instalații moderne, fabrica are o capacitate de prelucrare de 70 000 litri de lapte și produse lactate pe zi. 

întregul proces de producție este mecanizat sau automatizat. Foto : M. Cioc

0 delegație a Ministerului Forțelor Armate
a plecat in R.

Marți dimineață a părăsit Capi
tala, plecînd spte Praga, o delegație 
a Ministerului Forțelor Armate, con
dusă de general de armată Leontin 
Sălaj an, ministrul forțelor armate, 
care, la invitația generalului de ar
mată Bohumir Lomsky, ministrul a- 
părării naționale a R. S. Cehoslovace, 
va face o vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de Petre Blajovici, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan, Adrian Dimitriu, mi
niștri, Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, adjuncții 
ministrului forțelor armate, generali 
și ofițeri superiori.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, membri ai ambasadei și 
atașații militari ai misiunilor diplo
matice la București.

Cu ocazia plecării, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București a o- 
ferit un dineu în cinstea delegației.

★
In aceeași zi, delegația a sosit la 

Praga. Pe aeroportul din Praga, pa
voazat cu drapelele de stat ale Re
publicii Populare Romîne și R. S. 
Cehoslovace, delegația a fost întîm- 
pinată de O. Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho-

PLECAREA IN R. P. CHINEZĂ A UNEI DELEGAȚII 
A CONSILIULUI NATIONAL AL FEMEILOR

O delegație a Consiliului Națio
nal al Femeilor din R. P. Romînă, 
condusă de prof. ing. Suzana Gî- 
dea, președinta Consiliului, a ple
cat marți spre Pekin pentru a face 
o vizită de prietenie, la invitația 
Federației Naționale a Femeilor din 
R. P. Chineză.

La plecare, pe aeroportul Bă

Să transmitem tinerei 
generații pasiunea 
creatoare in știință
(Urmare din pag. I-a)

Cercetarea științifică trebuie să 
aibă la bază o largă informare 
de specialitate. Animat de acest 
principiu, dascălul meu, acade
micianul Alex. Miller, a reușit ca 
în peste 40 de ani de activitate, 
antrenînd cadrele tinere, să cre
eze la Universitatea din Iași una 
din cele mai complete biblioteci 
de matematică, cunoscută azi și 
peste hotare, pentru numeroasele 
publicații rare pe care le posedă. 
Asemenea biblioteci s-au organi
zat acum la București și în alte 
cîteva centre universitare din 
țară. Socotesc însă că acest mij
loc de informare este încă slab 
folosit. Cadrele didactice și aso
ciațiile studenților ar trebui să-i 
orienteze pe tineri în și mai mare 
măsură spre studierea lucrărilor 
și revistelor de specialitate, de- 
prinzîndu-i tot mai mult cu înțe
legerea, asimilarea și prezentarea 
temelor științifice din aceste pu
blicații, comentarea lor cu simț 
critic și eventual continuarea sau 
perfecționarea unora dintre ele. 
O asemenea prezentare ar putea 
foarte bine să constituie tema u- 
nei comunicări în cercul științific 
studențesc.

Se discută adeseori în lumea 
universitară asupra metodelor 
celor mai potrivite și eficiente 
pentru îndrumarea directă a tine
rilor cercetători. Este desigur 
greu să recomanzi o metodă anu
me și nici n-ar fi folositor. Oa
menii sînt doar atît de diferiți u- 
nul de celălalt și ceea ce se po
trivește unuia nu corespunde ce
luilalt. Să avem însă grijă să nu 
se întîmple ca în legenda uceni
cului vrăjitor, despre care se po
vestește că n-a reușit să învețe 
de la magistrul său decît taina 
dezlănțuirii forțelor naturii, nu și a 
stăpînirii lor. Cu alte cuvinte, să 
le împărtășim tinerilor noștri dis
cipoli, studenților noștri cu reale 
aptitudini tot ceea ce știm, tot 
ce avem mai bun și mal de preț 
în experiența noastră științifică.

S. Cehoslovacă
slovacia, vicepreședinte al guvernu- 
lui-R. S. Cehoslovace, general de ar
mată B. Lomsky, ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace, ad- 
juncți ai ministrului apărării națio
nale, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Gh. Nițeșcu, amba
sadorul R. P. Romîne la Praga, și 
membri ai ambasadei. Au fost, de 
asemenea, prezenți atașați militari 
acreditați în R. S. Cehoslovacă.

După intonarea imnurilor de stat 
ale R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovace, general de armată L. Sălăjan 
și general de armată B. Lomsky au 
trecut în revistă garda de onoare. 
Un grup de pionieri au oferit oaspe
ților buchete de flori.

B. Lomsky și L. Sălăjan au rostit 
cuvîntări.

Delegația militară romînă a fost 
primită apoi de ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace.

După-amiază, delegația a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroului necunoscut. De asemenea, la 
invitația primarului orașului Praga, 
L. Cerny, oaspeții romîni au făcut o 
vizită la primăria orașului.

Seara, ministrul apărării naționale 
al R. S. Cehoslovace a oferit o recep
ție în cinstea delegației. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

(Agerpres)

neasa, delegația a fost condusă de 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și de 
membre ale Comitetului executiv 
al Consiliului Național al Femeilor.

Au fost de față Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

„Le Monde*'

C.E.E. înaintea 
negocierilor in 
problema finanțării 
politicii agrare
După cum s-a anunțat, pe ordinea de 

zi a sesiunii din 13 mai a Consiliului 
ministerial al Pieței comune urmează să 
figureze propunerea Comisiei C.E.E. 
privind crearea unui buget „de tip fe
deral" al celor șase, în legătură cu care 
se întrevăd dezbateri dificile; printre 
altele, Franța a primit cu răceală acest 
proiect . lată ce scrie ziarul „LE 
MONDE" :

„Noua mare negociere ce se va anga
ja între cei șase, avînd drept obiect fi
nanțarea politicii agricole comune, încă 
n-a început. Dar Franța a ținut să ex
prime, ca un fel de prefață, rezervele 
sale asupra propunerilor făcute recent 
de comisia C.E.E cu privire la acest 
subiect.

Comisia a mers dincolo de ceea ce 
se aștepta de la ea, făcînd propuneri ce 
vizează crearea unui adevărat buget 
european (cînd nu era vorba decît să 
se facă față cheltuielilor agricole) și de 
întărire a dreptului de control al Par
lamentului comunității. Se știe că Pa
risul a primit, cel puțin fără zel, pro
punerile la drept vorbind mult prea 
ambițioase ale comisiei.

