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ÎN ÎNTlMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

UN PUTERNIC AVI NT
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Pe șantierul centrale! electrice de termollcare București-Sud, lucrările de construcjii-montaj se desiășoară in 
ritm susținut. In fotografie : Se montează rotorul turbinei nr. 1 de 50 MW

Foto : V. Polizache

Serile la Hunedoara
Pe șantierul combinatului 
siderurgic de la Galați

• Principalul obiectiv — laminorul
• Toate lucrările în grafic
e 2 000 tone de utilaje instalate

La marginea Galațiului se înalță, 
intr-un ritm viguros, noua cetate de 
oțel a țării — combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej".

1965 înscrie pe harta combinatului 
unul dintre cele mai mari obiective 
— laminorul de tablă groasă. A în
ceput, totodată, construcția fabricii 
de aglomerare a minereului, a tur
nătoriei mixte; se fac pregătiri pen
tru începerea altor obiective de 
bază. Lucrările se desfășoară pe un 
front larg, devin tot mai complexe. 
Sus, pe o estacadă, lîngă cei care 
stîrnesc fulgere — sudorii — privim 
panorama celei mai mari construcții 
siderurgice din țară. O hală imensă, 
de aproape un kilometru lungime, 
care acoperă o suprafață de circa 
14 ha — acesta este laminorul de 
tablă groasă. Pe toată lungimea lui, 
o dată cu lucrările de construcții 
interioare, se montează utilajele. 
Printre constructori și montori întîl- 
nim pe inginerul Tănase Bărbulescu.

„Ne mîndrim că lucrăm pe acest 
mare șantier al siderurgiei — ne-a 
spus el. Partidul nostru acordă o 
mare atenție dezvoltării producției 
de metal a țării — condiție de cea 
mai mare importanță pentru avîntul 
puternic al celorlalte ramuri ale e- 
conomiei. în rîndul muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor de pe șan
tier hotărîrea recentei plenare a 
C.C. cu privire la convocarea Con
gresului partidului a avut un puter
nic ecou. Apropierea acestui istoric 
eveniment în viața partidului și po
porului ne insuflă noi energii în 
muncă. Hotărîrea constructorilor 
noștri este de a întîmpina Congre
sul partidului cu realizări cît mai 
importante. Peste tot, la fiecare o- 
biectiv, angajamentele luate prind 
viață. închiderea halei laminorului, 
ca să mă refer doar la un exemplu, 
s-a terminat cu aproape 20 de zile 
mai devreme".

Pînă acum, în mai puțin de două 
luni, la laminorul de tablă groasă 
s-au montat 2 000 tone de utilaje. 
Cifra depășește prevederile cu a- 
proape 1 000 de tone. Angajamente
le luate de constructori și mon
tori la începutul anului țintesc 
scurtarea termenelor de execuție. 
Și ele sînt traduse pas cu pas 
în viață. în zona I, maistrul Enteric 
Coti a predat cu 15 zile mai devre
me fundațiile celor două cuptoare 
adînci. A început imediat montajul 
construcției metalice.

Maistrul principal Pavel Covalen- 
co conduce aici, pe șantier, cîteva 
sute de oameni. Frontul său de lu
cru se află sub cota zero. El a pre
dat înainte de termen la montaj, cu 
calificativul „foarte bine", funda
țiile cajelor degrosisoare, de refu
lare și finisoare. Pînă acum s-au și 
montat primele plăci de bază ale

în acest an, muncitoarea Valeria Tl- 
ron de la „întreprinderile pentru in
dustria bumbacului" din Capitală 
s-a evidențiat lună de lună în Între
cerea socialistă pentru ridicarea ca

lității produselor

Biblioteca Cenb* ;a
Regională

PROLETARI Dl^atokfrff TARELE. UNIȚI VA J

Șantier 
intelectual

cajelor, precum și alte utilaje fixe. 
Montajul utilajelor a început și în 
sălile de mașini 1 și 2, la patul de 
răcire și în alte zone.

„Nu există brigadă de pe șan
tierul nostru — remarcă tov. Iu
lian Tuțu, secretarul organizației de 
partid montaj-laminor — care să 
nu-și fi îndeplinit angajamentele 
pentru etapa întrecerii pînă la 1 
Mai. Apropierea Congresului parti
dului dă un și mai puternic avînt 
întrecerii constructorilor. Cu toții 
sînt hotărîți de a-și afirma din plin 
priceperea și inițiativa lor creatoare 
pentru a grăbi ritmul lucrărilor, pen
tru a le executa la un înalt nivel 
calitativ. Este o cerință pe care par
tidul a pus-o în fața noastră și o 
vom îndeplini cu cinste".

în prezent se fac ultimele pregă
tiri pentru aducerea cajelor pe șan
tier și montarea lor. Se discută ope
rativ numeroase soluții propuse de 
montori, se aleg cele mai bune. 
Brigada lui Alexandru Dirman a ve
nit de la Hunedoara. Aici, la Galați, 
i s-a încredințat o lucrare de mare 
răspundere — montarea podurilor 
rulante, fără de care .montajul, utila
jelor nu se poate face. Cinci poduri 
au fost puse în funcțiune în princi
palele zone de lucru, economisin- 
du-se în total mai mult de 100 zile. 
Acum, în așteptarea cajelor, se fac 
ultimele probe la cel mai mare pod 
rulant — de 160 tone — montat, de 
asemenea, cu mult înainte de ter
menul prevăzut. Pentru transportul 
cajelor s-au asigurat mașini puter
nice. trailere, s-au amenajat noi 
drumuri din dale de beton, s-au fă
cui probe pe traseul șantier-port.

Spre sfîrșitul acestui an, laminorul 
de tablă groasă va intra în probe 
tehnologice. Lucrările sînt avansate 
și pe alte șantiere. Conducerea com
binatului, comitetul de partid apre
ciază că principalele lucrări sînt în 
grafic.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scîntei

in obiectiv: RECOLTA 1965
Regiunea Oltenia

RITMUL 
ÎNSĂMÎNTĂRILOR 
TREBUIE ACCELERAT

De cîteva zile, unitățile agricole so
cialiste din regiunea Oltenia continuă 
semănatul cu toate forțele.

După terminarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor din epoca I, însă- 
mînțarea porumbului a devenit în aceste 
zile obiectivul principal al întrecerii în
tre raioane, cooperative agricole și bri
găzi de mecanizatori, lucrători din 
G.A.S. și țărani cooperatori. în raioa
nele Caracal, Vînju Mare, Craiova și 
Corabia, cu toate că în cursul zilelor 
trecute au continuat să cadă ploi tem
porare, folosindu-se orele bune de lu
cru s-au însămînțat cîte 300—1 000 hec
tare zilnic. Acest ritm este în continuă 
creștere.

Folosind timpul bun de lucru între 
„ferestrele" dintre ploi și toate mijloa
cele de care dispune cooperativa, ță
ranii din comuna Marotinul de Sus din 
raionul Caracal, cu sprijinul mecaniza
torilor de la S.M.T. Zănoaga, au reușit 
să însămînțeze cu porumb întreaga su
prafață planificată de 540 hectare.

Spre deosebire de raioanele frun
tașe, în raioanele Calafat, Filiași și Gorj, 
mijloacele de lucru ale S.M.T.-urilor și 
atelajele cooperativelor agricole nu 
au fost folosite în aceste zile la în
treaga capacitate. In raionul Filiași, 
unde vor fi însămînțate cu porumb 
20 035 hectare, s-au realizat în zilele 
de 20 și 21 aprilie doar 93 hectare, iar 
în raionul Gorj, din 8 944 hectare doar 
12 hectare. In raionul Calafat scuza cea 
mai mare au fost „ploile”. Aici, îritr-o 
zi (20 aprilie) s-au însămînțat abia 21 
de hectare, în timp ce în raioanele ve

Acțiunea: „Nici un 
vagonet de minereu 
rebutat"

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la exploatările miniere TeliuC și 
Ghelar obțin în aceste zile de însu
flețită întrecere în cinstea Congre
sului partidului realizări importante 
în îndeplinirea planului și a anga
jamentelor. De la începutul anului ei 
au extras peste prevederile planului 
27 700 tone și, respectiv, 4 600 tone 
de minereu.

în cadrul întrecerii s-a extins 
acțiunea „Nici un vagonet de 
minereu rebutat", avînd ca scop îm
bunătățirea continuă a calității pro
ducției. Ca urmare, minereul extras 
în acest an la Teliuc a avut un con
ținut de metaj mult mai mare decît 
cel prevăzut de angajamentul luat 
în cinstea zilei de 1 Mai. Minerii de 
aici au trimis furnaliștilor de la Hu
nedoara și Călan, în plus, o canti
tate de fier în minereu din care se 
pot elabora peste 10 000 tone de fon
tă. La minele de la Ghelar, lupta 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității se concretizează în cele 
peste 1 500 tone de fier obținute în 
plus de la începutul anului prin ri
dicarea conținutului de metal în mi
nereul extras.

„Mai mult, mai repede, 
mai ieftin**

Pregătindu-se să întîmpine cel 
de-al IV-lea Congres al partidului 
cu realizări deosebite în îndeplini
rea planului ș'i a angajamentelor, 
sondorii sectoarelor de foraj din re
giunea Ploiești desfășoară cu entu
ziasm întrecerea socialistă. Ei au 
săpat în plus, de la începutul anu
lui, aproape 2 300 ml, dînd produc
ției mai mult de 10 sonde înainte de 
termenul prevăzut și la un preț de 
cost redus. Cu aceste realizări, son
dorii au îndeplinit și depășit anga
jamentele luate în cinstea zilei de 
1 Mai. Generalizarea inițiativei „Cu 
instalațiile noastre să forăm mai 
mult, mai repede și mai ieftin" a 
dus la sporirea vitezelor mecanice 

.de foraj, la creșterea cu mai mult 
de 2 la sută a productivității mun
cii față de plan, la reducerea timpu
lui neproductiv al instalațiilor. în 
fruntea întrecerii se situează sondo
rii sectorului de foraj Moreni, care 
au săpat 1 400 ml peste angajamen-

i” tul luat pînă la 1 Mai.

cine Caracal, Corabia, Băilești, Craiova 
și altele, unde au existat aceleași con
diții de climă, ritmul de însămînțări în 
aceeași zi a fost de la 300—1 000 hec
tare. Un ritm nesatisfăcător la însămîn- 
țarea porumbului există și la gospodări
ile de stat aparținînd trusturilor Turnu 
Severin și Craiova. Din cele 32 477 
hectare, pînă ieri, 22 aprilie, au fost 
însămînțate abia 1 580 hectare.

Timpul este înaintat. Se impune lua
rea unor măsuri corespunzătoare pentru 
grăbirea semănatului porumbului.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

I-------------------------------------------------------

Regiunea Bacău

Atenție la raioanele 
rămase in urmă
în regiunea Bacău se lucrează 

din plin pe ogoare. Cu tot timpul 
rece, pînă la această dată s-au 
pregătit pentru însămînțări peste 
100 000 ha și s-au semănat aproa
pe 54 000 ha. Avansate la această 
lucrare sînt raioanele Adjud, Ba
cău, Roman și Tg. Ocna. La coo
perativa agricolă de producție din 
comuna Nicolae Bălcescu, raionul 
Bacău, tractoriștii din brigada con
dusă de Iacob Țuric lucrează în 
două schimburi, de zi și de noapte. 
Țăranii cooperatori din comuna 
Valea Seacă au fost printre primii 
care au terminat semănatul cultu
rilor din prima epocă.

în raionul Adjud, unde starea 
terenului și clima oferă condiții 
mai bune de lucru, a început se
mănatul porumbului. Această lu

Cum sînt serile la Hunedoara ?
Un membru al cercului literar „Fla

căra” își notează cîteva impresii sub 
titlul „Seară hunedoreană". Cităm inte
gral : „Ca apele cascadei rosfogolindu-se 
în vale / Curge tluviul fontei din fur
nale, / Zarea se îmbracă-n pulbere so
lară. / Orașul freamătă... / Tumultul lui 
de fier / Se cațără, sprinten cu mîinile 
de cer". E o imagine poetică. E ade
vărat, Hunedoara înseamnă în primul 
rînd ojel, fontă, laminate, șantiere ; e 
adevărat, un foc neîntrerupt arde în 
cuptoare și furnale, dar există și clipe, 
există și locuri unde „tumultul de fier" 
nu se mai aude, există o Hunedoară cu 
cinematografe, scene, cluburi, biblioteci.

în acest oraș, ecourile cîntecelor de 
brigadieri nu s-au stins încă. Se constru
iește intens, cu aceeași pasiune, cu a- 
ceeași tinerețe, dar cu metode noi, cu 
o tehnică superioară. Hunedoara a ră
mas tînără. Poate că nu exagerăm atir- 
mînd că jumătate sau chiar mai mult 
din populația orașului nu a atins vîrsta 
de 30 de ani. E o tinerețe în pragul 
maturizării, o tinerețe tot mai exigentă. 
Hunedoara învață, Hunedoara citește.

Citește în primul rînd — după o sta
tistică a bibliotecarelor — o literatură 
de acțiune, o literatură a eroismului. Și 
totuși, găsești cu greu la biblioteca clu
bului „Siderurgistul" un volum dfe Emi- 
nescu. Un volum din aproximativ 70, 
cîte sînt înregistrate în fondul bibliotecii 
sub numele marelui poet.

Tinerețea hunedorenilor se împletește 
sfrîns cu o neistovită vitalitate. Unii pre
feră manifestările vii, confruntările spor
tive, concertele de muzică populară și 
ușoară. Și totuși, la clubul combinatului 
dau spectacole 11 formații teatrale de 
amatori, iar orchestra semisimfonică se 
apropie de o vîrstă respectabilă : ju
mătate de secol.

Așadar, cum sînt serile Hunedoarei ? 
Sînt odihnitoare, reconfortante, cuprind 
manifestări educative interesante, pro
grame cultural-artistice variate, atrăgă
toare ?

O primă impresie chiar la ieșirea din 
gară. Pe același panou publicitar (ex
tremele se atrag — se spune), două 
afișe : „Intrigă și iubire” în interpretarea 
Teatrului de stat din Petroșeni, și o coală 
de hîrtie scrisă de mînă, cu cerneală : 
„Sîmbătă seaha — bal la căminul cul
tural din Mînerău. Dar între aceste două

crare se desfășoară în majoritatea 
cooperativelor agricole. Pe raion 
s-au însămînțat într-o zi 700 de ha 
cu porumb. Rămase în urmă cu 
pregătirea terenului pentru porumb 
sînt unitățile din raionul Tîrgu 
Ocna unde s-au realizat pînă acum 
doar 3 860 hectare din cele peste 
10 000 hectare, precum și din raio
nul Tîrgu Neamț cu 6 700 ha din 
cele 14 200 hectare planificate.

