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Insămînțatul porumbului Ia coopera
tiva agricolă Pantelimon, regiunea 

București

In raionul Alexandria

Insămintările

AU FOST TERMINATE
Cooperativele agricole de producție 

din raionul Alexandria au terminat se
mănatul porumbului, iar cele din ra
ioanele Urziceni, Fetești și Drăgănești- 
Vlașca lucrează pe ultimele suprafețe. 
Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, coo
perativele de producție clin regiunea 
București au semănat cu porumb 90 la 
sută din suprafața prevăzută. Aceste 
rezultate se datoresc organizării temei
nice a muncii, folosirii întregii capaci
tăți a tractoarelor și mașinilor S.M.T. 
țn prezent, brigăzile de tractoriști, care 

•; lucrat in cooperativele de producție 
■ ude s-a tenninat semănatul, ajută uni

tățile învecinate pentru ca în întreaga 
regiune însămînțarea porumbului să se 
termine în cel mai scurt timp. Atenția 
conducerii unităților agricole, a specia- 
liștilo: este îndreptată, în continuare, 
spre td.gurarea unor lucrări de bună 
calitate.

Plantatul cartofilor
lucrare urgentă

„Scînteii"). 
Secuiesc și 
sînt folosite 
lucrările de
la însămînțare. 

cooperativele de

BRAȘOV (coresp. 
în raioanele Tg.

Gheorghc, tractoarele 
întreaga capacitate la 
gătire a terenului și 
Pînă la 22 aprilie, 
producție din raionul Sf. Gheorghe 
au plantat peste 4 157 ha cu cartofi, față 
de 5 790 cît este prevăzut. In ziua de 
22 aprilie, în raionul Sighișoara se plan
tau ultimele hectare cu cartofi. Pînă la 
aceeași dată, în raionul Făgăraș, unul 
dintre principalele raioane cultivatoare 
de cartofi din regiune, se executase 
plantatul pe aproape 5 000 ha.

Deși(/n ultimele zile în regiunea 
Brașov Xa realizat un ritm mai înalt la 
executarea lucrărilor agricole, totuși nu 
se folosesc, peste tot, forțele și mij
loacele existente la întreaga capacitate 
de lucru. în cooperativele agricole din 
Zăbala și Alungeni, raionul Tg. Se
cuiesc, Vulcan-Brașov și altele, nu se 
realizează viteza de lucru posibilă. In 
raionul Tg. Secuiesc, unde s-a plantat, 

ultimele zile, cea mai mare suprafață 
‘ d cartofi, această lucrare putea fi mai 
avansată dacă s-ar fi asigurat cultiva
toare suficiente. Multe defecțiuni se în
registrează la tractoarele și mașinile 
S.M.T. Tîrnava. In ziua de 22 aprilie, 
4 din cele 9 tractoare ale brigăzii 
din Biertan, raionul Mediaș, nu lucrau 
din cauza defecțiunilor.

In ultimele zile, în unele raioane a 
început însămînțatul porumbului. 
Timpul fiind înaintat, este necesar să 
se ia toate măsurile pentru intensifica
rea semănatului, astfel ca această lu
crare să se termine neîntîrziat.

Sf.
cu 

pre

u
SEMĂNATUL PORUMBULUI

INTR-UN TIMP CIT MAI SCURT!

In această perioadă, sarcina 
cea mai importantă .a oamenilor 
muncii din agricultură este gră
birea însămînțării porumbului și 
a altor culturi. Cu toate că în 
ultimele zile vremea a fost ume
dă, numeroase gospodării agrico
le de stat și cooperative agricole 
de producție, folosind fiecare oră 
bună 
cutat 
tinse, 
șurat 
București,
Galați, Mureș-Autonomă Maghia
ră și Cluj.

Folosind din plin timpul priel
nic, lucrînd cu întreaga capaci
tate a tractoarelor și mașinilor, 
cooperativele agricole din regiu
nea București au însămînțat a- 
proape 90 la sută din suprafața 
destinată culturii porumbului. In 
cooperativele agricole de produc
ție din raionul Alexandria s-a 
terminat semănatul porumbului, 
iar în cele din raioanele Urzi- 
ceni, Fetești, 
se lucrează pe 
fețe.

Ținînd seama 
foarte înaintat, 
se treacă cu toate forțele la se
mănatul porumbului în toate re
giunile țării. Consiliul Superior 
al Agriculturii recomandă con
ducerilor unităților agricole, tu
turor specialiștilor să urmăreas
că îndeaproape starea terenului 
și să ia măsuri pentru executa
rea imediată a semănatului pe 
porțiunile zvîntate, concomitent 
cu pregătirea patului germinativ.