«Noi ne așteptam la propuneri vi- 
zînd să alimenteze cu regularitate re
sursele fondurilor specializate : ni se 
propune un adevărat buget federal». 
Aceasta a fost, în esență, remarca plină 
de uimire a experților parizieni...

Legînd aceste propuneri de dezba
terile în curs cu privire la „relansa
rea" unei uniuni politice vest-europene, 
ziarul scrie în continuare ;

„La ce bun să se pună condiții unei 
reluări a discuțiilor în problemele uniu
nii politice dacă, în mare grabă, la 
Bruxelles sînt reunite toate elementele 
care, într-o bună zi, vor retrage, fără 
îndoială, Parisului orice libertate a 
unei alegeri adevărate ?

La Paris nu există nici o rezervă în 
respingerea celei de-a doua părți din 
propunerile comisiei, care are un carac

SPORT 

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

în finala Cupei Swaythling (echi
pe masculine), din cadrul campiona
telor mondiale de tenis de masă, se
lecționata R. P. Chineze a învins re
prezentativa Japoniei cu 5—2. Punc
tele japonezilor au fost realizate de 
Takahashi, care l-a învins pe cam
pionul mondial Ciuan Ce-tun cu 
2—0 și pe Cian Sih-Iin cu 2—1. Din 
echipa R. P. Chineze a jucat exce
lent Li Fu-iun, învingător cu 2—0 
la Konaka, socotit jucătorul numă
rul 1 al Japoniei, și cu 2—1 pe Ki
mura. De menționat că echipa R. P. 
Chineze a cucerit pentru a treia 
oară consecutiv „Cupa Swaythling".

Ieri a fost zi de repaus. Campiona
tele se reiau astăzi cu probele indi
viduale.

FOTBAL

AZI ETAPA A XX-A
• Cuplajul interbucurețtean va fi 
transmis la televiziune • Radiodi
fuziunea prezintă aspecte de la 

cinci meciuri

Pe stadionul „23 August’ din 
Capitală are loc azi unul din 
tradiționalele cuplaje fotbalisti
ce interbucureștene : la ora 14,30 
se dispută meciul Progresul—Di
namo București, iar la ora 16,30 
pattida Rapid—Steaua. Ambele 
întîlniri vor fi transmise pe micul 
ecran.

Celelalte meciuri ale etapei a 
XX-a se desfășoară la Iași 
(C.S.M.S.—Petrolul), Constanța 
(Farul—Știința Craiova), Oradea 
(Crișul—Steagul roșu), Baia Mare 
(Minerul—Dinamo Pitești) și Arad 
(U.T.A.—Știința Cluj).

începînd de la ora 16,30, postu
rile de radio vor transmite pe 
programul I aspecte din meciuri
le de la București, Arad. Iași, 
Constanța și Oradea.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
ter politic urmărind să întărească drep
tul de control al Parlamentului european 
de la Strasbourg. Mai exact, comisia pro
pune modificarea articolului 203 al tra
tatului (de la Roma), pentru a se da 
Parlamentului puteri reale de control 
asupra bugetului, care să-i permită să-l 
îmbunătățească în anumite condiții.

Această teză se întîlnește cu cea a 
Olandei și se opune punctului de vedere 
francez. Este neîndoielnic că această 
problemă, a controlului parlamentar, va 
fi una din cele mai importante în marea 
negociere In pregătire".

*

Pe aceeași temă, săptăminalul „LA 
TRIBUNE DES NATIONS" scrie:

„Așteptînd instaurarea unui buget co
mun european, alimentat prin percepe
rea taxelor vamale la frontierele celor 
șase — pe care le vizează de fapt pro
punerile comisiei Hallstein — bugetul 
comun va fi asigurat în proporții dife
rite de cele șase țări membre ale Pieței 
comune. Dar, mai rămîn spre rezolvare 
încă multe probleme de detaliu. Și toc
mai problemele de detaliu, după cum 
s-a văzut și anul trecut, amenință în 
orice clipă negocierile de ansamblu.

Adevărata chestiune este de a ști dacă 
se vrea într-adevăr ca « toate» pro
blemele să fie rezolvate, din moment 
ce nimeni nu e, la drept vorbind, atît 
de grăbit să se ajungă aici. Căci un 
buget comun, alimentat de taxele va
male percepute la intrarea în Piața co
mună, considerată ca un tot, va limita 
libertatea de acțiune a fiecăruia din cele 
șase state membre, fiind primul pas se
rios pe calea supranaționalității. Or, 
aceasta nu este oare în contradicție cu 
intențiile proclamate de actualul guvern 
francez

,,U. S. New» and 
World Report"

61 de bănci 
au dat faliment
First State Bank din Covington, statul 

Texas, care și-a închis porțile la 5 apri
lie, a fost cea de-a cincea bancă ce a 
dat (aliment anul acesta șl cea de-a 
treisprezecea, începînd din anul 1963.

Cea mai mare bancă ce a dat faliment 
anul acesta a fos» San Francisco Natio
nal Bank, cu un activ in valoare de 
58 463 751 dolari. Președintele ei, Don

Ulianovsk, orașul natal al lui 
Ilici, cunoaște în aceste zile din 
preajma aniversării a 95 de ani de 
la nașterea lui Lenin, o mare a- 
fluență de vizitatori. Pe o străduță 
lăturalnică a orașului există și a- 
cum casa de lemn în care a trăit 
cu aproape un veac în urmă fa
milia Ulianovilor. Totul s-a păs
trat așa cum era pe vremea copi
lăriei și adolescenței lui Volodea 
Ulianov. In gostinaia — sufragerie
— un preș modest, o masă și scau
ne. Aici se adunau seara Ulianovii. 
Peste tot operele lui Karl Marx, ale 
democraților revoluționari ruși Do
broliubov, Herzen, Cernîșevski.

Cu aceeași emoție pășești în in
cinta bătrînului gimnaziu ale că
rui cursuri le-a urmat Vladimir 
Ulianov, te oprești în fața băncii 
sale de elev. In apropiere de gim
naziu se află parcul Novii Ve- 
neț, pe marginea Volgăi. Pe aleile 
sale se plimba adesea adolescen
tul Volodea, meditînd la soarta po
porului său, a muncitorilor și ță
ranilor din Rusia.

Coșuri cu flori sînt aduse cu a- 
vioanele în aceste zile din sudul 
țării — de la Suhumi sau Batumi
— ca să fie depuse pe soclul sta
tuii lui Lenin din piața orașu
lui. Statuia privește în depărtare, 
spre Marea Kuibîșev.

Mai în jos, pe cursul Volgăi, se 
găsește hidrocentrala de la Kuibî
șev care poartă numele lui Lenin, 
apoi cea de la Volgograd. O întrea
gă cascadă de hidrocentrale e în 
curs de construcție pe bătrînul flu
viu — întruchipare vie a mărețului 
■vis leninist de electrificare a Rusiei, 
de ridicare a patriei sale pe trepte 
înalte de propășire și civilizație.