Raioanele din nordul regiunii — 
Tîrgu Neamț, Piatra Neamț și 
chiar Moinești au rămas mult în 
urmă și cu alte lucrări agricole. în 
timp ce la Adjud și Bacău semăna
tul florii-soarelui se apropie de 
sfîrșit, în raionul Moinești nu s-a 
realizat decît 65 la sută din supra
fața planificată. La sfecla de za
hăr au fost semănate pînă acum 
12 636 hectare din cele 15 867 hecta
re. Au rămas în urmă cooperativele 
de producție din raionul Roman 
care mai au de semănat peste 2 000 
de hectare, precum și unele coope
rative de producție din raioanele 
Bacău și Piatra Neamț. La cartofi, 
semănatul a întîrziat mult. S-au 
realizat pînă acum doar 1 483 hec
tare din cele 6 300 hectare planifi
cate, adică 23,5 Ia sută. Raioanele 
Roman și Piatra Neamț care au 
de semănat cele mai mari supra
fețe cu cartofi au realizat pînă 
acum doar 14,3 și respectiv 24,3 la 
sută. Pentru a se folosi fiecare zi, 
fiecare oră bună de lucru în cîmp, 
la indicația comitetului regional 
de partid, consiliul agricol regional 
a luat o serie de măsuri; organi
zarea schimbului doi la 35 la sută 
din tractoare, întrajutorarea din
tre cooperativele agricole etc.

Măsurile sînt, desigur, bune. Ră- 
mîne ca ele să fie aplicate pentru 
ca toate lucrările agricole să fie 
realizate în timpul cel mai scurt.

Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

manifestări de genuri destul de deose
bite, serile Hunedoarei conțin adeseori 
puncte de atracție pentru gusturi și pre
ocupări mai largi.

In Hunedoara există două cluburi 
mari, „Siderurgistul" și „Constructorul”, 
care polarizează aproape întreaga via
ță cultural-artistică a orașului, și o casă 
orășenească de cultură, construcție mo
numentală, cu o sală bine amenajată, 
unde prezintă spectacole teatrele venite 
în turneu. Cinematografele, trei la nu
măr, aparțin sindicatelor. Acestea sînt, 
în linii mari, condițiile în care se des
fășoară, în prezent, serile Hunedoarei. 
Nu vom înfățișa un tablou cuprinzător 
al vieții cultural-artistice din oraș, dar

• „Intrigă și iubire" și 
„bal la Minerău"

• Pasiune pentru teh
nică sau unilatera
litate ?

• Turnee artistice sau 
„șușanele**

• între două titluri și 
esența chestiunii

• Improvizație și per
spectivă

vom privi mai îndeaproape citeva as
pecte, ținînd seama de condițiile actuale, 
fără să neglijăm însă exigențele mereu 
mai mari ale hunedorenilor.

Deși tînăr, orașul începe să aibă tra
dițiile sale culturale. Formația de teatru, 
corul, orchestra semisimfonică, echipa 
de dansuri de la clubul „Siderurgistul" 
au obținut premii pd jară da concursu
rile artiștilor amatori, formații ale con
structorilor s-au afirmat în viața orașului 
prin spectacole și concerte apreciate de 
public. Programele cluburilor cuprind 
desigur și simpozioane, conferințe pe 
teme tehnice, politice, științifice sau de 
cultură și artă, joi ale tineretului, seri ale 
evidenfiaților în întrecerea socialistă, 
concursuri „Cine știe, cîștigă", iar bi
bliotecile prezintă montaje literare, seri 
de poezie.

Cum sînt însă alcătuite aceste programe?

Eficacitatea irigațiilor 
e condiționată de...
în raionul Brăila sînt amenaja- nenumărate exemple care demon-

te suprafețe mari în vederea iri
gațiilor. Anul trecut, gospodăriile 
de stat au cultivat astfel aproape 
13 000 ha, iar cooperativele agri
cole — 2 000 de ha. Această mă
sură a contribuit la obținerea unor 
recolte mari. Gospodăria agricolă 
de stat Dunărea a cules, pe cele 
271 hectare cultivate cu porumb 
irigat, cîte 5 752 kg boabe la hec
tar, iar prețul de cost a fost de 
663 lei tona. La G.A.S. Gropeni 
s-a realizat o producție medie de 
5 299 kg la ha, față de 2 840 kg la 
ha cît s-a obținut la cultura neiri
gată. De pe terenurile irigate, 
membrii cooperativelor agricole de 
producție din Corbu, Pitulați și 
altele au cules cîte 4 000 kg po
rumb boabe la hectar, dublu față 
de recolta obținută pe terenurile 
neirigate. Irigarea a făcut să creas
că mult producția de lucerna. La 
G.A.S. Gropeni, de pe suprafața 
de 270 ha s-au obținut 8 950 kg 
fin la hectar, cu un preț de cost 
de 167 lei tona. Rezultatele bune 
obținute în majoritatea unităților 
agricole în urma aplicării irigații
lor dovedesc eficiența ridicată a 
acestei metode. Totuși, producțiile 
diferă de la o unitate la alta. Care 
sînt cauzele ?

...Agrotehnică 
corespunzătoare

Recoltele mari obținute prin iri
garea culturilor de către unitățile 
fruntașe nu rezultă numai din 
simplul fapt că plantele au primit 
o cantitate suplimentară de apă. 
Ea trebuie să fie însoțită de o a- 
grotehnică corespunzătoare. Sînt

Există un echilibru tematic, o varietate a 
problemelor, o diversitate a formelor de 
prezentare i Am luat un exemplu la 
întîmplare : în perioada 1 — 15 aprilie, 
care cuprinde trei zile de joi, clubul 
„Siderurgistul” dedică două tineretului, 
închinate problemelor dș producție. In 
același răgaz de timp, clubul „Construc
torul" programează și el o joia a tine
retului cu tema „Contribuția tinerilor 
constructori la darea lucrărilor în termen 
și de calitate".

Dar în celelalte zile ? In majoritatea 
cazurilor simpozioane tehnice. In progra
mele cluburilor apar prea puține mani
festări educative cu caracter mai larg, 
expunerile, dezbaterile pe teme de eti
că socialistă, de cultură și artă sînt rare. 
Cu atît mai rară, uneori incidentală, este 
prezența la cluburile hunedorene a 
unor oameni de știință și cultură din 
București sau din alte orașe ale țării.

„Obiectivul nostru principal este spri
jinirea producției" — afirmă un director 
de club. Nimeni nu contrazice un ase
menea deziderat, întotdeauna am subli
niat și vom sublinia acest important scop 
al clubului, dar fiind principal, el nu este 
și unicul scop. Uneori, în spatele formu
lei de mai sus se ascund unilateralita
tea programelor, comoditatea, lipsa de 
fantezie în găsirea unor subiecte și for
me variate de activitate complexă.

In domeniul activității artistice, forma
țiile de teatru ale celor două cluburi au 
oferit în acest an numeroase spectacole 
în Hunedoara și în comunele din împre
jurimi ; în schimb, corul și orchestra semi
simfonică de la „Siderurgistul" n-au mai 
întîlnif de mult luminile rampei.

La casa orășenească de cultură te în- 
tîmpină intenții bune și unele începuturi 
de activitate. Practic însă, programul ul
timei decade (11—20 aprilie) alternea
ză între spectacole în turneu și... vizio
nări la televizor. De la 1 ianuarie la 15 
aprilie în sala casei de cultură au fost 
prezentate 45 de spectacole ale unor 
teatre și formații profesioniste. Reperto
riul? Concerte de muzică populară și 
ușoară, spectacole de estradă și, în rest, 
piese de teatru din ale căror titluri e 
imposibil să stabilim un criteriu de se
lecție.

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. II-a)

strează acest lucru. Prima noastră 
grijă — spunea directorul gospo
dăriei de stat Dunărea, ing. Con
stantin Drăghicescu, a fost ampla
sarea culturilor. S-a ales terenul 
cel mai bun. Din toamnă, concomi
tent cu executarea arăturilor, s-au 
încorporat în sol îngrășăminte na
turale, cîte 20 de tone gunoi de 
grajd la hectar. O dată cu însă- 
mînțatul, care s-a făcut în a doua 
jumătate a lunii aprilie, s-au în
corporat în sol cîte 250 kg îngră
șăminte fosfatice la hectar. Periodic 
s-au mai dat și 300—450 kg azotat 
de amoniu la ha. Ca lucrări de 
îngrijire s-au aplicat trei prașile 
manuale și trei prașile mecanice, 
iar pe unele tarlale chiar patru. 
S-a urmărit ca udările să se facă 
în mod rațional, pe faze de vege
tație și în raport cu cantitatea de 
apă existentă în sol. în mod ase
mănător s-a lucrat și la cooperati
vele agricole de producție din 
Cotu Lung, Păulești, Corbu și al
tele, iar rezultatele au fost dintre 
cele mai bune.

Conducătorii unor unități agri
cole, vorbindu-ți despre rezultatele 
obținute la culturile irigate, ridică 
din umeri mirați că sporul de re
coltă este mic, că irigația nu a dat 
rezultatele scontate. La gospodă
ria de stat Baldovinești s-au reali
zat în regim irigat numai 2 308 kg 
porumb la ha și 1 830 kg orez. Dar 
aici, pe 300 de hectare, arăturile 
s-au executat în primăvară.

Ing. Teodor MARIAN

(Continuare în pag*  III-a)

O scrisoare din lași : „Promoția de 
ingineri pe care o va da institu
tul nostru în 1965 își consacră în mo
mentul de față toate tortele pentru 
a-și întocmi lucrarea de diplomă. Stu
denții ultimului an fac practică în gos
podării de stat, stațiuni experimentale 
agricole și circumscripții veterinare. 
Ei își completează și-și consolidează 
pe teren cunoștințele profesionale 
căpătate în facultate și, în același 
timp, se deprind cu problemele det 
organizare și conducere efectivă a 
unităților agricole socialiste, își dez
voltă spiritul de inițiativă și răspun
dere". (Conf. Nicolae Pipernea, pro
rector al Institutului agronomic „Ion 
lonescu de la Brad").

...Și o scrisoare din Brașov: „La 
scurtă vreme după terminarea docu
mentării în mari uzine și institute de 
cercetări, sălile de proiect cunosc o 
activitate asiduă. începe dansul bra
țelor pe spațiul planșetelor, tn aceste 
săli se gîndește intens. Idei intere
sante prind contururi. Viitorii con
structori de mașini își pregătesc lu
crarea de diplomă. Este perioada pri
mei mari confruntări între cunoștin
țele însușite de-a lungul anilor de 
studenfie și capacitatea de a le apli
ca în mod creator". (Ing. Ion Tureac, 
asistent la Institutul politehnic).

Deci se coc fructele învățăturii — 
lucrările de diplomă ale unei noi pro- 
mofii de specialiști. In toate centrele 
universitare. Căci dincolo de concre
tul unor detalii din rîndurile de mai 
sus, se desprinde, general-valabilă 
pentru toți cei ce-și încheie în aceas
tă vară studenția, atmosfera febrilă 
de șantier intelectual. Se muncește 
asiduu la lucrarea de diplomă și, 
după cum evidențiază semnatarul co
respondenței din Brașov, multe teme 
au fost propuse studenților la cererea 
serviciilor tehnologice dintr-o serie 
de mari uzine ale fării. Se cer : îm
bunătățiri constructive la utilate, 
modificări tehnologice, metode noi 
de cercetare, soluții mai avantajoase.

Așadar, prin tematica și orientarea 
ei, lucrarea de diplomă depășește 
tradiționalul scop de exercițiu didac
tic, de ,,notare" a unei absolvente ; 
viitorul specialist e nemijlocit trans
pus în cîmpul de idei și probleme 
care-l vor solicita în viață, devenin- 
du-i din vreme familiare, o dată cu 
uneltele și deprinderile practice spe
cifice.

Evident, aprecierile ar fi încă pre
mature : nu toate escaladările, oricîf 
de îndrăznețe sau de tenace, reușesc 
din prima încercare. Urmează însă 
anii de aur ai practicii, care vor pu
tea desăvîrși și încununa cu succes 
îndrăzneață idee ce-a scăpărat acum 
lîngă planșeta studențească...

Se coc fructele, se coc.

Victor VINTU
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VIAȚA DE PARTID

Organizații de partid 
puternice in toate 
cooperativele agricole

Raionul Luduș, cu pămînturile 
sale fertile, n-a cunoscut nicicînd 
o asemenea înflorire ca în anii noș
tri. Cooperativele agricole puterni
ce, casele noi, spațioase, în majo
ritate iluminate electric, căminele 
culturale, dispensarele, celelalte 
instituții social-culturale alcătuiesc 
laolaltă ceea ce numim astăzi pe
isajul nou al satului. Aceste înfăp
tuiri, rod al politicii partidului 
nostru, al dezvoltării agriculturii 
socialiste, al muncii unite a țăra
nilor cooperatori sînt strîns legate 
și de întreaga activitate a organi
zațiilor de partid.

In raionul nostru există un nu
măr mare de țărani cooperatori — 
peste o sută de mii — sute de me
canizatori, agronomi, zootehniști. 
Pe baza unei munci temeinice po
litico-educative și organizatorice, 
cei mai buni dintre ei sînt primiți 
în rîndurile membrilor și candida- 
ților de partid. Secretarii birou
lui comitetului raional, membrii co
mitetului și alți activiști au a- 
cordat ajutor efectiv pe teren or
ganizațiilor de bază în munca de 
educare a viitorilor membri și 
candidați de partid, de creștere 
numerică și calitativă a rîndurilor 
partidului; totodată, au fost orga
nizate schimburi de experiență în
tre instructori și între secretarii 
organizațiilor de bază. Astăzi în 
toate cele 43 cooperative agricole 
de producție din raion au fost 
create comitete de partid puterni
ce. Dintre acestea, 32 au între 100 
și 200 de membri și candidați de 
partid. în prezent, numărul comu
niștilor care lucrează în agricultu
ra raionului este de aproape 5 500.