Din constatările făcute pe te
ren rezultă că încă nu se folo
sesc toate mijloacele pentru gră
birea semănatului. Intr-o serie 
de gospodării de stat și coope
rative agricole din regiunile Ar
geș, Banat, Oltenia și altele, în 
mod greșit se așteaptă zvîntarea 
terenului pe întreaga suprafață, 
în loc să se lucreze pe tarlale și 
chiar pe porțiuni mai mici, pe 
măsură ce se zvîntă terenul. în 
raionul Găești, de exemplu, în u- 
nele cooperative agricole nu se 
urmărește starea terenului în tot 
cursul zilei, din care cauză nu se 
folosește fiecare oră bună de lu
cru în cîmp.

Pentru grăbirea lucrărilor jie 
însămînțare a porumbului, Con
siliul Superior al Agriculturii re
comandă ca în fiecare unitate să 
se ia măsuri pentru ca toate trac
toarele și mașinile să lucreze cu 
întreaga capacitate. Aceasta de
pinde de organizarea schimbului 
II pe un număr cît mai mare de 
tractoare, astfel ca acestea să 
poată lucra ziua la semănat, iar 
noaptea la pregătirea terenului. 
Pe baza experienței anilor tre- 
cuți, au fost confecționate dispo
zitive pentru cuplarea semănă
torilor în scopul măririi randa
mentului la semănat al tractoa
relor. Folosirea acestora consti
tuie un mijloc important pentru

de lucru în cîmp, au exe- 
semănatul pe suprafețe în- 
Această lucrare s-a desfă- 
mai intens în regiunile 

Dobrogea, Ploiești,

Drăgănești-Vlașca
ultimele supra-

că timpul este 
este necesar să

efectuarea semănatului într-un 
timp mai scurt. Cu toate că în 
timpul iernii s-au făcut nume
roase instructaje privind adap
tarea dispozitivelor pentru cu
plarea de semănători, se constată 
că acestea nu sînt utilizate decît 
în mică măsură.

Avînd în vedere că, din cauza 
timpului nefavorabil, lucrările a- 
gricole s-au aglomerat și trebuie 
executate în cel mai scurt timp, 
se impune ca pe lîngă tractoare 
să fie intens utilizate atelaje
le existente în unități atît la pre
gătirea terenului cît și la semă
nat. Aceasta permite punerea în 
funcțiune a multor semănători cu 
tracțiune animală atît pe terenu
rile în pantă cît și pe cele plane, 
unde, din cauza umidității, nu 
pot intra tractoarele.

De mare însemnătate pentru 
grăbirea ritmului însămînțării 
este buna organizare a muncii la 
Jocul de producție, astfel ca să 
fie înlăturată orice întrerupere a 
lucrului în cîmp. în acest scop, 
conducerile unităților agricole 
socialiste, specialiștii au datoria 
să asigure la locul de muncă al 
brigăzilor de tractoare tot ceea 
ce este necesar : semințe la ca
pătul tarlalei, carburanți și lubre- 
fianți, jaloane pentru semăna
tul porumbului în rînduri drep
te etc., precum și hrană caldă 
pentru tractoriști. Pentru reme
dierea eventualelor defecțiuni la 
tractoare și mașini agricole, tre
buie să se acorde asistență teh
nică imediată la locul de muncă. 
La S.M.T. Brînceni, Nanov și al
tele din regiunea București, ate
lierele mobile, mecanicii de între
ținere au acordat permanent un 
sprijin susținut brigăzilor de trac
toare pentru înlăturarea operati
vă a defecțiunilor ce s-au ivit în 
timpul lucrului. Aceasta a per
mis ca toate mașinile și trac
toarele să lucreze din plin fără 
întreruperi. Ca urmare, în toate 
cooperativele agricole deservite 
de stațiunile de mașini și trac
toare amintite s-a terminat se
mănatul porumbului. în prezent, 
o parte din tractoarele și mași
nile acestor stațiuni de mașini și 
tractoare lucrează la semănat pe 
ogoarele unităților învecinate.

Este foarte important ca trus
turile gospodăriilor agricole de 
stat și consiliile agricole să orga
nizeze operativ mișcarea utilaje
lor din unitățile care termină 
semănatul la cele învecinate, ră
mase în urmă.