In apropiere de Șușenskoe, sa
tul siberian de pe Enisei în care o- 
dinioară a fost exilat Lenin, se 
aude vuietul necontenit al buldo
zerelor și autocamioanelor. Acolo 
se construiește una din cele mai 
mari hidrocentrale ale Uniunii So
vietice, cu o capacitate de 6 300 000 
de kilowați. Să facem o mică com
parație. Prima hidrocentrală so
vietică — cea de la Volhov — ti
vea numai 50 000 de kilowați. Hi
drocentrala de la Saian-Șușenskne 
va fi de o sută douăzeci și șase de 
ori mai mare. Ea va intra în func
țiune în anul 1970, la centenarul 
nașterii lui Ilici, și va purta nu
mele său. Casa în care a trăit 
cindva revoluționarul exilat la 
Șușenskoe e astăzi casă-muzeu.

Am trecut nu de mult prin sa
tul Kașino, aflat în apropierea 
Moscovei. Aici Vladimir Ilici a a- 
sistat la inaugurarea primei sta
ții electrice făurită din proprie ini
țiativă de către țăranii din partea 
locului. Era în 1920, cînd tăvălugul 
războiului interventionist se ros
togolea peste Ucraina, sudul Ru
siei și Siberia. In țară domneau 
lipsurile. Pe pereții caselor din 
Moscova erau afișe cu litere mari: 
„Tu ce dai frontului Și, totuși, 
în acele zile „lampa lui Ilici", cum 
numeau țăranii din Kașino lumina 
electrică, a început să lumineze sa
tele sovietice.

C. Silverthorne, a fost acuzat luna tre
cută, în fața subcomitetului de anchetă al 
Senatului, de neregularifăți in conducere.

Subcomitetul, condus de senatorul 
John McClellan, din Arkansas, încearcă. 
să stabilească de ce au dat laliment atît 
de multe bănci. Audierile vor fi reluate 
la 20 aprilie.

Controlorul financiar James J. Saxon a 
declarat recent că, din 1951, au dat fali
ment 61 de bănci. Toate cele nouă fali
mente de bănci naționale, a declarat în 
mod oficial Saxon, erau legate de inco
rectitudini flagrante din partea uneia sau 
mai multor oficialități de bancă.

„Arbeiter Zeitung"

Tendințe
9 

semnificative 
in rindul studenților 
americani
In ultima vreme s-au semnalai nume

roase acțiuni ale unor studenți ai univer
sităților americane, printre care și piche
tele ce au manifestat zilele trecute in 
fața Casei Albe împotriva politicii S.U.A 
în Vietnam. Referitor la unele stări de 
spirit care se observă în rindul studen- 
țimii americane, ziarul austriac „ARBEI- 
TER ZEITUNG" publică o corespondentă 
din New York, in care se spune :

„De curind senatorul din Louisiana 
Ellender, unul din conducătorii blocu
lui rasist și conservator ai democraților 
din sud, urma să primească titlul ono
rific de doctoi la Universitatea din 
Oklahoma (sud-vestul S.U.A.), aflată 
într-un ținut în care prejudecățile ra
siale încă nu au dispărut. Ellender fă
cuse cu puțin înainte de festivitate o 
declarație vehementă împotriva noii 
legislații ce ai urma să asigure negrilor 
dreptul la vot. Studenții din Oklahoma 
au demonstrat împotriva conferirii 
titlului onorific politicianului rasist și 
astfel festivitatea a trebuit să se țină 
fără o participare publică

Acesta nu este singurul semn că ti
neretul american începe să se trezeas
că din letargia politică și să se lepede 
de teama din perioada lui McCarthy, 
devenind din nou activ. La Universi
tatea din California a avut loc o dispu
tă, însoțită de demonstrații, cu privire

Colhozul înființat mai tîrziu la 
Kașino a primit numele „Drumul 
lui Lenin". El posedă acum zeci de 
tractoare, combine și autocamioa
ne. In fiecare an colhozul realizează 
între 300—500 mii de ruble numai 
din cultura inului. Colhozul are o 
fermă cu două mii de animale, 
dintre care 600 vaci. Mulsul se face 
cu aparate electrice. <,

...Numeroși vizitatori se perindă 
în aceste zile la locurile istorice 
din Leningrad, la coliba de pe ma
lul lacului Razliv, unde Ilici a 
scris vestita sa lucrare „Statul și 
revoluția", în gara finlandeză, lin
gă mica locomotivă care l-a adus 
în Petrogradul revoluționar, la 
Smolnîi, în sala unde s-a procla
mat Puterea sovietică. La Moscova, 
grupuri de vizitatori trec prin să
lile muzeului „V. I. Lenin" sau 
prin cabinetul de lucru din Krem
lin al lui Ilici. Cabinetul este o 
cameră modestă ale cărei ferestre 
se deschid spre turnul Troițki. In 
mijloc — o masă de lucru și un 
jilț de lemn. Lui Ilici nu-i plă
ceau fotoliile moi, comode. Numai 
pentru oaspeți erau așezate în a- 
propierea mesei cîteva fotolii de 
piele. Unica podoabă a cabinetului 
e un palmier decorativ. Pe pereți 
— o hartă a lumii și un portret al 
lui Marx. Biblioteca cu documente 
și cărți ocupă un loc important.

Aici și-a desfășurat o parte din 
activitatea sa clocotitoare Ilici. 
Aici și-a pregătit cuvînțările pe 
care le-a rostit la congrese de 
partid, la conferințe și adunări. In 
această încăpere primea delegați ai 
partidelor comuniste, alți oaspeți 
de peste hotare. Lenin era în stare 
să întrerupă orice activitate cînd 
veneau delegații ale muncitorilor 
sau țăranilor. Ii. asculta cu atenție și 
dragoste, iar convorbirile aveau 
adeseori drept rezultat decrete și 
hotăriri de mare importanță pen
tru tînărul stat sovietic.

„După sosirea în capitală — își 
amintește bătrînul muncitor puti- 
lovist A. V. Ivanov — am fost ime
diat primit de către Lenin in ca
binetul său și l-am informat des
pre situația din uzină, starea de 
spirit a muncitorilor, lipsurile din 
Piter". Imediat după convorbire, 
Lenin a scris o scrisoare comisa
rului poporului pentru aprovizio
nare, cu rugămintea de a crea de
tașamente de muncitori cu sarcini 
de aprovizionare

In această încăpere, după zile 
și nopți de furtunoase dezbateri 
ale specialiștilor, s-a născut planul 
GOELRO. Cifrele cuprinse în a- 
cest plan — socotit pe vremea aceea 
de unii utopie — au fost de mult 
depășite.