Cercetînd îndeaproape fiecare 
organizație de bază, ne-am dat 
seama că în multe locuri, la 
brigăzile de producție, acolo unde 
se hotărăște soarta producției, si
tuația era nemulțumitoare. Multe 
brigăzi aveau doar unul sau doi 
membri de partid ; erau echipe în 
care nu lucra nici un membru de 
partid. Ne-am concentrat atunci 
atenția spre aceste organizații, 
am sprijinit munca de primi
re în partid a celor mai buni 
tineri din brigăzi, precum și a 
unui număr mai mare de femei. 
Am combătut totodată, cu severi
tate, orice ușurință sau încălcare 
a criteriilor de primire în partid, 
astfel încît titlul înalt de comu
nist să fie acordat numai celor 
mai buni, care-și dovedesc prin 
fapte atașamentul față de politica 
partidului. In majoritatea brigăzi
lor au fost create organizații de 
bază în care activează 20—25 
membri și candidați de partid.

întărirea organizațiilor de bază 
din cooperativele agricole de pro
ducție a determinat o mai strînsă 
legătură a comuniștilor cu masa 
țăranilor cooperatori, a creat noi 
posibilități organizațiilor de bază 
de a cuprinde toate sectoarele pro
ducției. Din inițiativa și cu parti
ciparea activă a unor organizații 
de partid au fost întreprinse ac
țiuni de valorificare a pămînturi- 
lor neproductive și slab producti
ve, prin combaterea eroziunii so
lului, prin lucrări complexe. Orga
nizațiile de bază i-au ajutat pe 
țăranii cooperatori să se convingă, 
pe baza faptelor și a propriei lor 
experiențe, că pentru consolidarea 
economică a cooperativei și crește
rea nivelului lor de trai e necesar 
ca toți să vegheze la păstrarea a- 
vutului obștesc, să lupte pentru 
dezvoltarea acestuia prin toate 
mijloacele. Orice manifestare care 
vine în contradicție cu interesele 

Observatorul astronomic popular din Capitală. Vliltatorll primesc lămuriri de la cercetâtori. Observatorul a fost 
vizitat In 1964 de circa 40 000 de persoane Foto : Agerpre»

obștești este aspru criticată de or
ganizațiile de partid. Cînd consiliul 
de conducere al cooperativei agri
cole de producție Bărboși a încăl
cat prevederile la atribuirea de 
loturi individuale, comitetul de 
partid nu numai că a criticat a- 
ceastă abatere, dar a tras la răs
pundere cu severitate pe cei vi- 
novați.

In ultima vreme, organizațiile de 
bază din cooperativele agricole 
Sînpaul, Iernut, Roșiori și Bai
da au analizat contribuția co
muniștilor la dezvoltarea secto
rului zootehnic, activitatea con
siliilor de conducere în ce pri
vește organizarea și evidența mun
cii pe brigăzi și echipe, spiritul de 
răspundere în folosirea fondului 
de zile-muncă, preocuparea orga
nizațiilor de bază pentru buna 
desfășurare a învățămîntului agro
zootehnic și a campaniei agricole.

Rezultatele obținute nu sînt însă 
pe măsura posibilităților. Expe
riența anilor trecuți ne-a convins 
că putem spori producția de cerea
le atît prin cultivarea științifică a 
terenurilor existente, cit și prin a- 
ducerea în circuitul agricol a unor 
suprafețe situate în pantă și consi
derate slab productive. Va trebui 
să ajutăm organizațiile de bază 
să-și întărească rolul de conducă
tor politic, spiritul de răspundere 
și capacitatea de a sprijini în tot 
mai mare măsură consiliile de con
ducere la elaborarea unor planuri 
de perspectivă în sprijinul dezvol
tării intensive și multilaterale a 
producției agricole.

Considerăm deosebit de impor
tant să intensificăm ajutorul dat 
organizațiilor de bază în lumina 
indicațiilor recentei Plenare a C.C. 
al P.M.R., ca în activitatea de pri
mire de noi membri și candidați 
de partid să pună, pe primul plan, 
grija pentru calitatea oamenilor, 
munca politico-ideologică pentru 
educarea lor comunistă. în scopul 
întăririi sprijinului și contactului 
cu organizațiile de bază, am luat 
astfel de măsuri care să asigure 
ca majoritatea timpului activiștii, 
secretarii biroului comitetului ra
ional să se găsească pe teren, în 
mijlocul oamenilor, acolo unde se 
înfăptuiesc sarcinile trasate de 
partid. In viitoarele luni, vom în
treprinde împreună cu specialiștii 
de la consiliul agricol, banca de 
stat și secțiunea financiară studii 
economice în cooperativele agricole 
mai puțin consolidate din Șopteru, 
Grindeni, Deag și Salcud, ajutînd 
astfel consiliile de conducere să 
stabilească măsurile cele mai po
trivite pentru dezvoltarea coope
rativelor agricole respective. La a- 
ceste studii vom atrage un mare 
număr de membri și candi
dați de partid. Pentru generaliza
rea experienței înaintate pregătim 
cîteva schimburi de experiență în 
organizațiile de bază din coopera
tivele agricole Cuci, Iernut, Valea 
Largă, Sînpaul și altele.

în acest an, țăranii cooperatori 
din raionul Luduș au de lucrat su
prafețe mai mari decît în ceilalți 
ani ; efectivul de animale a, cres
cut. Prin planurile de producție 
fiecare cooperativă agricolă și-a 
asumat sarcini mari. Hărnicia și 
elanul în muncă al țăranilor coo
peratori. întărirea continuă a or
ganizațiilor ’de bază sînt garanții 
că in acest an vom obține rezul
tate și mai bune.

loachim HAȚEGAN 
prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Luduș

La biblioteca centralâ universitară „M. Emlnescu" din Iași; ea posedă peste 1 500 000 de volume și este frecventată anual de peste 500 000 
de cititori

Serile la Hunedoara
(Urmare din pag. I-a)

— Aceste turnee vin la cererea dv. sau 
la întimplare ? — întrebăm.

— Pe bază de contract, tovarășe.
Ar fi însă mai bine să dăm cuvîntul 

hunedorenilor, ei fiind „beneficiarii" și, 
uneori, autorii activității și manifestărilor 
cultural-artistice din orașul lor, deci cei 
mai competenți și mai autorizați cunos
cători în problemă.

— Frecventați cinematografele și tea
trul 1

Gh. Cismaș, maistru furnalist: Bine
înțeles. Mi s-a întîmplat o dată să mă 
duc la Hășdat, o comună apropiată, ca 
să văd un film nou, care nu era încă 
programat în orașul nostru. Nu e un caz 
izolat. In Hunedoara filmele sosesc de 
obicei mai tîrziu decît în alte părți. Nu 
s-ar putea găsi o soluție ? Răspunsul tre
buie să-l dea instituția de difuzare a fil
mului.

Despre turnee? Teatrul de Comedie, 
Teatrul Nottara și alte teatre din Bucu
rești și din (ară au prezentat în Hune
doara — cam rar, ce-i drept, spectacole 
frumoase, bine jucate. Sînt însă unele 
formafii de muzică ușoară și populară, 
mai ales dintre cele trimise de O.S.T.A., 
care, avem noi impresia, ne desconsi
deră Prezentatorii spun glume vechi și 
proaste, soliștii, care, în spectacolele vă
zute la televizor par oameni serioși, se 
scălămbăie uneori fără noimă. Se simte 
că sînt pregătite la repezeală. Doar cu 
cîteva costume și un microfon, fără de
coruri și, mai ales, fără mult respect față 
de public, nu se poate face un spectacol

Excursii NOTE DE LECTOR
pe Du nare

De la Giurgiu și pînă la Porțile 
de Fier, cale de aproape 500 km pe 
„șoseaua" fără pulbere a Dunării, 
iată un nou itinerar al plimbărilor 
de sfîrșit de săptămînă. Excursiile 
dunărene au apărut în programul 
turistic al agenției O.N.T. Car- 
pați din Capitală de curînd, o 
dată cu anunțarea primelor zile 
mai călduroase. La sfîrșit de 
săptămînă bucureștenii vor putea 
face o primă călătorie cu motona
vele „Oltenița" și „Carpați" pe ruta 
Giurgiu — Porțile de Fier. Itinera
rul prevede și două escale: la Turnu 
Severin și pe insula Ada-Kaleh. La 
Turnu Severin turiștii vor vizita 
ruinele castrului roman de la Dru- 
beta și ruinele podului construit de 
arhitectul Apollodor din Damasc.

Excursiile pe Dunăre figurează 
acum și în programele altor agenții 
O.N.T. din țară. Astfel, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, agenția O.N.T. 
Carpați-Timișoara organizează trei 
croaziere pe ruta Orșova — Cazane 
— Ada-Kaleh, cu plecări din Reșița, 
Lugoj și Herculane. 

de calitate. îmi amintesc acum, de 
exemplu, pe cel intitulat „La fără un 
sfert avem concert", prezentat sub egida 
O.S.T.A.

Aș dori să-i văd mai des pe marii ar
tiști ai primelor noastre scene.

— Ce manifestare v-a atras în ultima 
vreme la club l

Maxim Bun, inginer siderurgist: In 
februarie, dacă nu mă înșel, conferinfa 
academicianului Grigore Moisil despre 
mașinile electronice de calcul. Ne-au im
presionat și ideile și personalitatea con
ferențiarului, ne-a emofionaf atmosfera de 
apropiere pe care a creat-o, încft, după 
expunere, l-am invitat la „Corvinul", la 
O agapă prietenească.

— Ce afi refinut din ultimele turnee ?
— Spectacolele îngrijite ale Operei de 

stat din Timișoara. Din păcate, opera, 
opereta sînt „păsări rare" la Hunedoara.

— Ce manifestări cultural-artistice mai 
însemnate a găzduit clubul ?

Ion Moldovan, director al clubului 
„Siderurgistui": In urmă cu trei ani, clu
bul nostru a găzduit un lectorat de cul
tură muzicală patronat de conservatorul 
Ciprian Porumbescu. Lectoratul se adre
sa, în primul rînd, coriștilor și instrumen
tiștilor noștri, dar atrăgea și alfi nume
roși amatori de muzică. A durat un an 
și... și cred că ar trebui să-l reluăm. 
Stimula gustul pentru muzică, stimula ac
tivitatea Corului și a orchestrei.

Pe scenele Hunedoarei au evoluat so
liști de prestigiu: Zenaida Pally, Ion 
Voicu, Ion Dacian, Dan lordăchescu, Mi

LUCIA DEMETRIUS: 

„Făgăduielile"
Reîntîlnim și în acest volum preocupările și direcjiile 

constante ale nuvelisticii Luciei Demetrius : mai întîi, de
nunțarea concludentă a unei lumi închistate și rigide, a unei 
lumi în care legile banului, ale profitului și ale înavuțirii 
acționează cu o duritate implacabilă. E interesant pentru 
cel care urmărește proza și teatrul Luciei Demetrius dialo
gul ce se duce între asemenea suflete uscate pînă la com
pleta atrofiere și între ființele alese, pure, inocente. Cred 
c.ă este dialogul fundamental al întregii sale opere, din care 
s-au născut piesele și nuvelele, de o valoare artistică 
indiscutabilă. Lumea apusă a Ultimei Tauber — cunoscuta 
nuvelă antologică — stîrnește autoarei oroare. O readuce 
în bucata ce deschide culegerea de față Salonul, o Ultimă 
Tauber a lumii negustorilor și fabricanfilor de porjelanuri, 
și o reîntîlnim, cu aceleași trăsături, într-un alt mediu (Des
tăinuirea). Există, totuși, o deosebire fundamentală : în 
Salonul, personajul ce povestește cu impasibilitate istoria 
măririi și decăderii familiei sale nu-și poate închipui altfel 
viafa decît așa cum au conceput-o strămoșii ei, așa cum 
a trăit-o ea. Nimic nu a mișcat aceste suflete împietrite ce 
n-au vibrat nici în fața frumuseții, nici a durerii sau a bucu
riei. Iar cînd o undă de viață adevărată s-a rătăcit și în 
preajma acestui clan, totul a fost zadarnic. Doamna Wan
der într-atît s-a modelat după chipul și asemănarea acestei 
lumi, încît nici nu are sentimentul tragediilor pe care fa
milia ei le-a trăit și le-a provocat celor din jur.

Eroina din Destăinuirea însă a acceptat în trecut cu du
rere promiscuitatea morală a mamei sale adoptive, mînată 
în viață de aceeași dorință de îmbogățire. Silită să ducă o 
existență falsă, să fie părtașă unei vieți amorale, sufletul 
ei nu se atrofiază. Ea caută, de-a lungul anilor, posibilita
tea unei eliberări, pe care o găsește în vremea noastră.

Idealul și prototipul uman din opera Luciei Demetrius le 
reîntîlnim și în acest nou volum de nuvele. Scriitoarea 
manifesta o deosebită predilecție pentru tipul de erou 
romantic, entuziast, cu inima încălzită de mari idealuri, 
de o ingenuitate care îi dă farmec la orice vîrstă. Medicul 
Barbu Predescu, din nuvela Făgăduielile, întruchipează 
toate aceste trăsături și cred că el reprezintă artistic per
sonajul cel mai împlinit al cărții. Ca și el, bătrînul țăran 
Vasile, din Tinerețea e încă aici. Ambii mi se par tipici 
pentru o tendință prezentă în scrisul din ultimii ani al 
Luciei Demetrius, pentru acel suflu tonic de viață adevă
rată, pentru acea laudă a sufletelor pure, pentru bucuria 
mărturisită în fața omului ce se dăruie, fără reticențe, 
colectivității.

Lucia Demetrius știe să cîștige simpatia cititorilor pen
tru eroii săi, știe să facă așa ca aura de poezie ce-i în
conjoară să nu-i transforme în fantoșe. Mai mult, în cazul 
unei nuvele, ca Făgăduielile, ești convins că viața și fe
lul de a fi ale lui Barbu Predescu, modest doctor într-un 
craș de provincie, pot să declanșeze în conștiința fostului 
său coleg Tudor Coman, profesor și savant de renume, 
întrebări asupra sensului mai adînc al vieții sale.

In același timp, nu poți să nu observi că o anumită 
liniaritate și o anumită tendință de idealizare a unor ase
menea personaje se fac simțite în ultimul volum al Luciei 
Demetrius. Și aceasta pentru că exuberanța eroilor este 
uneori declarativă, patosu1 lor devine cîteodată 
retoric. Iar atunci cînd eroii nu se mai definesc prin acți
une, cînd trăsăturile caracterului lor ne apar din- 
tr-un comentariu înduioșat și liric, țesătura epică se 
rarefiază.

Volumul conține pagini de artă autentică, de sobră și 
subtilă analiză psihologică. Făgăduielile sînt, aici, ca și în 
celelalte volume ale Luciei Demetrius, în cea mai mare 
parte, adevărate împliniri artistice.