Lenin n-a mai trăit să vadă 
hidrocentralele de pe Volga sau 
cele de pe Angara și Enisei, în Si
beria. Dar ideile sale trăiesc și în 
lumina izvorîtă de pe locurile unde 
și-a purtat cindva pașii.

Ambrozie MUNTEANU
Moscova, aprilie 1965

*

Pichete studen|ești în țața Casei Albe

la libertatea cuvîntului și a gîndirii, în 
cadrul căreia studenții au realizat, 
cu seriozitate și disciplină, o grevă îm
potriva autorităților universitare.

Cu zece am în urmă era aproape de 
neconceput ca studenți sau alți tineri 
să poată fi mobilizați la vreo acțiune 
comună. Tactica teroristă a lui Mc
Carthy de a-i acuza pe oameni pen
tru ceea ce au spus sau „semnat" cu 
un deceniu înainte, pe cînd erau tineri, 
îi făcea temători. Atmosfera mucegăită 
și conservatoare, care se crea astfel 
printre tineri, în special în universi
tăți, a avut și alte efecte : organizațiile 
de dreapta se extindeau și societatea 
de dreapta, John Birch, organizațiile 
Goldwater și altele se puteau lăuda că 
au mulți studenți în rîndurile lor. Uni
versitățile americane, lăcașuri tradițio
nale de tendințe progresiste, păreau să 
se fi transformat în contrariul lor

Dacă faptele nu ne înșeală, au in
tervenit schimbări Lupta pentru drep
turile negrilor și participarea activă a 
tnultoi studenți din nord și din vest 
la această luptă a înviorat viața uni
versitară. Mulți studenți albi au luat 
parte la marșul de la Selma.

O serie de organizații studențești au 
fost create în ultimii ani Ele au luat 
naștere — independent unele de altele 
- în vestul mijlociu. în Texas și pe 

coasta de vest. Ele sînt progresiste, 
orientate spie stingă

Studenții progresiști se solidarizează 
eu grupurile asuprite din punct de ve
dere economic și social cu portori- 
cânii în răsărit, cu negrii și cu mexica
nii în marile orașe, precum și cu mun
citorii agricoli",
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Comentariul zilei

Dialog
italo-american

In calendarul diplomatic occidental 
vizitei în S.U.A. a primului ministru 
al Italiei, Aldo Moro, pe care-l în
soțește ministrul de externe Amin- 
tore Fanfani, i se acordă o anumită 
imporfanjă. Comentatorii din diferite 
fări subliniază că această vizită, îm
preună cu cea din luna mai a pre
ședintelui Coreei de sud, sînt sin
gurele sosiri de oaspefi străini la 
Washington care nu au fost amînate 
la cererea Casei Albe, potrivit hofă- 
rîrii anunțate . zilele trecute de pre
ședintele Johnson. Numeroase ziare 
occidentale sînt de părere că explica
ția faptului trebuie căutată, între altele, 
în locul pe care-l ocupă Italia în an
samblul politicii vest-europene și at
lantice. Astfel „St. Galler-—Tagblatt", 
care apare în Elveția, consideră că, 
după numirea lui Fanfani în fruntea 
diplomației italiene, îndelungata pe
rioadă de așteptare pasivă din politi
ca externă a acestei țări se apropie 
de sfîrșit. „Politica externă italiană, 
scrie ziarul, pare să fi intrat acum 
într-o fază de reanimare"

Pe ce linie ? Nu este vorba despre 
o ieșire din canoanele devenite tradi
ționale pe malurile T'brului. Dimpotri
vă, influentul cotidian italian „La 
Stampa" reafirmă, într-o avancronică 
a vizitei la Washington, „neschimbata 
fidelitate a guvernului italian fată de 
alianța atlantică". Se pare, de altfel, 
că tocmai în acest spirit a acfionat 
recent diplomația italiană care, după 
cum scrie ziarul torinez, „apără o 
unitate (vest) europeană în cadrul a- 
lianfei atlantice", atunci cînd a în
cercat — ce e drept, fără succes — 
să apropie, cu prilejul vizitei la 
Roma a ministrului de externe fran
cez, punctele de vedere ale Parisului 
și ale Bonnului, divergente în acest 
domeniu.

Nuanfs noi în politica externă a 
Italiei pot fi identificate insă in alt 
domeniu. Ziarul elvejian mai sus ci
tat vorbește astfel despre o anumită 
acjiune a Italiei pentru intensificarea 
legăturilor ei, îndeosebi comerciale, 
cu jările socialiste, precum și cu unele 
din statele în curs de dezvoltare. In 
acest domeniu se ivesc, însă, după 
cum scrie „La Stampa", unele pro
bleme deschise între Italia și Sta
tele Unite. La acestea, ziarul adaugă 
unele probleme economice, aluzie 
prin care postul de radio Londra în
țelege o posibilă 
de a i se acorda 
cane în vederea 
situații economice

Vizita primului 
nistrului de externe ai Italiei la Was
hington se situează pe de altă parie 
în contextul situației create pe arena 
internațională de acțiunile agre
sive desfășurate de Statele Unite în 
Indochina. In preajma sosirii oaspe
ților italieni în S.U.A., partea ame
ricană care simte, desigur, starea de 
izolare în care se află ca urmare a 
politicii sale agresive în Vietnam, a 
inițiat o serie de demersuri cu scopul 
de a atenua această izolare. Se ur
mărește, după cît se pare, atragerea, 
chiar și simbolică, a cît mai multor 
sliați ai S.U.A. în războiul dus îm
potriva poporului vietnamez. Dintr-o 
relatare a agenției Associated Press 
s-a aflat că deocamdată oficialitățile 
americane s-ar mulțumi cu trimiterea 
în Vietnam a unei misiuni italiene 
compuse din medici, infirmieri și teh
nicieni.

Se știe că Fanfani însuși a calificat 
în parlamentul italian, cu pufin timp 
înainte de a pleca în S.U.A., bombar
damentele americane în Vietnam ca 
„o strategie extrem de periculoasă". 
Se pune deci întrebarea: vor 
ceda oaspefii italieni presiunilor 
S.U.A. ? Rămîne, desigur, de văzut. 
Este greu de crezut că ei nu vor 
(ine seama, cel puțin într-o anumită 
măsură, de puternica mișcare de 
protest ce se manifestă în rîndurile 
poporului italian împotriva agresiunii 
americane în Vietnam.

A. CERNEA

cerere a lui Moro 
noi credite ameri- 
redresării actualei 
crifice a Italiei, 
ministru și a mi-

După recentele manifestații stu
dențești din Spania 
Madridului, patrule 

civile'

pe străzile 
ale „gărzii

Ministrul de externe francez
nu va participa la sesiuneaS.E.A.T.0

PARIS. — Rezumînd textul unei 
declarații publicate ieri de Ministe
rul de Externe francez, agențiile de 
presă anunță că guvernul francez 
a hotărît să nu-și trimită ministrul 
afacerilor externe Ia sesiunea Con
siliului ministerial al pactului 
S.E.A.T.O., care se* va întruni la 
Londra între 3 și '5 mai. Franța a 
informat oficial guvernul britanic că 
nu va trimite la sesiune decît un 
observator.

*

Agenția France Presse a transmis 
un comentariu semnat de Raymond 
Hubert. Hotărîrea guvernului fran
cez „nu înseamnă, în mod formal, 
că Franța abandonează Organizația 
tratatului Asiei de sud-est, dar sea
mănă foarte mult cu aceasta" —

PEKIN 20 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 20 aprilie 
a avut loc o ședință lărgită a Comi
tetului Permanent al Adunării re
prezentanților populari din întreaga 
Chină. La ședință a fost adoptată 
în unanimitate o rezoluție care a- 
dresează tuturor organizațiilor de 
masă și întregului popor chinez a- 
pelul „de a face toate pregătirile 
necesare pentru a trimite cetățeni 
chinezi să lupte împreună cu po
porul vietnamez și să-i izgonească 
pe agresorii americani, în cazul în 
care imperialismul american va con
tinua să intensifice războiul său de

»

Agen- 
V.N.A.

o de- 
apelul 
la or-

R S A- Politică
de genocid

HANOI 20 (Agerpres). — 
ția vietnameză de presă 
a fost autorizată să facă 
clarație în legătură cu 
țărilor neangajate, referitor
ganizarea de tratative fără condiții 
prealabile pentru găsirea unei solu
ții politice în problema Vietnamu
lui. în declarație se arată că, deoa
rece în prezent Frontul de Eliberare 
Națională din Vietnamul de sud 
controlează trei pătrimi din terito
riul acestei părți a țării, nu poate 
fi pusă în aplicare nici o soluție în 
ce privește Vietnamul de sud, fără 
ca Frontul de Eliberare Națională 
să-și facă auzit glasul hotărîtor. în 
ce privește rezolvarea 
Vietnamului, subliniază 
agenției V.N.A., „singura 
este astăzi înfăptuirea 
prezentate de Fam Van 
mul ministru al R. D. Vietnam, la

problemei 
declarația 
cale justă 
punctelor 

Dong, pri-

Elicoptere doborite 
de patrioții 
sud-vietnamezi

SAIGON 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția vietnameză 
de presă, în provincia Quang 
Nam, în care este situată baza ame
ricană de la Da Nang, patrioții au 
respins în cursul zilei de luni un 
raid lansat de trupele guvernamen
tale sud-vietnameze, însoțite de e- 
licoptere americane. Comunicate 
militare americane recunosc că au 
fost scoși din luptă 38 de soldați din 
armata guvernamentală și doi ame
ricani, iar trei care blindate și trei 
elicoptere au fost distruse.

★

HANOI 20 (Agerpres). 
cum anunță agenția de 
vietnameză „Eliberarea", 
trei luni ale acestui an
dați din trupele mercenare sud-viet
nameze au trecut de partea forțe
lor populare de eliberare. După date 
provizorii, numai în luna februarie 
3 500 de soldați din 
tei sud-vietnameze 
trală a Vietnamului 
zertat, trecînd de 
populare vietnameze.

— După 
presă sud- 
în primele 
12 412 sol-

unitățile arma- 
din partea cen- 

de sud au de- 
partea armatei

r &

I

scrie autorul Comentariul mențio
nează că „la Londra se va discută, i- 
nevitabil, despre Vietnam". Or, în le
gătură cu aceasta, între membrii 
S.E.A.T.O. nu există nici o unitate 
de vederi (în nici un caz între Was
hington și Paris — N.A.). Hubert 
amintește că „încă la sesiunea de a- 
nul trecut de la Manila a Consiliu
lui S.E.A.T.O. delegația franceză nu 
a semnat comunicatul final și pen
tru a nu se regăsi în aceeași situa
ție șt anul acesta, guvernul de la 
Paris preferă să nu participe la lu
crările consiliului și, de aceea, va fi 
reprezentat numai printr-un obser
vator . Aceasta înseamnă — adaugă 
autorul — că atît timp cit proble
ma vietnameză nu va fi reglemen
tată, Franța nu va mai participa 
lucrările S.E.A.T.O".

agresiune și poporul vietnamez 
avea nevoie de ajutorul lor“. Rezo
luția subliniază că guvernul și po
porul chinez aprobă pe deplin și 
sprijină cu hotărîre poziția expri
mată în apelul Adunării naționale 
a R. D. Vietnam, care 
singura cale justă de i 
problemei vietnameze, 
spune în rezoluție, va < 
facă tot ce-i va sta în 
tru a acorda un sprijin hotărît 
necondiționat poporului vietnamez, 
care duce acum o luptă patriotică 
și justă de rezistență împotriva Sta
telor Unite".

i reprezintă 
rezolvare 
„China, 
continua să 
putință pen- 

și

8 aprilie 1965". Dacă această bază 
va fi recunoscută, se vor crea con
diții favorabile pentru soluționarea 
pașnică a problemei Vietnamului și 
se va putea lua în considerare con
vocarea unei conferințe internațio
nale, de genul Conferinței de la Ge
neva din 1954. Guvernul R. D. Viet
nam declară că „orice propuneri 
contrare poziției expuse mai sus sînt 
necorespunzătoare, după cum neco
respunzătoare sînt orice propuneri 
avînd drept scop intervenția O.N.U. 
în situația din Vietnam, deoarece 
asemenea propuneri sînt fundamen
tal contrare acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet
nam".

NEW YORK 20 (Agerpres). - 
Luînd cuvîntul în cadrul Comi
tetului special al O.N.U. pentru 
problemele apartheidului, A. 8. 
Nkobo, membru al Comitetului 
executiv al partidului „Congre
sul panafrican" din Republica 
Sud-Africană a declarat că gu
vernul R.S.A. duce o politică de 
genocid. Nkobo a arătat că comi
tetul trebuie să se pronunțe pen
tru eliberarea lui Sobukwe, pre
ședintele Partidului 
panafrican", deținut de 6 
în închisoarea de pe insula 
ben. Vorbitorul a spus că, 
martie 1963, în R.S.A. au 
condamnați la moarte peste I 
oameni pentru că s-au opus po
liticii apartheidului.