Valeriu RÎPEANU

AL. ANDRIȚOIU;

„Vîrful cu Dor“
In lirica noastră contemporană, Al. Andrițoiu s-a 

afirmat încă de la primul său volum — In Țara Mo
ților se face ziuă (1953) — ca un talent autentic, 
cultivînd o poezie vibrantă, cetățenească, elogiu 
adus luptei și muncii omului contemporan. Pe aceas
tă linie se înscriu și versurile ultimului sau volum, 
Vîrful cu Dor. In cele șase cicluri — diferite 
ca factură și problematică, dar străbătute de ace
lași puternic fior emoțional, expresie a unui spirit 
in continuă efervescență creatoare — reîntîlnim 
unele teme și motive apropiate liricii lui Andrițoiu, 
dar, în același timp, și preocuparea de a lărgi 
sfera acestora, de a căuta forme noi de expresie.

Sub semnul deplinei comuniuni cu idealurile ce
lor ce ridică frumosul zilelor noastre, cîntul grav 
al lirei lui Andrițoiu comunică sentimentul de 
admirație și de încredere în tăria partidului, cel 
„ce-mbină strîns lumina cu viața" (Există un ase
menea partid). Cele mai multe dintre versurile cu
prinse în volum, trăgîndu-și seva din realitatea 
imediată, socială și istorică, reușesc să converteas
că faptul concret în imagine artistică, surprinzînd 
esența fenomenului. Ciclurile Grivița Roșie, Coloc
viu diurn, Tinerețea răspunde, Patru motive lirice 
conturează o imagine lirică a istoriei ultimelor de
cenii, istoria însăși fiind personificată în chipul 
unei ființe vii, care a suferit și a luptat alături de 
comuniști (Timpul). Evocînd momente importante 
ale acestei istorii, în care descifrează „gramatica 
severă a luptelor de clasă", poetul merge în pas cu 
timpul său ; cîntecul izbucnește cu naturalețe, fără 
retorism, transmite un sentiment de elan, de opti
mism, de mîndrie pentru demnitatea de azi a omu
lui.

Ultimele cicluri, Ritmi folclorici și Dodecameron, 
se circumscriu altei sfere a liricii lui Andrițoiu, cea 
a versurilor izvorîte din sentimente intime. Ritmi 
folclorici — evocîndu-ne, pe alocuri, ecouri din cîn- 
tecele de lume sau de dor, din Arghezi sau M. R. 
Paraschivescu — exprimă cu prospețime și origi
nalitate bogăția de nuanțe a sentimentului dragos
tei, înregistrînd gama variată a acestuia, în timp 
ce Dodecameronul ne relevă un poet evocator, 
creator de atmosferă, ce reînvie imaginea apăsă
toare din trecut a orașului provincial, martor al co
pilăriei, tinereții și primelor sale experiențe sociale. 
Regăsim în aceste cicluri nu numai elementele de 
versificație, dar mai ales sunetul specific poeziei 
populare sau romanței, expresia sugestivă, imagi
nea vie, bogat colorată — asimilate și filtrate prin 
propria personalitate a poetului — și uneori, ca în 
Dodecameron, alăturate cu un umor discret obser
vației culte, detașării ușor ironice.

Cantabilitatea versului, fluența imaginilor sînt pro
prii multor poezii din volum — dintre ele aș aminti 
Alegorie cu un măr, Cîntecul luminii tinere, Nemu
ritoarele flăcări, Puterea, > Mindria. Elan sau ulti
mele două cicluri. Alături de acesfea întîlnlm însă 
și unele poezii în care substanța poetică este insu
ficientă, alteori imagini și asocieri de cuvinte im
proprii, verva de versificator a poetului irosindu-se 
fără să comunice un conținut bogat de idei (Cînte
cul aripilor sau Doina Prahovei). Nereușitele nu 
sînt însă numeroase, astfel că, în ansamblu, Vîrful 
cu Dor constituie un volum de sinceră și autentică 
poezie.

Sorin MOVILEANU

hai Constantinescu și alfii, fiind acompa- 
niați în unele cazuri de formația de a- 
matori a clubului. Ar trebui, desigur, să 
organizăm mai des asemenea concerte, 
să invităm și alfi interprefi de valoare, 
să le sugerăm un repertoriu larg, acce
sibil, tinzînd progresiv de la lucrări de 
mare popularitate către genuri muzicale 
mai dificile.

— Ce posibilități vedefi ?

Constantin Ungureanu, dirijorul co
rului de la clubul „Siderurgistui": Posi
bilități există, dar... de n-ar fi improvi
zațiile Ar trebui o muncă de perspec
tivă, pe două căi paralele : 1. Ridicarea 
unor formafii de amatori la un nivel cît 
mai înalt, pregătirea de spectacole și 
concerte îrfgrijife, bine puse la punct, 
care să poată suplini lipsa colectivelor 
de artiști profesioniști; 2. Totodată, per
manentizarea unor turnee, stabilirea de 
contracte riguros respectate de ambele 
părfi, cu cîteva teatre de proză, operă, 
estradă, cu formafii orchestrale, care să 
asigure orașului o viată artistică fără 
pauze și fără diferente calitative prea 
mari, CU un repertoriu interesant și va
riat.

— Alte propuneri ?

Nlcolae Dinuleț, directorul clubului 
„Constructorul": Marele centru muncito
resc care e Hunedoara are nevoie, după 
părerea mea, de o casă de cultură a sin
dicatelor S-a1 putea alcătui astfel eîte- 
va formafii artistice mari, care să repre
zinte pregătirea și talentul amatorilor din 
întregul oraș, să dezvăluie for(a și stră
lucirea Hunedoarei. Casa orășenească de 

cultură existentă ar trebui să fie, de 
drept, a sindicatelor.

...Așadar, aceasta-i întrebareaI De ce 
casa orășenească de cultură nu este a 
sindicatelor? întrebarea au formulat-o și 
alfi hunedoreni, dar mai există și altă 
întrebare : schimbarea apartenenței va 
solufiona, printr-o trăsătură de condei, 
carenfele care persistă în viața cultural- 
artistică a orașului ? Forurile locale au li
bertatea (și datoria) să analizeze pro
punerea de mai sus, să aleagă între cele 
două posibilități, dar să nu le scape 
cumva tocmai esenfa chestiunii.

In sala acestui frumos edificiu cultu
ral, indiferent de numele pe care îl 
poartă, hunedorenii, fie că sînt siderur- 
giști sau constructori, profesori sau me
dici, gospodine sau elevi, doresc să a- 
siste la cît mai multe spectacole și con
certe de înaltă ținută artistică, la confe
rințe și simpozioane prezentate de oa
meni de știin)ă și artă cunoscuți, la 
cicluri sau lectorate pe diverse teme de 
cultură generală expuse de specialiști 
din București și din alte orașe ale tării. 
Și aceasta, nu improvizat, nu la dispo- 
zifia unor turnee întîmplătoare, ci con
form unor planuri de perspectivă, boga
te, interesante, reprezentative pentru ce
rințele și exigentele orașului de azi. Con
ținutul și formele unei asemenea activi
tăți pot fi discutate în primul rînd de 
hunedoreni înșiși. Dar forurile regionale, 
Consiliul Central al Sindicatelor și Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă 
pot contribui substantial la realizarea a- 
cestor deziderate.

Serile Hunedoarei, și așa pline de un 
anume farmec, merită, orice s-ar spune, 
mai multă osteneală.

TEATRE

Teatrul de Operă și Balet*  k Manon 
(orele 19,30). Teatrul de stat de d.jeretă t 
Țara surîsului (orele 19,30). Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) t 
Apus de soare (orele 19,30), (sala Studio) : 
Intîlnire cu îngerul (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Șeful sectorului suflete 
(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) : Hipnoza 
(orele 19,30). (sala Studio) : Sonet pentru 
o păpușă (orele 20). Teatrul ,,Barbu De- 
lavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Școala nevestelor (orele 20). Teatrul Mid 
(Str. C. Miile nr. 16) : Vulpile (orele
19,30).  Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Caragiale**  
(Str. 30 Decembrie nr. 9) : Intîlnire la 
Senlis (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei nr. 50) : Katia șl 
crocodilul (orele 15 și orele 17). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy) : 
Revista dragostei (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Așa se joacă pe la noi (orele 20). Circul 
de stat : Aii Baba șl cei 40 de... acrobați 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE

I

i

Neamul Șoim&reștilor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Logodnicele văduve : Republica (9,45; 
11,45; 14; 17; 19; 21), Excelsior (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Scaramouche — 
cinemascop : Luceafărul (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), București (9,30; 11,45; 14; 17; 
19; 21), Feroviar (9,15: 11,30: 13,45; 16;
18,15; 20,30), Tomis (9; 11,30; 14; 16; 18;
20) , Aurora (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15).
Melodia (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), Modern
(10; 12,30; 15; 17; 19; 21). Contele de Mont*
Cristo — cinemascop (ambele serii) : 
Carpați (9; 12; 15). Animalele : Capitol
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21). Vieți uscate : 
Festival (9,45; 12; 14: 16,15; 18,30; 20,45), 
Flacăra (16; 18; 20). I)oi băieți ca pîinea 
caldă : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Regina cîntecelor : Central (10,30; 13: 
15.30; 18; 20,30). 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 ve
sel : 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 : Ciulești 
(10; 12,30; 15, 17,30; 20). Hatari — ambele 
serii : Cultural (15,30; 19). Unde ești a- 
cum, Maxim ? — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (16; 18; 20). Comoara din 
Vadul Vechi : Crlngași (16; 18.15; 20,30). 
Gaudeamus igitur : Buzești (15: 17; 19;
21) , Miorița (io; 12; 14; 16; 18,15: 20,30),
Flamura (10; 12; 16; 18,15: 20,30). Un eno
riaș ciudat : Cosmos (16; 18; 20), 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 mă iubește?: 
Munca (16: 18.15; 20,30). Soții în oraș :
Popular (16; 18,15; 20,30). Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Ucigașii de femei : Arta (16: 
18,15; 20,30). Cartouche — cinemascop : 
Moșilor (11; 15,30; 18; 20,30). Misterele Pa
risului — cinemascop : Viitorul (15,30; 18;
20.30) . O stea cade din cer — cinemascop: 
Colentina (15; 17: 19; 21). Spărgătorul — 
cinemascop : Floreasca (15,30; 18; 20,30). 
Vremea păgtniJor : 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 18,30 — Universitatea tehnică la 
televiziune • „Automatizarea agregate
lor de bază din industria siderurgică" 
(II) de ing Valentin Constantinescu. de 
la Institutul de proiectări de aparataj 
electronic și instalații de automatizare. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Pen
tru tineretul școlar : „Aventurile lui Tom 
Sawyer (III). Salvarea lui Muff Potter. 

| 20.00 — Săptămînă. 21,00 — Emisiune de 
I artă plastică : Muzeul Louvre (II). 21.30

— Miniaturi... în operete. în încheiere : 
i Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral instabilă, cu cer schimbător, 
mai mult noros. Averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări electrice 
au căzut în toate regiunile tării. 
Local, în regiunea de munte, a nins. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 9 grade la Miercurea 
Ciuc, Mangalia, Constanța și 21 grade 
la Giurgiu. în București : Vremea a 
fost ușor instabilă, cu cer temporar 
noros. Au căzut averse însoțite de 
descărcări electrice. Temperatură 
maximă a fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 aprilie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar aco
perit și cu ploi mai ales sub formă de 
averse. în regiunea de munte izolat 
se vor semnala lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit cu intensificări tempo
rare în sud-vestul țării la începutul 
intervalului. Temperatura în scădere 
ușoară la început, apoi în creștere. 
In București ; Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros favorabil ploii 
trecătoare. Temperatura ușor varia
bilă.

O nouă serie de pul. La combinatul 
avicol Mihâllețti, regiunea Bucu
rești, se Încarcă Incubatoarele cu ouâ
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Simpozion consacrat 
împlinirii a 95 de ani 
de la nașterea lui V.l. Lenin i

Scoală superioară de partid „Ște
fan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.M.R., Institutul de istorie a parti
dului și institutele de științe sociale 
ale Academiei R. P. Romine au or
ganizat joi după-amiază un simpo
zion consacrat împlinirii a 95 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin. în 
fața a numeroși studenți, cadre di
dactice și cercetători au fost pre
zentate referatele : „Victoria ideilor 
marxism-leninismului în opera de 
construcție a socialismului în Ro
mînia", „Date noi cu privire la le
găturile lui Lenin cu mișcarea co
munistă din Romînia", „Marxism- 
leninismul și dialectica revoluției 
socialiste", „Aplicarea de către 
P.C.R. a învățăturii lui Lenin des
pre folosirea contradicțiilor din rîn- 
dul claselor exploatatoare în revolu
ție", Lenin și problemele realității 
în fizica contemporană". (Agerpres)

SPORT

Corespondență din Moscova

Conferințe de presă consacrate 
celei de-a ZO-a aniversări 
a victoriei asupra Germaniei fasciste

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

LIUBLIANA 22 (Agerpres). — 
"■robele individuale din cadrul cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă sînt în plină desfășurare. Ieri 
s-au disputat întîlnirile turului trei 
al prebei masculine, etapă absolvi
tă de trei din cei patru concurenți 
romîni : Giurgiucă l-a învins cu 3—0 
pe elvețianul Grimm, Cobîrzan a 
cîștigat cu același scor la bulgarul 
Beșeviski, iar Reti l-a eliminat pe 
englezul Harrisson cu 3—2 (21—16, 
14—21, 13—21, 21—18, 21—18). Radu 
Negulescu a pierdut cu 2—3 (17—21, 
21—18, 21—19, 16—21, 23—25) în fața 
sportivului chinez Cien Sen-lin.

în proba de dublu fete, Maria 
Alexandru și Ella Constantinescu 
s-au calificat în turul 4, întrecînd 
cu 3—0 (21—10 ; 21—14 ; 22—20) cu
plul Paisiarv, Balaișite (U.R.S.S.). E- 
leonora Mihalca și Viorica Ivan au 
fost eliminate (0—3) de perechea 
Richter, Strauss (R.F.G.).

La sfîrșit de săptămînă
SALA FLOREASCA : Concurs 

international de lupte
A V-a ediție a concursului interna

țional de lupte clasice și libere începe 
astăzi în sala Floreasca. Și-au anunțat 
participarea sportivi din 13 țări euro
pene: Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, Finlanda, R. D. Germa
nă, R. F. Germană, Grecia, Iugo
slavia, Polonia, Turcia, Ungaria 
și Romînia. Programul de astăzi începe 
la ora 17.