„Congresul
> ani
Rob- 

din 
fost 

50 de

X

In sprijinul țărilor 
in curs de dezvoltare

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Taniug, 
țările în curs de dezvoltare au 
prezentat, în cadrul sesiunii Con
siliului O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare, un program comun 
de acțiune destinat asigurării a- 
plicării hotărîrilor Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare de la Geneva. Ex
punerea programului a fost făcu
tă, în numele grupului de țări, 
de reprezentantul Iugoslaviei. 
Dintre elementele de bază ale 
programului, unele se referă la 
procedura pentru asigurarea pro
gresului în domeniul colaborării 
economice; programul relevă 
problemele ce trebuie discutate 
în viitor la întrunirile Consiliu
lui, pe linia ridicării economice 
a țărilor în curs de dezvoltare.

a 
se

John Horner, Emrys Hughes, Anne Kerr și Frank Allaun, membri laburiști 
ai parlamentului britanic, s-au aflat în fruntea marșului inițiat de orga

nizația Campania pentru dezarmare nucleară

CORDIALITATE CU... REZERVE

HANOI 20 (Agerpres). — în zorii 
zilei de 20 aprilie, avioane ameri
cane și sud-vietnameze au bombar
dat localități din provincia Quang 
Binh și din regiunea Vinh Linh, în 
R. D. Vietnam. Unitățile Armatei 
populare vietnameze au doborît 
două avioane.

xpresia „la est de Suez" a ră
mas consacrată în vocabularul 
diplomației britanice mai mult 

ca reminiscență simbolică de pe 
vremea unui întins imperiu colo
nial. Tradiționala prezență într-o 
vastă regiune geografică — de 
la Suez la Pacific — s-a restrîns 
mereu o dată cu succesele miș
cării de eliberare națională, cu 
apariția unui șir de țări indepen
dente. Au supraviețuit însă unele po
ziții și interese, încă destul de im
portante, pentru menținerea cărora 
Marea Britanie continuă să depună 
costisitoare eforturi.

In ultimul timp s-au făcut remar
cate o succesiune de acțiuni pe pla
nul politicii externe, care au reflec
tat tocmai această acută preocupa
re: premierul Wilson a făcut de cu- 
rînd o călătorie la Washington — 
a doua în 4 luni — reafirmîndu-și 
încă o dată sprijinul pentru agresiu
nea americană în Vietnam. Patrick 
Gordon Walker, în calitate de re
prezentant special al Forreign Offi- 
ce-ului, se află într-un turneu prin- 
tr-o serie de capitale asiatice, scopul 
mărturisit fiind căutarea unei așa- 
zise soluții „de compromis" pentru 
războiul din Vietnam, iar scopul sub
secvent fiind de a sonda posibilită
țile de sprijin pentru pozițiile brita
nice, în special cele din Malaye- 
zia.

Au devenit tot mai frecvente co
mentariile, precum și declarațiile di- 
feriților oameni politici, în care se 
subliniază împletirea din ce în ce 
mai strînsă a intereselor imperialis
te americano-britanice în această 
regiune. Săptămînalul „Economist", 
care reflectă de obicei părerile 
cercurilor influente din City, con
stată chiar că în această privință ar 
exista un anumit raport de subor
donare britanică față de S.U.A. : „Di
recția de acțiune ă Marii Britanii va 
depinde de politica americană. Intr-a
devăr, în orice moment o hotărîre a- 
mericană de retragere din sud-estul 
Asiei ar face de nesusținut poziția 
britanică în Malayezia". Privind însă 
în perspectivă situația, autorul arti
colului se arată pesimist : „Este însă 
greu de imaginat că peste 10 sau 15 
ani vor mai exista trupe britanice în 
Malayezia".

După cum a reieșit din comenta
riile presei britanice, tocmai unele

Puncte de vedere divergente înaintea 
intrunirii miniștrilor apărării ai țărilor N.A.T.O 

întîlnire a miniștrilor apărării ai 
membre ale N.A.T.O., urmează 
loc la Paris, între 31 mai și 2

O 
rilor 
aibă 
nie.

Ziarul „Frankfurter Allgemeine"

ță- 
Sâ 
iu-

_ a
publica' relatarea convorbirii redactoru
lui său, Adelbert Weinstein, comentator 
militar, cu Pierre Messmer, ministrul a- 
părării al Franței.

„Date fiind diferențele dintre concep
țiile st-ategice fundamentale — scrie 
autorul articolului — ministrul francez al 
apărării nu crede că o conferință a mi
niștrilor apărării, indiferent dacă ea va 
avea loc înaintea sau după sesiunea 
N.A.T.O., ar putea avea succes. Nu se 
poate presupune că la o asemenea în
trunire să se poată găsi o concepție 
strategică comună pentru N.A.T.O. Pentru 
moment, el nu vede posibilitatea unei a- 
propieri între concepția strategică a 
Franței și cea a S.U.A. Astăzi — a re
petat el — nu există o strategie atlan
tică comună".

j

După ce a arătat că guvernul Fran
ței se exprimă atît împotriva unei „forje 
nucleare atlantice” preconizate de An
glia, cit și împotriva planurilor ameri
cane privind „forțele nucleare multilate- ș, 
rale", Messmer a trecut la problemele 
Vietnamului. „Pentru statele N.A.T.O. — 
a declarai ministrul — din situapa din 
Vietnam 
militare 
atlantică 
intră în 
trupelor 
este inadmisibilă 
juridice. De asemenea și din punct de 
vedere politic, o participare militară a 
statelor atlantice la operațiunile din 
Vietnam este de neconceput".

nu rezultă nici un lei de urmări 
nemijlocite pentru că alianța 

este un pact regional. Asia nu 
sfera ei.
atlantice

O participare activă a 
la acțiunile militare 

chiar din considerente

1005 Pregătirea unei 
intîlniri tripartite 
la nivel înalt

Congresul P. C. 
din Luxemburg 

încheiat lucrărilesi-a

UnVIENTIANE 20 (Agerpres).— 
purtător de cuvînt al armatei regale 
laoțiene a declarat că rebeliunea ce
lor peste 200 de militari din rîndul 
trupelor dislocate la Paksane, loca
litate situată pe fluviul Mekong, 
„reprezintă o acțiune serioasă". Cu 
toate acestea, a spus același purtător 
de cuvînt, guvernul de la Vientiane 
este în măsură să zădărnicească re
beliunea elementelor de dreapta, așa 
cum s-a întîmplat în urmă cu două 
săptămîni, cînd trupele regale au pus 
capăt unei alte acțiuni dizidente. 
Agenția U.P.I. relatează că la Vien
tiane au început tratative între re
prezentanți ai celor trei curente po
litice, cu scopul de a pregăti o întîl- 
nire la nivel înalt între primul mi
nistru Suvanna
Boun Oum, liderul aripii de dreapta, 
și prințul Sufanuvong, lider al forțe
lor Patet Lao.