SALA DINAMO : Dinamo 
București — Dynamo Berlin la 
volei ieminin

Voleibalistele de la Dinamo Bucu
rești susțin mîine meciul revanșă din 
cadrul semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni" cu echipa Dynamo Berlin, 
campioana R. D. Germane. Meciul în
cepe la ora 19. După cum se știe, în 
primul joc, disputat la Berlin, formația 
berlineză a cîștigat cu 3—0.

STADIONUL „23 AUGUST" : 
Meci international de iotbal

Duminică de la ora 15,45 are loc pe 
stadionul „23 August" din Capitală par
tida amicală de fotbal dintre selecțio
nata țării noastre și formația vest-ger- 
mană S. V. Meiderich.

Combinatul de celuloză și hirtie din Călărași Foto : Agerpres

Ne-a impresionat dezvoltarea Romîniei INFORMAȚII
DECLARAȚIILE MEMBRILOR

între 17 și 21 aprilie, Manuel Pe
rez Guerrero, ministrul minelor și 
hidrocarburilor din Venezuela, ge
neral de brigadă Rafael Alfonso Ra- 
vard, reprezentantul Venezuelei la 
Reuniunea guvernatorilor Băncii in
ternaționale de reconstrucție și dez
voltare, și Andres Aguilar Mawdsley, 
ambasador și reprezentant perma
nent al Venezuelei în Comisia eco
nomică O.N.U. pentru Europa de la 
Geneva, au vizitat țara noastră.

Oaspeții au fost primiți de Gheor- 
ghe Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
și au avut întrevederi cu Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și energiei 
electrice, Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Ion Marinescu, ministrul indus
triei metalurgice.

în timpul șederii în R. P. Romînă, 
oaspeții au vizitat mari întreprin
deri industriale, șantiere, complexe 
turistice și monumente istorice.

Joi dimineața membrii delegației 
au părăsit Capitala.

înaintea plecării, oaspeții au făcut 
o declarație redactorului Agenției 
romîne de presă „Agerpres", Gh. 
Preda.

Mă bucur, a spus Manuel Perez 
Guerrero, că am prilejul de a trans
mite poporului romîn uri salut în 
numele poporului Venezuelan.

Colegii mei și eu personal sîntem 
încîntați că am avut ocazia de a 
veni în Romînia. Cu această ocazie 
am constatat că Romînia merge pe 
adevăratul drum al industrializării, 
dezvoltmdu-și multilateral econo
mia pe baza resurselor mine
rale și hidraulice pe care le 
posedă. Ne-au impresionat în mod 
special cele văzute la Uzina de uti
laj petrolier „1 Mai" din Ploiești, 
care produce utilaje moderne pen
tru industria petrolieră. Complexul 
petrochimic de la Brazi este o uni
tate care demonstrează că Romînia 
nu se mulțumește numai cu extrac
ția petrolului, ea își valorifică aceas
tă resursă naturală, realizînd pro
duse petrochimice de mare valoare. 
Sînt sigur că Combinatul siderurgic 
aflat în construcție la Galați repre
zintă o mîndrie pentru poporul ro
mîn. Am vizitat șantierul hidrocen
tralei care se construiește pe Argeș. 
Proiectul este foarte interesant și în-

DELEGAȚIEI DIN VENEZUELA

drăzneț. Noi, în Venezuela, urmărim 
cu mult interes dezvoltarea Romî
niei, a bunăstării poporului romin 
și sîntem interesați în stabilirea 
unor relații mai strînse între țările 
noastre.

Vreau să mai adaug că sînt foarte 
mulțumit de faptul că am putut lua 
contact cu conducători ai economiei 
și tehnicii romînești. Am putut con
stata că acești oameni se dedică cu 
pasiune și pricepere realizării unei 
sarcini de mari dimensiuni, ceea ce 
ar putea fi un exemplu.

Toți miniștrii cu care am avut pri
lejul să discutăm dovedesc interes 
și pentru ceea ce se întîmplă în a- 
fara granițelor Romîniei, ceea ce 
arată că ei privesc lucrurile nu după 
criterii pur locale ci după criterii 
generale și activează potrivit orien
tării politicii Romîniei spre o legă
tură mai bună cu toate țările și po
poarele lumii.

Andres Aguilar Mawdsley a de
clarat : Mă felicit că am avut ocazia 
de a vizita Romînia, o țară pentru 
care am simțit totdeauna un viu in
teres și, mai mult decît atit, o afec
țiune naturală, cunoscînd istoria a- 
cestui popor și cultura sâ păstrată 
de-a lungul a secole de încercări pe 
care a putut să le învingă datorită 
curajului și personalității sale. Sînt 
calități care se reflectă astăzi în 
progresele tehnice și științifice 
concretizate în marile obiective pe 
care am ăvut prilejul să le vizităm.

Exprimînd părerea membrilor de
legației, el a spus în continuare : 
Ne-a impresionat nu numai dezvol
tarea industrială a Romîniei, ci și 
dezvoltarea urbană. Am vizitat atit 
Capitala cit și alte orașe importante 
— Brașov, Galați, Ploiești. Este re
marcabilă dezvoltarea construcției 
de locuințe în ultimii ani. Nu numai 
la oraș, ci și în mediul rural am fost 
plăcut surprinși văzînd cum, alături 
de o locuință care amintește altă 
epocă și altă etapă de dezvoltare a 
Romîniei, se ridică o construcție, so
lidă, confortabilă și atractivă.

Sîntem mulțumiți că am avut o- 
cazia de a stabili contacte, de a ne 
cunoaște și discuta, sîntem siguri că 
aceste contacte se vor dezvolta. Do
rim să ne cunoaștem, să colaborăm 
pentru înfăptuirea marii sarcini pe 
care o avem cu toții de a stabili o 
pace reală și justă în lume, bazată 
pe înțelegere și respectul reciproc 
al popoarelor.

(Agerpres)

Președintele Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
acad. Athanase Joja, a plecat la 22 
aprilie la Paris, pentru a participa 
la cea de-a 70-a sesiune a Consi
liului executiv U.N.E.S.C.O., în ca
litate de reprezentant al R. P. Ro
mîne în Consiliul executiv și de 
vicepreședinte al acestuia. La ple

ACAD. PROF. ARHITECT PETRE ANTONESCU

A încetat din viață, după o lungă 
suferință, academicianul profesor 
arhitect Petre Antonescu.

Petre Antonescu s-a născut în o- 
rașul Rîmnicu Sărat, la 29 iu
nie 1873, a urmat cursul primar în 
orașul natal, studiile de liceu le-a fă
cut la București și tot aici, ca stu
dent, prețuind valorile artei noastre 
naționale, s-a apropiat de grupul 
progresist al reprezentanților de 
frunte ai artelor plastice romînești.

Descoperindu-și vocația pentru ar
hitectură, a părăsit studiile de drept 
și a urmat cursurile de arhitectură 
ale Școlii de arte frumoase din Pa
ris. La terminarea studiilor, revine 
în țară și se dedică unei activități 
multilaterale legate de afirmarea 
arhitecturii romînești. Ca profe
sor, începînd din anul 1900 și pină 
în 1938, a predat istoria arhitecturii, 
conducînd concomitent și atelierul 
de proiecte de arhitectură romîneas- 
că. Intre anii 1932—1938 a fost rec
tor al Academiei de arhitectură.

Prețuind patrimoniul artistic al 
patriei noastre, Petre Antonescu a 
activat în calitate de membru al Co
misiei Monumentelor Istorice și al 
Biroului tehnic al acestei comisii, 
contribuind la dezvoltarea tradiției 
științifice de restaurare a monumen
telor istorice de arhitectură.

Petre Antonescu a fost mai presus 
de toate un pasionat arhitect și un 
fecund constructor. Numeroasele 
sale lucrări, printre care : Arcul de 
Triumf din București, Palatul Sfa
tului popular al Capitalei, Institutul 
de istorie din București, Palatul Ad
ministrativ din Craiova, Clădirea 
Băncii de investiții, Palatul Institu
tului de științe juridice din Bucu
rești și multe altele ilustrează per
sonalitatea puternică a arhitectului 

care au fost de față Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, acad. Dumitru Dumi
trescu, secretar prim al Academiei 
R. P. Romîne, acad. Miron Nicoles- 
cu, secretar general al Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)

în aceste zile din preajma celei 
de-a XX-a aniversări a victo
riei asupra Germaniei fasciste, 
la Moscova au fost organizate con
ferințe de presă pentru ziariștii so
vietici și străini, în cadrul cărora 
mareșali și generali participanți la 
Marele Război de Apărare a Patriei 
au evocat evenimentele petrecute în 
urmă cu 20 de ani.

în cadrul unei astfel de conferin
țe de presă au luat cuvîntul V. So
kolovski și I. S. Konev, mareșali ai 
Uniunii Sevietice. Mareșalul V. So
kolovski a făcut o amplă prezenta
re a bătăliei pentru Berlin, în ca
drul căreia a fost zdrobită ultima și 
cea mai disperată rezistență a tru
pelor hitleriste.

Bătălia pentru Berlin, a spus ma
reșalul sovietic, a fost cea mai mare 
bătălie nu numai din cel de-al doilea 
război mondial, dar probabil și din 
istoria războaielor în general. Din 
partea Germaniei fasciste, la această 
bătălie au participat peste un milion 
de soldați, aproximativ 10 000 de tu
nuri și branduri, 1 500 de tancuri și 
3 300 de avioane. Armatele sovietice 
au folosit în această ultimă mare 
bătălie a celui de-al doilea război 
mondial peste 2 500 000 soldați, 41 500 
de tunuri și aruncătoare de mine. 
6 250 de tancuri și 7 500 de avioane.

Luptele pentru Berlin au fost de
osebit de crîncene și au durat ne
întrerupt 10 zile și 10 nopți. Vic
toria armatelor sovietice a fost ob
ținută nu atît prin superioritatea în 
oameni și armamentul de care dis
puneau. cît prin eroismul și spiritul 
de sacrificiu de care au dat dovadă 
soldații și ofițerii sovietici, prin mă
iestria strategică de care au dat do
vadă comandanții de oști sovietici. 
Trebuie amintit aici — a spus ma
reșalul Sokolovski — că într-o altă 
mare bătălie, aceea din jurul Mos
covei, victoria a fost cîștigată tot 
de armata sovietică, deși în acea 
perioadă trupele germane dispu
neau de o mare superioritate, atît 
în oameni, cît și în armament.

La rîndul său, mareșalul I. S. Ko
nev, a vorbit — în afară de luptele 
pentru Berlin — despre cunoscute
le operații ofensive de mare anver
gură de la Stalingrad și Kursk, bă
tălii în care au fost zdrobite, rînd 
pe rînd, importante forțe ale Ger
maniei naziste. Mareșalul Konev a 
relevat contribuția personală adusă 
de I. V. Stalin, comandantul su
prem al armatei sovietice, la elabo
rarea planurilor strategice ale aces
tor bătălii.

în cadrul unei alte conferințe de 
presă, care a avut loc la 20 aprilie, 
au luat cuvîntul general-maior Ni
kolai Pavlenko, general-locotenent 
Viktor Pozdneak și colonel Anatoli 
Griliov, specialiști în istoria ulti
mului război. N. Pavlenko a combă
tut tezele unor istorici occidentali 
care încearcă să minimalizeze sau 
chiar să falsifice adevărul în ceea 
ce privește contribuția adusă de 
Uniunea Sovietică în cadrul coali
ției antihitleriste. Armata sovietică 
a zdrobit principalele forțe ale Ger

maniei hitleriste aducînd astfel 
contribuția hotărîtoare la victoria 
asupra fascismului.

Apreciind la justa valoare ajuto
rul material al aliaților și expri
mînd mulțumiri pentru aceasta, 
vorbitorul a demonstrat că princi-* * 
pala sursă de înzestrare cu arma
ment și alte materiale a armatei so
vietice a fost producția proprie a 
Uniunii Sovietice, iar contribuția a- 
liaților nu a reprezentat decît 2 
pînă la 12 la sută din diverse tipuri 
de armament și materiale folosite 
de armata sovietică.

Petre Antonescu, precum și imagi
nația și sensibilitatea care l-au ca
racterizat.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost ales membru titular al Acade
miei R. P. Romîne, a fost distins cu 
titlul de 'Laureat al Premiului de 
Stat și decorat cu numeroase ordi
ne ale R. P. Romîne.

Dispariția dintre noi a marelui 
maestru, a cărui personalitate pro
eminentă a dominat activitatea ar
hitecturală din țara noastră mai 
bine de o jumătate de veac, este 
profund regretată de toți oamenii 
de cultură din patria noastră și 
constituie o serioasă pierdere pen
tru arhitectura romînească.

Activitatea acad. prof. arh. Petre 
Antonescu constituie un imbold și 
o călăuză de viitor pentru arhitecții 
zilelor noastre.

Prezidiul Academiei R. P, Romîne 
Ministerul învățămîntuîui 

Uniunea Arhitecțiior 
din R. P. Romînă

★

Comisia pentru organizarea fune
raliilor anunță că sicriul cu corpul 
neînsuflețit al acad. Petre Antonescu 
este depus la Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" din str. Biserica 
Enei.

Accesul publicului va fi permis 
astăzi, 23 aprilie 1965, între orele 
10—13 și 16—20, și sîmbătă 24 apri
lie, între orele 9—11.

Ceremonia funebră va avea loc în 
ziua de 24 aprilie a.c. ora 11, la Ins
titutul de arhitectură „Ion Mincu", 
iar înhumarea se va face la cimiti
rul Belu, la ora 13.

Răspunzînd la o întrebare, gene
ral-locotenent Viktor Pozdneak a 
spus că există documente din care 
reiese că I. V. Stalin a fost într-ade- 
văr informat despre intenția Germa
niei naziste de a ataca Uniunea So
vietică. dar că el nu a putut să crea
dă că Hitler se va angaja într-o ast
fel de aventură. Aceasta a fost o 
greșeală, pe care ulterior Stalin a 
recunoscut-o și, într-o formă indi
rectă, chiar a scris despre aceasta în 
lucrarea sa despre Războiul de A- 
părare a Patriei, apărută în anul 
1946. Trebuie spus însă — a precizat 
vorbitorul — că Stalin a participat 
activ la elaborarea tuturor planuri
lor marilor operații din timpul răz
boiului. El nu era omul care să-și 
pună, pur și simplu, semnătura pe un 
plan fără să-1 cunoască îndeaproa
pe. Pe masa lui de lucru se afla în 
permanență o hartă pe care era în
semnată situația exactă a frontului, 
cu dispozitivul trupelor pînă la di
vizie. Stalin urmărea și cunoștea 
mișcarea fiecărei divizii.

în ultimii ani au fost trecute sub 
tăcere laturile pozitive ale activită
ții lui Stalin în timpul războiului, 
fiind scoase în lumină numai trăsă
turile lui negative. Trebuie să i se 
dea însă ce i se cuvine, ca unui om 
care a avut un mare rol în timpul 
războiului. Trebuie să facem o apre
ciere obiectivă asupra activității 
sale — a spus în încheiere generalul 
locotenent Viktor Pozdneak.

Intervenind în discuție, colonelul 
Anatoli Griliov a adăugat că el, per
sonal, a stat de vorbă în ultima vre
me cu mulți foști comandanți ai ar
matei sovietice din timpul războiu
lui și că din cele spuse de aceștia 
reiese că Stalin a ținut seama de 
greșelile din prima perioadă a răz
boiului, iar, mai ales, după bătălia 
de la Stalingrad și pină la sfîrșitul 
războiului, în cadrul comandamentu
lui suprem, au fost aplicate cu stric
tețe formele colective de conducere.

în afară de aceste conferințe de 
presă, în ziarele și revistele sovie
tice apar numeroase articole în ca
drul cărora numeroși mareșali și ge
nerali sovietici, foști comandanți de 
mari unități participante la marile 
bătălii împotriva Germaniei fasciste 
își împărtășesc amintirile de luptă, 
scot în evidență eroismul, spiritul 
de sacrificiu, măiestria în luptă și 
umanismul ostașului și ofițerului so
vietic, care prin lupta lor au salvat 
omenirea de fascism.

S. PODINA

EFICIENTA 
IRIGAȚIILOR.

(Urmare din pag. I-a)

Numai pe seama neefectuării o- 
goareior în toamnă gospodăria a 
pierdut cel puțin 1000 kg porumb 
la hectar. întrucît gospodăria nu a 
fost aprovizionată din timp cu în
grășăminte chimice, aplicarea a- 
cestora s-a făcut la prașila a treia, 
cînd nu au mai avut efectul dorit. 
Dacă s-ar fi aplicat întregul com
plex de măsuri agrotehnice s-ar fi 
putut obține o recoltă dublă.

Exemple asemănătoare se pot da 
și dintr-o serie de cooperative a- 
gricole de producție. Anul trecut, 
de pe cele 560 de ha cultivate cu 
porumb în regim irigat de către 
cooperativele agricole, s-au realizat 
doar 2 487 kg porumb la ha, pro
ducție practic egală cu cea obținu
tă de pe suprafețele neirigate. De 
-^.tfel, deși este cunoscut că pentru 
c ^operativele agricole irigarea cul
turilor e un lucru nou, în multe ca
zuri au fost lăsate să se descurce 
singure, n-au primit întotdeauna 
sprijinul consiliului agricol raional, 
al specialiștilor în exploatarea su
prafețelor amenajate pentru iriga
ții.

...Funcționarea normală 
a rețelei de canale

Unele gospodării de stat și coo
perative agricole nu sînt sprijinite 
în rezolvarea problemelor legate 
direct de punerea in stare normală 
de funcționare a rețelei de canale. 
Trecînd la monocultură, ele întîm- 
pină unele greutăți privind exploa
tarea rațională a sistemelor. Ca
nalele principale de alimentare au 
fost calculate la un debit de apă 
satisfăcător pentru culturi în asola- 
ment, iar o dată cu trecerea la mo
nocultură, apa nu mai e suficientă. 
Această situație se poate rezolva 
numai prin redimensionarea cana
lelor și consolidarea taluzelor. Anul 
trecut s-au făcut proiecte. Lucră
rile de redimensionare au și fost 

începute de către întreprinderea de 
construcții hidrotehnice și amena
jări hidroameliorative, grupul de 
șantiere nr. 1 — Galați. Unitatea 
constructoare tărăgănează însă în
ceperea lucrărilor în cadrul proiec
tului de redimensionare, lucrări 
care sînt foarte importante pentru 
intrarea în funcțiune a întregului 
sistem. Din această cauză se îm
piedică complet intrarea în ex
ploatare de regim irigat a suprafe
ței de 1 300 ha la G.A.S. Latinu și 
1 400 ha la G.A.S. Siliștea. între
prinderile T.C.H.A.H. București și 
D.G.A. Galați, aparținînd de Comi
tetul de Stat al Apelor, duc de mul
tă vreme tratative în ce privește 
executarea lucrărilor restante, dar 
pînă acum nu s-a hotărît care din
tre ele să facă aceste lucrări. Din 
această cauză, gospodăria de stat 
Latinu este pusă în situația ca, în 
a doua jumătate a lunii aprilie, 
cînd trebuie să înceapă irigarea lu- 
cernei și inundarea orezăriei în su
prafață de 680 ha, să nu poată efec
tua lucrările.

La G.A.S. Bertești, deși întreprin
derea constructoare — T.C.H.A.H. 
— are utilaj și personal suficient, 
din cauza slabei organizări a mun
cii lucrările de amenajare a celor 
297 ha de orezărie înaintează încet. 
Pînă la 10 aprilie, din 250 000 mc 
planificați s-au realizat 116 000 mc.

In sistemele irigate se ridică și 
problema evacuării apei care băl
tește. De exemplu, canalul de eva
cuare din sistemul G.A.S. Gropeni, 
fiind la o adîncime mică, nu recep
ționează apa din punctele mai joa
se. Panta de scurgere a canalelor 
este foarte mică, iar în zona cana
lului de centură apa rămîne ne
evacuată. în sistemele de irigație 
Stăncuța-Bejani. Gropeni, canalele 
de alimentare nu au fost căptușite, 
în totalitate, cu dale de beton. Din 
această cauză apa se infiltrează și 
băltește pe teren. în sistemul de 
irigație Bâldovinești-Latinu, prin
cipalul canal de colectare a apelor 
nu poate face față în bune condiții 
desecării, deoarece este încă des- 
potmolit Mai sînt și alte deficiențe 
în executarea lucrărilor de hidro
ameliorații. Cei care dau avizarea 
proiectelor de amenajare a lucrări
lor nu țin totdeauna seama de 
propunerile concrete ale bene
ficiarilor. Aceasta duce la exe
cutarea defectuoasă a unor lu
crări ; atunci' cînd începe ex
ploatarea se constată că ele nu 
corespund. La cooperativa agricolă 

de producție din Rîmnicelu, Dis
trictul de Gospodărire a Apelor 
Galați a întocmit un proiect în 
care se prevede ca stația de pom
pare să fie plasată în aval de ca
nalul principal de evacuare. Aceas
ta ar însemna ca apa să curgă în 
sus.

...Temeinicia pregătirilor
Pentru acest an, gospodăriile de 

stat și cooperativele agricole de 
producție și-au propus să extindă 
suprafețele irigate. Stadiul pregăti
rilor este avansat. Cea mai mare 
parte a suprafețelor irigate au fost 
arate din toamnă. Toate unitățile 
din Lunca Dunării, Lunca Șiretu
lui, Insula Mare și Mică a Brăilei 
au trecut la revizuirea și repararea 
întregului parc de mașini și utila
je încă din luna noiembrie. Au 
fost puse în perfectă stare de func
ționare agregatele de aspersiune, 
utilajele de pompare, toate tractoa
rele, semănătorile, grapele reglabile 
și cu discuri, sapele rotative, cul
tivatoarele etc.

O mare atenție s-a acordat și 
asigurării semințelor. în momen
tul de față ele sînt depozitate în 
condiții optime.

în unele unități se manifestă, 
însă, o serie de lipsuri. Mai există 
canale care nu sînt bine consoli
date. De exemplu, la cooperati
vele agricole din comuna Latinu 
și Măxineni, canalele nu au pantă 
de scurgere, iar în unele amena
jări terenurile alese nu corespund 
din punct de vedere al structurii. 
O atenție deosebită trebuie să se 
acorde asigurării utilajului de iri
gat. La S.M.T. 1 Mai o mare parte 
din motopompe sînt vechi și sînt 
propuse pentru casare, iar altele 
nu se pot repara din lipsa piese
lor de schimb. Dar la S.M.T. Ro- 
manu există un plus de 11 moto
pompe de 12 țoii, pregătite pentru 
irigat, care pot. fi împrumutate 
stațiunii 1 Mai. La G.A.S. Latinu, 
la stația de pompare de la Șiret 
nu s-a montat al patrulea motor 
lipsind automatul de pornire. 
Timpul este destul de înaintat și 
toate lucrările pregătitoare tre
buie terminate.

Comitetul raional de partid, 
consiliul agricol și trustul G.A.S. 
sînt chemate să se ocupe îndea
proape de pregătirile pentru iri
gații, aceasta constituind o mă
sură dintre cele mai importante 
pentru sporirea recoltelor.

Note de călătorie

LA FRANKFURT PE MAIN
La 30 de kilometri depărtare de 

confluența Mainului cu Rinul se află 
Frankfurt pe Main, care încă din 
Evul Mediu s-a dezvoltat ca un cen
tru al comerțului german. în aval de 
oraș, Mainul este navigabil pentru 
nave de 2 000 de tone, ceea ce îm
preună cu celelalte căi de transport, 
asigură orașului o bună legătură cu 
regiunile învecinate. Frankfurtul a 
suferit și el urgia celui de-al doilea 
război mondial. Centrul istoric al o- 
rașului a fost distrus. Cele mai va
loroase clădiri au fost reconstruite. 
Cartiere noi s-au ridicat în locul 
ruinelor. Populația orașului depășeș
te azi 650 000 de locuitori, cu apro
ximativ 100 000 mai mult ca în 1939.

Deși orașul s-a dezvoltat de o par
te și de alta a Mainului, în ultimele 
decenii el se extinde tot mai mult pe 
malul drept, înspre nord.

Importanța economică a Frankfur- 
tului este întregită de preponderența 
industriilor prelucrătoare : textilă, 
papetărie, imprimerii, construcții de 
mașini și nave, industria chimică și 
de materiale plastice, automobile. 
De fapt aici se află și sediul princi
palului organism guvernamental 
pentru comerț exterior — Aussen- 
handelsstelle, care depinde de Mi
nisterul Economiei al R.F.G. Marile 
firme vest-germane și cele străine au 
reprezentanți acreditați pe lîngă a- 
cest oficiu.

în fiecare an, primăvara și toam
na, orașul Frankfurt pe Main găz
duiește Tîrgul internațional de 
mărfuri. Participă firme din R.F.G. 
(țara gazdă) și de peste hotare. Re
prezentanți ai întreprinderilor de co
merț exterior, oameni de afaceri din 
diferite țări se întîlnesc aici spre a 
lărgi și consolida legăturile econo
mice între națiuni.

Tîrgul se întinde pe o suprafață 
totală de 130 000 mp și cuprinde 17 
hale și 9 pavilioane naționale. în 
primăvara acestui an s-au confrun
tat produse a peste 2 600 firme, re- 
prezentînd 28 de țări. Expunerea în 
hale se face pe diferite branșe, cum 
sînt : textile, confecții ; instrumente 
muzicale ; articole de porțelan, ce
ramică și sticlă ; mobilă și alte arti

cole din lemn; artizanat și biju
terii etc.

La ediția de primăvară 1965 a a- 
cestui tîrg, țara noastră a participat 
cu un pavilion național, prezentînd 
exponate din sectoarele întreprinde
rilor de comerț exterior „Romînoex- 
port', „Exportlemn', „Cartimex", 
„Prodexport", „Fruotexport", „Agro- 
export".

Radioul, televiziunea și presa vest- 
germană au relatat despre partici
parea Romîniei la tîrg, făcînd nume
roase aprecieri favorabile despre e- 
conomia prosperă a țării noastre și 

Frankfurt pe Main în reconstrucție
despre evoluția relațiilor comerciale 
romîno — vest-germane. De altfel, am 
avut ocazia să aflăm că astfel de 
opinii favorabile sînt exprimate tot 
mai des, chiar în sfera cercurilor 
conducătoare.

In cele cinci zile cît a durat tîr
gul, pavilionul Republicii Populare 
Romîne a fost vizitat de un numeros 
public. Foarte mulți vizitatori au fă
cut aprecieri elogioase cu privire la 
țara noastră

In acest timp am avut ocazia să 
vizitez orașul. O vie animație dom
nește pe străzile centrale. Principala 
arteră comercială a orașului, Zeil- 
strasse, concentrează cele mai mari 
magazine universale. Cu toate 
deosebirile de organizare a aces

tor mari unități comerciale, cîteva 
trăsături le sînt totuși comune : toa
te mărfurile sînt dispuse în mijlocul 
magazinului, pe principiul autoser
virii ; cumpărătorul are la dispoziție 
nemijlocită marfa și poate s-o exa
mineze fără să solicite nici un vîn- 
zător. Evident că o astfel de orga
nizare a unității necesită un spațiu 
comercial cu mult mai mare. Vechea 
formă de organizare a desfacerii 
mărfurilor, cu vitrine și mărfuri în 
raft, tinde să dispară.

Parterul magazinului „Kaufhof" 
este de forma unei hale imense, a

proape pătrată. La intrare te întîm- 
pină o tejghea de formă rotundă, 
prevăzută în prelungirea suprafeței 
sale cu un octogon de geamuri, nu 
prea înalte ; ea este destinată pro
duselor zaharoase. Acest amănunt 
ne surprinde pentru că, vizitînd par
terul magazinului, ne dăm seama că 
nu este destinat mărfurilor alimen
tare. Cerem lămuriri unei lucrătoare. 
Ni se explică : în cursul dimineții, și 
în bună parte după masă, magazi
nul este vizitat de către tineret și fe
mei și foarte multe dintre ele cu co
pii. Desigur că nu toate mamele 
care vin vor vizita raioanele ali
mentare de la demi-solul magazi
nului, însă cele cu copii, indiferent 
cu ce treburi au ’fenit, nu vor putea

trece ușor, la intrare sau la ieșire, 
pe lingă dulciuri iară să se opreas
că pentru o clipă.

Problema transportului între etaje 
a publicului vizitator este rezolvată 
de scările rulante în ambele sensuri, 
liftul se întrebuințează aici, ca de
altfel în toate magazinele universa
le, numai pentru deplasarea mărfu
rilor. în acest mod circulația cum
părătorilor între etaje și la demisol 
este mai rapidă.

în raioanele de încălțăminte, tex
tile și sticlărie întîlnim articole cu 
mențiunea „Fabricat în Romînia", 
mărfuri bine apreciate și căutate de 
cumpărătorii vest-germani. Reîntîl- 
nim produse romînești și în raioa
nele alimentare.