Fumma, prințul

Festivitățile Dante

.LUXEMBURG 20 (Agerpres). — 
La 19 aprilie s-au încheiat lucrările 
Congresului al 18-lea al Partidului 
Comunist din Luxemburg.

Congresul a aprobat raportul C.C. 
și raportul referitor la modificările 
în statutul partidului.

A fost ales C.C. al P.C. din Lu
xemburg, compus din 33 de membri. 
Dominique Urbany a fost ales în 
funcția de președinte al P. C. din 
Luxemburg.

fi

TOKIO — Agenția France Presse 
anunță că în urma invitației Comite
tului japonez pentru prietenia inter
națională, săptămînă aceasta vor 
sosi la Tokio două personalități a- 
mericane, „care vor avea sarcina să 
restabilească încrederea Japoniei în 
politica Statelor Unite în Asia": prof. 
Walt Rostow, consilier al Casei 
Albe, economist și istoric, precum și 
Henry Cabot Lodge, fost ambasador 
la Saigon. France Presse subliniază 
că „Rostow se va afla într-o poziție 
neplăcută. Trei universități au refu
zat să-l primească, temîndu-se de 
tulburări, astfel încît nu se știe încă 
unde își va ține conferințele". Agen
ția France Presse își exprimă păre
rea că „guvernul japonez îl va pri
mi cu cordialitate, însă cu oarecare 
rezervă".

negocieri pe această bază au for
mat substratul principal al vi
zitei lui Harold Wilson la Washing
ton, unde — potrivit observatorilor 
politici — au fost examinate aspec
te ale unei strategii combinate ame
ricano-britanice în sud-estul Asiei. 
In ultimele zile am auzit aci păreri 
potrivit cărora Marea Britanie ar fi 
solicitată să contribuie la întărirea 
rețelei de baze militare americane, 
proiect la care premierul britanic a 
făcut recent o referite, ca la o for
mă de „cooperare aliată la est de 
Suez". In linii mari, ar fi vorba de 
umplerea unui așa-^is „vid strate
gic" în dispozitivul forțelor america
ne, începînd de Ia baza Asmara din

ROMA — Corespon
dentul Agerpres, Gior
gio Pastore, transmite : 
La Florența, orașul na
tal al marelui poet ita
lian Dante Alighieri, 
s-au deschis marți lu
crările „Congresului in
ternațional de studii 
dantești", cu ocazia îm
plinirii a 700 de ani de 
la nașterea poetului. La 
congres participă pes
te 500 de specialiști, re
prezentând 34 de uni
versități din întreaga 
lume. Discursul inaugu
ral a fost rostit de poe
tul Saint-John Perse,

laureat al Premiului 
Nobel pentru litera
tură pe anul 1960. 
Lucrările se desfășoară 
timp de 5 zile la Palaz
zo Vecchio, pe secții. 
Din R. P. Romînă par
ticipă prof. dr. Alexan
dru Bălăci, membru co
respondent al Academiei, 
care va prezenta o co
municare privind răs- 
pîndirea operei lui Dan
te în Rominia. La 26 a- 
prilie congresul se va 
transfera la Verona (lo
calitate unde a trăit po
etul mai mulți ani în 
exil), iar la 27 aprilie

se va încheia la Raven
na (orașul unde a mu
rit Dante). Cu prile
jul festivităților, la Bi
blioteca națională din 
Florența s-a deschis o 
expoziție care cuprin
de ediții din operele lui 
Dante, ilustrații la lu
crările sale, precum 
alte documente
timpul vieții lui Dante. 
O altă expoziție, des
chisă la galeriile „Cer- 
tosa del Galluzzo", pre
zintă orașul Florența 
așa cum arăta el în 
timpul vieții poetului.

și 
din

de o navă britanică pe bordul căre
ia se afla un grup de experți anglo- 
americani. De aceea, se spune aici, 
la Casa Albă s-ar fi discutat o pro
blemă studiată în prealabil și, cu 
acest prilej, s-ar fi cerut Marii Bri
tanii o participare mai substan
țială.

Opinia publică britanică, care 
dezaprobă aceste planuri militare, 
pronunțîndu-se pentru lichidarea ba
zelor militare pe teritorii străine, re
levă că transpunerea în viață a pro
iectelor amintite ar încărca cu noi 
cheltuieli bugetul Angliei, și așa 
împovărat. S-a calculat că de fapt 
principalele angajamente militare 
britanice sînt asumate în cea mai

Corespondență din Londra

99 LA EST DE SUEZ"
Eritreia (Africa) pînă în Filipine, pe 
o distanță de aproape 10 000 km. In 
acest spațiu, pe care Pentagonul îl 
consideră vital, ar urma să fie fo
losite „în comun* o serie de insule 
din Oceanul Indian, aflate în pose- 

britanică. Se prevede 
componența 
fie incluse 

de

ca 
acestei „punți" 

și bazele brita- 
la Aden 

pentru a

siune 
în 
să 
nice 
„măcar 
tatea unor facilități pentru avioane
le și navele S.U.A." — după cum se 
exprimă săptămînalul „Observer" 
Săptămînalul afirmă, printre altele, 
că în loc de Aden și Singapore, 
cercurile militare americane ar pre
fera insule, pe motiv că acestea nu 
sînt stingherite de „vecinătăți osti
le”. Poate într-un anumit limbaj asta 
se numește „preferință", dar este 
cert că din el se degajă recunoaște
rea implicită că în rîndul popoarelor 
din această regiune se desfășoară o 
puternică mișcare de opoziție împo
triva bazelor și proiectelor militare 
străine.

încă înainte de ultima plecare a 
lui Harold Wilson la Washington, 
insulele amintite au fost inspectate

și Singapore, 
oferi posibili-

mare măsură la est de Suez, la un 
cost care grevează bugetul cu cîte- 
va sute de milioane lire sterline a- 
nual. Mulți află cu oarecare surprin
dere că efectivele britanice din a- 
ceastă parte a lumii ar fi de două 
ori mai mari decît cele americane 
— lucru de altfel explicabil dacă 
se ține seama de multilateralele 
interese — economice și politice — 
ale Angliei : petrolul arab și petrolul 
din nordul insulei Borneo, pozițiile 
strategice și comerciale de la Singa
pore și din Malayezia etc.