întrucît magazinele își încheie 
programul la ora 18, timpul rămas 
liber poate fi folosit vizionînd un 
film sau un spectacol de teatru. Un 

număr de telefon îl scoate din în
curcătură pe vizitatorul aflat pentru 
prima oară în oraș. O dată format 
acest număr, în receptor se aude 
o voce amabilă care enumeră 
filmele ce rulează în oraș și „ste
lele" principale care apar în filmele 
respective. După relațiile dorite, poți 
auzi și fragmente din melodiile prin
cipalelor filme ale zilei.

Amabilitatea nu este însă numai 
apanajul serviciilor de deservire a 
populației. în numeroase ocazii, ce
tățeni ai Frankfurțului ne-au angajat 
în discuții amicale, dovedind inte
res pentru realitățile din țara noas
tră și exprimînd sentimente priete
nești.

Ion BELLU



Pag. 4 S C î N T E I A Nr. 6598

k-

Președintele Makarios anun ța

Măsuri pentru 
crizei cipriote

NICOSIA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, a anunțat miercuri o serie 
de măsuri menite, după cum subli
niază agenția Associated Press, să 
constituie „o ofensivă de pace" în 
vederea revenirii la o viață normală 
în insulă. Printre aceste măsuri se 
numără desființarea tuturor postu
rilor înarmate, a fortificațiilor și a 
punctelor de control ale poliției în 
trei districte situate în sudul Cipru
lui — Paphos, Limassol și Larnaca. 
Această măsură va permite ciprioți- 
lor turci din districtele respective 
(aproape jumătate din întreaga su
prafață a insulei) libera circulație, 
fără control al identității. De ase
menea, măsurile vor contribui în 
mod substanțial la destinderea ten
siunii din această regiune.

relaxarea

Declarația dată publicității de gu
vernul cipriot precizează că măsuri
le pentru relaxarea crizei cipriote 
ar putea fi extinse și asupra altor 
regiuni „și, pînă la urmă, asupra în
tregii insule, dacă condițiile vor per
mite acest lucru".

Hotărirea luată de guvern a fost 
precedată de o întrevedere a co
mandantului forțelor O.N.U. din 
insulă, generalul Thimaya, și a re
prezentantului secretarului general 
al O.N.U. în Cipru, Carlos Bernar- 
des, cu președintele Makarios.

între timp, însă, la Nicosia ten
siunea continuă să se mențină. In
terdicțiile hotărîte de guvernul ci
priot privind deplasările în și din 
sectorul turc nu au fost încă ridi
cate și se apreciază că ele vor mai 
dăinui o bucată de vreme.

Vizita delegației 
militare romîne 
in R. S. Cehoslovacă

BRATISLAVA 22 (Agerpres). — 
Delegația militară romînă, condusă 
de generalul de armată Leontin Să- 
lăjan. ministru) forțelor armate ale 
R. P. Romîne, și-a continuat joi vi
zita în Slovacia.

Delegația a vizitat un regiment 
de aviație din Slovacia centrală. Ea 
s-a întîlnit apoi cu muncitorii, in
ginerii și tehnicienii uzinei construc
toare de mașini Detva. La mitingul 
organizat în sala de festivități a 
uzinei a luat cuvîntul tovarășul 
Leontin Sălăjan.

In continuarea vizitei prin Ceho
slovacia, delegația va participa la 
festivitățile consacrate celei de-a 
20-a aniversări a eliberării orașului 
Brno.

Atitudini
insuficient „explicate"
Presa occidentala despre mesajele adresate 
de Erhard și Adenauer generalului de Gaulle

Aflaji în vacanfă pascală, cancelarul 
Erhard și predecesorul său Adenauer 
au adresat de curînd președintelui de 
Gaulle mesaje separate. După cum in
formează agențiile de presă, președin
tele Franfei a și răspuns acestor scrisori, 
al căror continui este păstrat deocamdată 
în secret

Intervenția conjugată a fostului și a 
actualului cancelar relevă îngrijorarea 
manifestată la Bonn fafă de răcirea ac
centuată a relațiilor franco—vest-ger- 
mane.

„In fapt, arată agenția France Presse, 
reiese că Erhard, ca și Adenauer, înțeleși 
în prealabil asupra intervenției lor, au 
dorit să atragă afentia interlocutorului lor 
asupra efecfului pe care-l au în R.F.G. 
anumite atitudini franceze care n-ar fi 
fost suficient «explicate» partenerului 
vest-german".

Despre ce este vorba?
Comentatorii arată, între altele, că

Rio de Janeiro

Corespondențe din străinătate

IN LUPTĂ PENTRU

UN NOU ATAC AERIAM ÎMPOTRIVA R. D. VIETNAM
HANOI 22 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția de presă V.N.A., 
la 22 aprilie, avioane americane au 
bombardat regiuni din R. D. Viet
nam, precum și insula Con Co, si
tuată în apele teritoriale nord-viet- 
nameze. Unitățile Armatei Populare 
Vietnameze au doborît un avion 
inamic.

Șeful misiunii de legătură a înal
tului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control un protest, în care 
se cere ca Statele Unite și autorită
țile sud-vietnameze să pună capăt 
actelor de agresiune și război îm
potriva R. D. Vietnam, să respecte și 
să aplice în mod corect acordurile 
din 1954 de la Geneva.

Indonezia condamnă 
extinderea agresiunii

DJAKARTA 22 (Agerpres). — In
tervenția militară a S.U.A. împotriva 
Vietnamului constituie o încălcare a 
acordurilor de la Geneva cu privire 
Ia Indochina, a arătat ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei, Su- 
bandrio, într-o declarație făcută re
prezentanților presei din țările Asiei 
și Africii, care se află la Djakarta cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări a 
Conferinței de la Bandung. în nu
mele guvernului Indoneziei, Suban- 
drio a condamnat extinderea agre
siunii S.U.A. împotriva popoarelor 
Indochinei și a subliniat că bazele 
militare străine, amplasate pe terito
riile altor țări, sînt folosite în scopul 
intervenției armate în treburile po
poarelor iubitoare de pace și repre-

zintă o primejdie serioasă pentru 
cauza păcii în Asia și în întreaga 
lume.

Opiniile unor senatori 
americani

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
în Senatul S.U.A. au avut loc 
miercuri dezbateri cu privire la si
tuația din Vietnam. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, liderul majorității 
democrate, senatorul Mike Mansfield, 
s-a pronunțat în favoarea respectă
rii acordurilor de la Geneva care, 
după cum a spus el, „constituie ulti
ma șansă de pace înainte ca eveni
mentele (din Vietnam — n.r.) să evo
lueze pînă la un punct unde nu vor 
mai fi permise speranțe". După cum 
relatează agenția U.P.I., acest punct 
de vedere a fost sprijinit de sena
torii George Aiken și Wayne Morse.

La sesiunea Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa
Telefoto : Agerpres

Reacții la hotărirea franceză 
in legătură cu S. E. A. T. O.

Intr-un comentariu transmis din Ca- 
raci, agenția France Presse scrie, citind 
cercuri apropiate de Ministerul pakista
nez al Afacerilor Externe, că „poziția 
Pakistanului in problema vietnameză 
este mai apropiată de cea a Franței de
ed de cea a Statelor Unite", in urma 
hotărîrii franceze de a trimite numai 
un observator la sesiunea Consiliului 
S.E.A.T.O. de la Londra. Aceleași 
cercuri au menționat că guvernul pa-

kistanez va lua o liotărire definitivă in 
problema Consiliului S.E.A.T.O. abia 
după reîntoarcerea de la Djakarta a mi
nistrului de externe pakistanez, Aii 
Bhutto. Se remarcă faptul că hotărirea 
franceză a fost publicată în ziarele pa
kistaneze, in prima pagină, cu titluri 
mari ca „Franța se pregătește să pără
sească S.E.A.T.O.' și „Franța ar putea 
părăsi S.E.A.T.O." etc.

Miting al tineretului 
la Brazzaville

BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Uniunii generale a 
studenților și elevilor din Congo, la 
Brazzaville a avut loc un mare mi
ting al tineretului congolez, organi
zat cu prilejul zilei de solidaritate a 
studenților în apărarea luptei de e- 
liberare națională. Participanții la 
miting au protestat împotriva inter
venției străine în treburile interne 
ale țărilor africane, împotriva acți
unilor scizioniste ale lui Chombe, 
și-au manifestat solidaritatea cu 
lupta pentru libertatea și inde
pendența popoarelor africane.

încălcări ale apelor teritoriale 
și spațiului aerian ale R. P. Chineze

PEKIN 22 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 22 aprilie 
nave de război americane au pă
truns în apele teritoriale ale R. P. 
Chineze, în regiunea insulelor Cia- 
oșu, Iunsin și Dun, în largul coastei 
provinciei Guandun. în aceeași zi, 
trei avioane militare americane au 
pătruns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze, în regiunea insulelor Iun- 
hun și Dun.

Comunicatul comun iugoslavo-algerian
ALGER 22 (Agerpres). — A fost 

dat publicității comunicatul comun 
în legătură cu vizita președintelui 
R.S.F. Iugoslavia în Algeria. Comu
nicatul subliniază că Ben Bella și 
I. B. Tito au examinat aspecte ale 
relațiilor internaționale și și-au ex
primat îngrijorarea in legătură cu 
faptul că „amestecul Statelor Unite 
ale Americii în treburile interne ale 
Vietnamului de sud și intervenția 
militară împotriva R. D. Vietnam 
pot avea, in cazul că vor continua, 
urmări primejdioase pentru pacea 
mondială".

Condamnînd activitatea desfășura
tă de forțele colonialismului și neo- 
colonialismului în multe părți ale 
continentului african, „cele două de
legații apreciază eforturile pe care 
le depune Organizația Unității Afri
cane pentru consolidarea solidarită
ții țărilor continentului african".

Cele două părți își exprimă spe
ranța că „viitoarea conferință a sta
telor Asiei și Africii, care va avea 
loc la Alger, ca și conferința de la 
Cairo a țărilor neangajate, se vor re
flecta pozitiv în lupta popoarelor 
acestor două continente împotriva 
presiunii și dominației imperialiste, 
pentru consolidarea independenței 
lor și vor constitui o contribuție în
semnată la cauza păcii".

„Cele două delegații au examinat 
multilateral relațiile bilaterale în
tre cele două țări". S-a căzut de a-

cord să se dea un nou imbold co
laborării în domeniul economiei și 
comerțului.

Cele două delegații au hotărît să 
întărească în viitor relațiile de prie
tenie care s-au dezvoltat între Fron
tul de Eliberare Națională din Alge
ria și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia.

Vîrsta Romei
ROMA 22 (Agerpres). — 

Miercuri, într-o serie de orașe 
italiene s-a sărbătorit împlinirea 
a 2 718 ani de la nașterea Romei. 
La Roma au fost arborate cu 
acest prilej drapelele naționale, 
numeroși vorbitori luînd cuvîn
tul la diferite adunări pentru a 
marca evenimentul. S-au organi
zat, de asemenea, numeroase 
concerte.

Potrivit legendei. Roma a fost 
întemeiată la 21 aprilie anul 754 
î.e.n., de către cei doi gemeni, 
Romulus și Remus. Unii arheo
logi și alți oameni de știință, care 
își bazează constatările pe o serie 
de descoperiri, afirmă că vîrsta 
Romei este de numai 2 540 de 
ani; după alții ea ar fi de 3 001 
ani.

Lucrările Comisiei 
economice O.N.U. 
pentru Europa

GENEVA — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Joi, 
în cea de a doua zl a sesiunii Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa au început lucrările organe
lor subsidiare.

Participînd la discutarea activită
ții conferinței statisticienilor euro
peni, delegatul romîn Dumitru Albu 
a subliniat utilitatea seminariilor 
regionale de statistică organizate de 
Comisia economică pentru Europa, 
precum și eficiența prelucrării prin 
metode electronice a datelor statis
tice, a problemelor privind statistica 
industrială, educația, turismul etc.

în Comitetul cărbunelui, delegatul 
romîn Marcel Dinu a evocat rezul
tatele pozitive obținute prin orga
nizarea simpozioanelor și colocviilor 
urmate de vizitarea obiectivelor in
dustriale, precum și de schimburile 
de informații între institutele de 
cercetări și de proiectări miniere.

------------------ J----------

INCIDENTELE
DE FRONTIERA
INDO - PAKISTANEZE

CARACI 22 (Agerpres). — Con
flictele de frontieră indo-pakistane- 
ze au căpătat în ultimele zile un 
caracter accentuat. Agenția Associa
ted Press relatează că joi a avut loc 
un veritabil duel de artilerie între 
trupele indiene și pakistaneze în 
punctul de frontieră Kutch. Primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri, a declarat că guvernul său 
insistă asupra faptului ca în regiu
nea de frontieră Kutch să fie resta
bilit statu-quo-ul, în timp ce partea 
pakistaneză cere ca India să înceteze 
construirea de posturi întărite de 
luptă în această regiune.

MOSCOVA. La 22 aprilie, în Sala 
Congreselor din Kremlin a avut loc 
ședința festivă consacrată celei de-a 
95-a aniversări a nașterii lui V. I. 
Lenin. In prezidiu au luat loc condu
cători ai P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic, veterani ai mișcării revoluțio
nare. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de L. Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Raportul la ședința 
festivă a fost prezentat de Piotr De- 
micev, membru supleant al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA. Cu prilejul celei de-a 
95-a aniversări a nașterii lui V. I. 
Lenin, Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne în Uniunea Sovietică, 
și colaboratori ai ambasadei au depus 
joi o coroană de flori la Mausoleul 
lui Lenin din Piața Roșie din Mos
cova.

NEW YORK. Consiliul de Secu
ritate se va întruni săptămîna viitoare, 
probabil marți, la cererea unui grup

de țări africane, pentru a examina 
problema Rhodesiei de sud.

PEKIN. In cadrul vizitei pe care o 
face în R. P. Chineză, delegația de 
partid și guvernamentală a R. D. Viet
nam, condusă de Le Duan, prim-se
cretar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, a fost primită 
de Liu Șao-ți, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez și președinte al R. P. 
Chineze, și de Den Siao-pin, secretar 
general al C.C. al P. C. Chinez. Cu 
acest prilej, au avut loc convorbiri 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

ATENA. Conferința anuală a par
lamentarilor din țările membre ale 
N.A.T.O. se va întruni la 29 și 30 a- 
prilie la Atena — anunță un comu
nicat difuzat miercuri în capitala Gre
ciei.

DJAKARTA. După cum anunță a- 
genția Antara, armata indoneziană a 
doborît, deasupra teritoriului Borneo, 
un avion de recunoaștere britanic,

SCURTE ȘTIRI
care a violat spațiul aerian al Indo

neziei.

BELGRAD. La 22 aprilie, Aleksan
dar Rankovici, vicepreședintele R.S.F. 
Iugoslavia, l-a primit pe Gyula Kallai, 
vicepreședinte al guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc ungar și 
președinte al Consiliului Național 
al Frontului Popular Patriotic din 
Ungaria, care conduce delegația par
lamentară ungară, aflată în vizită în 
Iugoslavia. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări, 
precum și unele probleme internațio
nale actuale.

PEKIN. La 22 aprilie a sosit la 
Pekin o delegație a Consiliului Națio
nal al Femeilor din R. P. Romînă, 
condusă de prof. ing. Suzana Gîdea, 
președinta consiliului, care va face o

vizită de prietenie la invitația Fede
rației Naționale a Femeilor din R. P. 
Chineză.

PRAGA. La 22 aprilie a sosit la 
Praga, venind de la Belgrad, Michael 
Stewart, ministrul de externe al Marii 
Britanii. La sosire, ministrul britanic 
a fost întîmpinat de Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace.

CAIRO. Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii a adresat un apel tu
turor comitetelor naționale și organi
zațiilor din cele două continente, ce- 
rindu-le să sărbătorească ziua de 28 
aprilie ca „Ziua Okinawei". In docu
ment se cere opiniei publice mondiale 
să sprijine lupta justă a populației din 
Okinawa pentru lichidarea bazei mi

în timp ce se desfășura congresul 
principalului partid de guvernămînt 
vest-german, U.C.D., a venit știrea des
pre refuzul Franfei de a participa la pro
iectata conferință din mai de la Vene
ția, unde urmau să se discute planurile 
de unificare politică a Europe, occiden
tale. In realizarea acestor planuri, U.C.D. 
vedea un eventual succes propriu de 
politică externă, menit să-i influențeze 
pozitiv șansele în alegerile din toamnă.

„Cele mai neînsemnate acte ale Fran
ței — scrie „Le Figaro" — sînt obser
vate la Bonn cu lupa, gesturile sale de 
prietenie fafă de alte țâri — trecute prin 
sită". Printre acestea ziarul mai enumeră 
„dialogul cordial dintre de Gaulle și Wil
son". Adăugînd la toate acestea și faptul că 
guvernul francez nu s-a raliat Germaniei 
occidentale în legătură cu incidentele 
generate de tinerea ședinței Bundesta- 
gului în Berlinul occidental, „Le Monde" 
presupune că ele constituie, dacă nu 
conjinutul demersului lui Adenauer, cel 
pujin titlurile capitolelor acestui demers. 
Nu este nevoie de amintit — continuă 
ziarul — că Adenauer, în calitate de 
președinte al U.C.D., se gîndește la ale
gerile din septembrie. „Ar fi salufar 
pentru acest partid dacă de Gaulle ar 
fi de acord cu o conferință europeană 
chiar fără mari șanse de succes" — con
chide „Le Monde".

Răspunsul generalului de Gaulle, po
trivit agenfiei France Presse, cere însă 
partenerilor săi „să aibă răbdare”. Punc
tul de vedere reafirmat de de Gaulle 
— relevă A.F.P. — că un acord asupra 
finanfării Pieței comune agrare trebuie 
să preceadă abordarea problemei inte
grării politice a Europei occidentale, „nu 
va putea aduce decît o nouă decepție 
conducătorilor vest-germani”.

S. P.

DEMOCRATIZAREA
De aproape două săptăniîni, stu

denții Facultății de drept de la Uni
versitatea din Rio de Janeiro se află 
în grevă de protest împotriva dizol
vării organizației lor studențești de 
către consiliul universitar și acțiu
nilor arbitrare ale conducerii {acui
tății.

La un moment dat, ei au ocupat 
clădirea facultății, dar au fost eva
cuați de poliție. în răstimpuri, în 
fața clădirii opresc mașini ale poli
ției militare, ale poliției politice și 
detectivi. Dar intimidările nu dau re
zultate. Sălile de cursuri continuă 
să rămînă goale. Ziarele scriu că 
ieri, din cei o mie șapte sute de stu- 
denți ai facultății, doar opt s-au pre
zentat la cursuri. în altă zi au asistat 
doar trei studenți la lecțiile de di
mineață și nici unul la cele de după- 
amiază. Pe pereții facultății sînt 
lipite pancarte pe care se poate citi: 
„Colegule, de ce să asiști la cursuri 
cînd decanul cere să fim lichidați 
cu mitralierele ?". „Decanul este 
instrument al represiunii". „Legea 
Suplici (după numele lui Suplici de 
Lacerda, ministrul învățămîntului) 
pretinde să sufoce mișcarea stu
dențească". Și altele de acest gen.

într-un manifest difuzat de stu
denți, aceștia arată că actuala ma
nifestare nu este un act izolat, ci 
„se integrează în contextul unei 
serii de lupte pentru democratiza
rea învățămîntului". Documentul a-

ÎNTRUNIREA COMISIEI
O. N. U. PENTRU DEZARMARE

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Miercuri seara s-a întrunit comisia 
O.N.U. pentru dezarmare compusă 
din reprezentanții celor 114 state 
membre ale organizației. La lucră
rile comisiei participă și o delegație 
a R. P. Romîne condusă de ambasa
dorul Mihail Hașeganu, reprezentan
tul permanent al țării noastre la 
O.N.U.

Lucrările comisiei au fost deschi
se de secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a subliniat în cuvîn
tul său că cea de-a 19-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. nu s-a 
putut ocupa de discutarea probleme
lor dezarmării și că, din această

cauză, lucrările comisiei capătă o 
deosebită importanță.

U Thant a menționat că este ne
cesar să se întărească eforturile în
dreptate spre asigurarea securității 
internaționale, deoarece lumea „a 
ajuns într-un punct critic al cursei 
înarmării atomice". El și-a exprimat 
speranța că. sesiunea va fi folositoare 
și constructivă.

După cuvîntarea lui U Thant, Co
misia pentru dezarmare a ales în 
unanimitate pe Mohammed Awad 
El-Kony (R.A.U.) ca președinte. Lu
crările sesiunii au fost întrerupte 
apoi pînă la 26 aprilie.

SUCCESE ALE PARTIZANILOR DIN ANGOLA
BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). — 

Mișcarea populară pentru elibera
rea Angolei a difuzat lă Brazzaville 
un comunicat în care se arată că 
detașamentele de partizani din An
gola își intensifică acțiunile împo
triva trupelor colonialiste portughe
ze, provocînd dușmanului mari pier
deri în oameni și materiale de răz
boi. Astfel, în cursul lunii aprilie, 
detașamentele de partizani angolezi 
au scos din luptă 85 de soldați și 
ofițeri portughezi. în apropierea ora-

șului Sanga un convoi militar por
tughez a căzut într-o ambuscadă or
ganizată de partizani. Cu acest pri
lej importante cantități de mate
riale de luptă și armament au fost 
capturate. în ajutorul trupelor co
lonialiste au fost dislocate în aceas
tă regiune alte unități militare por
tugheze. Partizanii, se arată în co
municat, continuă să controleze re
giunea Cabinda, organizînd nume
roase atacuri împotriva obiectivelor 
strategice ale inamicului.

UN COMUNICAT AL AGENȚIEI
SOFIA 22 (Agerpres). — Agenția 

bulgară de presă B.T.A., referindu-se 
la faptul că „în ultimul timp agen
țiile, posturile de radio și ziarele oc
cidentale au răspîndit în mod arbi
trar știri potrivit cărora în Bulga
ria s-ar fi descoperit un numeros 
grup de complotiști", declară că 
„toate aceste știri sînt departe de a- 
devăr și sînt vădit tendențioase".

„B.T.A. — se spune în comunica
tul agenției bulgare — dispune de 
informații din sursă competentă că 
au fost reținute unele persoane care 
au încălcat legile țării și împotriva 
cărora s-a deschis o anchetă. Prin
tre aceste persoane se află Țolo

BULGARE DE PRESA B.T.A.
Krîstev, lucrător al Ministerului A- 
facerilor Externe, și generalul Țvet- 
ko Anev, comandantul militar al o- 
rașului Sofia. în ce-1 privește pe 
Ivan Todorov-Gorunea, președin
tele Direcției generale a gospo
dăriei apelor, aflînd că activitatea 
sa criminală a fost demascată, el a 
fost cuprins de o stare de depresi
une și s-a sinucis".

în încheiere, agenția B.T.A. arată 
că „toate celelalte știri și comenta
rii au caracterul unor născociri fan
tastice și al unei propagande rău 
intenționate împotriva Bulgariei și a 
conducerii sale".

litare americane de pe insulă și reali- 
pirea Okinawei la Japonia.

SOFIA. La 21 aprilie a sosit în vi
zită oficială în Bulgaria Ahti Karja- 
lainen, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și ministrul de externe al 
Finlandei.

BELGRAD. Delegația de activiști 
ai C.C. al P.C. Francez, condusă de 
Rene Piquet, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al Comitetului 
Central, și-a încheiat vizita făcută în 
Iugoslavia la invitația C.C. al U.C.I. 
Delegația a vizitat o serie de locali
tăți și întreprinderi din țară și a avut 
convorbiri cu conducători și activiști 
de partid. Au fost abordate probleme 
privind activitatea celor două parti
de și situația din mișcarea comunistă 
internațională.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energie atomică a S.U.A. a anunțat 
că miercuri, la poligonul din Nevada, 
a fost efectuată o nouă explozie ato
mică subterană. Aceasta este cea de-a 
opta experiență anunțată de Statele 
Unite de la începutul anului.

ROMA. De cîtva timp muncitorii 
fabricii de cartonaje aparținînd socie
tății engleze „Bowater" au ocupat în
treprinderea (fotografia de mai sus). 
Ei au recurs la această formă a luptei 
greviste în semn de protest împotriva 
intenției proprietarilor acestei între
prinderi de a o închide. Autoritățile 
judiciare au cerut muncitorilor să eli
bereze fabrica.

învățămîntului
vertizează asupra încercărilor de a 
canaliza aspirațiile studenților într-o 
direcție străină de interesele lor. Pe 
de altă parte, studenții afirmă că 
„nu sînt împotriva unei persoane 
sau alteia, nici împotriva unei anu
mite măsuri", „combatem, spun ei, 
o succesiune de atitudini antidemo
cratice, care formează o politică 
generală de represiuni împotriva 
mișcării studențești".

Pentru încetarea grevei, studenții 
Facultății de drept pun următf>qjele 
condiții: reabilitarea conducerii a- 
lese a organizației lor studențești și 
reînceperea funcționării ei, revoca
rea pedepselor aplicate, revizuirea 
noului regulament de ordine inte
rioară, demiterea decanului facul
tății, profesorul Helio Gomes, posi-" 
bilitatea de a organiza conferințe și 
alte forme de exprimare a opiniilor, 
deschiderea cantinei, în sfîrșit, ini
țierea unui dialog deschis între con
ducerea facultății și studenți, pentru 
a înlătura deticiențele existente.

Știri provenite din Belo Hori
zonte, capitala statului Minas Ge
rais, informează că studenții univer
sității din acest oraș sprijină pe co
legii lor din Rio de Janeiro. Ziarul 
„Jornal do Brasil" este de părere 
că mișcarea de solidaritate s-ar 
putea extinde și în alte părți, cu- 
prinzînd nu numai studenți.

Vasile OROS

£±2 Consfătuirea 
țărilor producătoare 
de bumbac

Bumbacul este numit uneori și au
rul alb. Nu i se cunoaște țara de 
origine, dar prin anul 45 înaintea 
erei noastre Herodot scria că indie
nii poartă îmbrăcăminte confecțio
nată dintr-un tel de plantă din care 
se fac fire asemănătoare celor de 
lînă. Un secol mai tîrziu, Pliniu con
semna existența culturii bumbacului 
în Egipt, arătînd că din această 
plantă se executau minunate țesături 
albe.

Secole de-a rîndul aurul alb a 
fost socotit de neînlocuit. De cîțiva 
ani însă a apărut un concurent se
rios al bumbacului, fibrele sintetice.

Ce vor face țările a căror econo
mie se întemeiază în mare măsură 
pe producția de bumbac, în fața o- 
fensivei fibrelor sintetice ? Oare vor 
renunța la cultivarea acestei plan
te, care pentru o mare parte din ele 
reprezintă principalul produs de ex
port ? Aceste probleme au format 
temele întrunirilor ținute în 1964 
de către reprezentanții statelor 
producătoare. Atunci s-a manifes
tat hotărirea unanimă a acestor 
țări de a crea o organizație 
numită „International Coton Assc \ 
ciation" (Asociația internațională a 
bumbacului) care să se ocupe 
cu problemele de cercetare și de 
propagandă pentru a face față 
asaltului fibrelor sintetice. Structura 
și sarcinile organizației urmau să 
fie discutate în cadrul unor consfă
tuiri regionale ale țărilor producă
toare. O astfel de consfătuire s-a ți
nut la Cairo, între 19 și 21 aprilie. 
Au participat reprezentanți ai R.A.U., 
Sudanului, Indiei, Ugandei, Siriei, 
Greciei, Pakistanului, Perului și Bra
ziliei (ultimii cinci în calitate de ob
servatori).

La consfătuire s-a arătat că nu
mărul țărilor în care se cultivă bum
bac a crescut simțitor. In prezent el 
se ridică la 90 față de 30 în 1918. 
Dar numai în economia unora din
tre aceste state, ca R.A.U., Sudan, In
dia și altele, bumbacul prezintă o 
importanță deosebită. Statisticile a- 
rată că 13 state asigură 90 la sută 
din producția mondială. Pentru R.A." . 
bumbacul reprezintă primul prod 's 
de export și principala materie pri
mă pentru filaturi și țesătorii. Pe o 
treime din suprafața arabilă a țării 
se cultivă 44 la sută din producția 
mondială de bumbac cu fibră lungă.

Consfătuirea de la Cairo a exami
nat repercusiunile utilizării pe scară 
largă a fibrelor sintetice asupra 
producției și desfacerii bumbacului, 
a ascultat referate despre mijloacele 
de creștere a producției de bumbac 
și procedeele cele mai bune pentru 
păstrarea sa în timpul transportului 
și a adoptat o serie de recomandări 
privind structura și sarcinile Aso
ciației internaționale a bumbacului, 
care urmează să fie discutate la vii
toarea întrunire de la Washington a 
țărilor producătoare.

N. PLOPEANU
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