Dat fiind că în actualele condiții 
bugetul militar britanic ar rezista cu 
multă greutate unor noi suplimen
tări, se are în vedere ca prezența 
Marii Britanii „la est de Suez" să 
necesite numai o contribuție parțială 
la „operațiuni combinate anglo-ame- 
ricane", printre care este prevăzută 
și eventuala atragere a altor țări oc
cidentale, în funcție de interesele lor 
în această regiune. La Washington 
se cunosc, desigur, dificultățile eco- 
nomico-financiare ale partenerilor 
englezi, și mai ales atmosfera de 
crescîndă nemulțumire din sinul 
Partidului laburist față de abando-

narea unor promisiuni electorale în 
ce privește reducerea înarmărilor. 
In același timp, Statele Unite nu 
și-au formulat promisiunile de a 
sprijini pozițiile Marii Britanii în 
Asia de sud-est, pînă cînd nu au 
obținut mai întîi atașamentul des
chis al Marii Britanii față de acțiu
nile agresive americane în Vietnam. 
Aci se subliniază situația delicată 
în care s-a găsit guvernul laburist. 
Marea Britanie ar dori să nu fie im
plicată în mod direct în războiul din 
Vietnam, dat fiind, pe de o parte, 
valul de proteste din opinia publică 
engleză, iar pe de altă parte, opo
ziția pe care agresiunea americană 
în Vietnam a trezit-o în unele țări 
membre ale Commonwealth-ului. 
Tocmai de aceea diplomația engle
ză caută ca sprijinul față de politica 
americană în Vietnam să fie cît mai 
camuflat. Deocamdată, participarea 
practică a Marii Britanii constă în 
antrenarea unor ofițeri sud-vietna- 
mezi la centrul de instrucție din 
Malayezia, unde li se predă expe
riența britanică în războiul de parti
zani — așa după cum au relatat 
unele ziare de aici. Probabil că ra
portul pe care-1 va prezenta la re
întoarcere Patrick Gordon Walker- 
va arăta în ce măsură se poate ex
tinde contribuția britanică și cum 
este privită poziția britanică în ca
pitalele vizitate.

Combinații, 
Riscurile acestei politici au dus la 
crearea 
laburist, 
deputați, lideri sindicali să-și expri
me din ce în ce mai insistent de
zamăgirea și dezaprobarea față de 
actualele angajamente britanice, a- 
lături de S.U.A., în Vietnam și Asia 
de sud-est Se aud tot mai frecvent 
glasuri care reamintesc nu numai 
că interesele britanice nu ar trebui 
căutate în junglele din Borneo de 
nord, dar și că o asemenea orienta
re nu va aduce promotorilor ei de
cît noi eșecuri. Or, după cum se re
marcă în cercurile politice londone
ze, această stare de spirit, deși este 
abia în faza primară a evoluției sale, 
ar putea crea cu timpul o situație 
vulnerabilă în sinul Partidului labu
rist.

ATENA. în portul Pireu a avut loc 
o demonstrație de protest împotriva 
acostării distrugătorului american 
„Claude Ricketts" cu echipaj mixt. La 
demonstrație au luat parte numeroase 
femei, care purtau pancarte cerînd 
părăsirea apelor teritoriale grecești de 
către nava americană și retragerea 
personalului grec de pe navă. Poli
ția a atacat pe demonstrante, ares- 
tînd cîteva 
pancartele.

CIUDAD 
mexicană a 
sediul organului P.C. din Mexic, „Vu„ 
de Mexico". în timpul cercetărilor au 
fost arestate persoanele care se aflau in 
redacția ziarului. Partidul Comunist 
din Mexic a protestat împotriva ac
țiunii poliției mexicane.

MOSCOVA. La 20 aprilie, delega
ția de pait.id și guvernamentală a 
R. P. Mongole, condusă de J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M. și președinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, a pă
răsit Moscova. La aeroport, delegația 
a fost condusă de L. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale. L. Brejnev și J. Țedenbal au 
rostit cuvîntări.

BRASILIA. Curtea Supremă a Bra
ziliei a remis autorităților militare un 
ordin privind eliberarea din starea de 
arest a fostului guvernator al statului 
Pernambuco, Miguel Arraes. Arraes a 
fost arestat în urma înlăturării de la 
putere a președintelui Goulart și de
ținut în închisoare, fără judecată, timp 
de un an.

ORAN. Continuîndu-și vizita în 
Algeria, președintele R. S. F. Iugosla
via, I. B. Tito, a sosit în orașul Oran, 
unde, Ia 20 aprilie, a avut loc un mi
ting la care au rostit cuvîntări Ben 
Bella și losip Broz Tito.

BERLIN. în cadrul unui concert 
internațional care a avut Ioc în seara 
zilei de 18 aprilie, în sala Filarmo
nicii din Berlinul occidental, mezzo- 
soprana Zenaida Pally, artistă a po
porului din R. P Romînă, a interpre
tat cu deosebit succes arii din operele 
„Carmen", „Samson și Dalila" și al
tele.

dintre ele și distrugînd

DE MEXICO. Poliția 
efectuat o percheziție la 

„voz

RABAT. La 18 aprilie, postul de 
radio Rabat a
R. P. Romîne o
zicală.

consacrat capitalei 
emisiune literar-mu-

HAVANA. La

turnee, proiecte...

unor frămîntări în Partidul 
determinînd pe numeroși

Liviu RODESCU

Playa-Giron, unde a- 
cum 4 ani au fost zdrobiți mercenarii 
americani debarcați în Cuba, a avut 
loc la 19 aprilie tradiționala paradă 
a forțeloi armate revoluționare ale 
Cubei. Primul ministru, Fidel Castro, 
prim-secretar al Conducerii Naționaie 
a Partidului Unit al Revoluției Socia
liste din Cuba, a vorbit Ia adunarea 
de la Havana despre eșecul încercări
lor de a crea focare ale contrarevolu
ției pe teritoriul Cubei și al celorlalte 
măsuri agresive anticubane întreprin
se de imperialismul american.

BELGRAD. Marți a sosit, la invita
ția Skupștinei Federale și a Comite
tului Federal al Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia, o 
delegație parlamentară ungară, con
dusă de Gyula Kăllai, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U. și 
președintele Consiliului Național al 
Frontului popular patriotic din Un
garia.

CAIRO. Președintele R.A.U., Nas
ser, a avut o întrevedere cu Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, aflat 
într-o vizită în R.A.U. Au fost discu
tate probleme privind relațiile dintre 
cele două țări.

TOKIO. Primul ministru japonez 
Sato, relatează agenția France Presse, 
pregătește o întîlnire la Tokio între 
președintele Indoneziei și primul mi
nistru al Malayeziei, în cea de-a doua 
săptămînă a lunii mai.
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