Posibilități mari pentru inten
sificarea ritmului însămînțărilor 
există în gospodăriile de stat. 
In ritm intens s-a lucrat în 
gospodăriile agricole de stat a- 
parținînd trusturilor Slobozia, 
Urziceni și Alexandria, care au 
însămînțat 60—70 la sută din su
prafețele planificate.

(Continuare în pag. III-a)
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La instalația D.A.V.+D.E. de la raiinăria Brazi maistrul Dumitru Hornocea, iochistul Constantin Stuparu și ope
ratorul principal Vasile Drăgănoiu discută despre măsurile 

produselor
care pot fi luate pentru îmbunătățirea calității

Foto : Gh. Amuza

A

întrecerea: încredere
în capacități inepuizabile • ••

siderurgice

Circuli pe drumurile rafinăriei 
Brazi (și termenul circuli e cît se 
poate de propriu, fiindcă efectiv 
străbați distanțe măsurate în kilo
metri de la o secție la alta), într-o 
lume în care nu se fumează. 
Din această călătorie poți înscrie...

Chemările
— Știți că o oră de nefuncționare 

a instalației D.A.V.+D.E. înseamnă 
nerealizarea planului de producție 
cu 85 000 de lei ?

-x- Economisind 1 la 
consumul total de abur 
rie, prin remedierea 
tăților și printr-un c 
nai, se realizează arfe 
mie de 570 000 de lei, ceea ce 
echivalează cu costul a 16 aparta
mente.

— Reducîndu-se cu 1 la sută 
pierderile de produse petroliere

admise, pe rafinărie se realizează 
anual o economie de 300 000 de lei. 

Panourile chemărilor sînt monta
te pe instalații sau pe aleile din 

• curtea rafinăriei. Ele concentrează 
eforturile întregului colectiv spre 
obiectivele principale ale întrece
rii socialiste pentru îndeplinirea 
planului și a angajamentelor lua
te pe 1965, Un bilanț care se anun
ță rodnic încheie etapa pînă la

C1MPIA TURZII (coresp. „Scînteii”). 
— Oțelarii, laminaforii, trefilatorii, zin- 
caiorii de la Uzina „Industria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii desfășoară o susți
nută întrecere socialistă pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor. Pînă acum, ei au dat 
peste plan produse în valoare de 
4 400 000 lei. S-au realizat în plus 
mai mult de 3 200 tone, cu 130 de 
tone mai mult decît prevedea anga
jamentul. Productivitatea muncii a 
crescut cu 2,9 la sută, față de 1,5 
cît era angajamentul. Calitatea pro
duselor s-a îmbunătățit.

La baza acestor succese stă preocu
parea colectivului pentru introduce
rea și extinderea tehnicii și tehnolo
giei moderne. Dintre cele 88 de mă
suri tehnico-organizatorice prevăzute 
în plan, 52 au fost aplicate. La oțe- 
lărie, utilizarea cărămizilor superalu- 
minoase, folosirea căptușelilor din 
dolomifă stabilizată etc. au avut ca 
efect creșterea randamentului cuptoa
relor și îmbunătățirea calității oțelu
rilor. La laminoare, indicii de utili
zare au crescut.

In această perioadă s-au eviden
țiat în întrecere aproape 1 500 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, prin
tre care mulți din schimburile maiș
trilor oțelari Cornel Bența și losif 
Uțu, cei din schimburile conduse de 
Achim Vezoc și Ion Mărginean de 
la laminoare și numeroși alții.

r

!

sută din 
pe rafină- 
neetanșei- 

'^onsum rațio- 
iuâl o econo- 

ceea

Universitatea din Timișoara. Oră de 
lucrări practice cu anul III al Facul
tății de matemaiică-mecanică la ob
servatorul astronomic al universității

Elemente de bilanț 
și de perspectivă în 
cronica, muncii rafi
norilor de la Brazi

1 Mai. Noi angajamente sînt luate 
în întîmpinaiea Congresului parti
dului. In centrul atenției generale 
se ailă obiectivul 
contenită îmbunătățire 
tații produselor 
înscriu de asemenea pe agenda 
întrecerii : punerea în valoare a 
noi rezerve interne de sporire a 
producției și productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost.

ni. 1 — ne- 
a cali- 

petroliere. Se

Calitatea = 
respect reciproc

Agitația vizuală izvorăște la 
Brazi din ideea simplă dar totodată 
extrem de eficace că omul, deprins

Traulerul „Galați"
s-a întors in tară7

A A

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Ieri 
la ora 22, nava de pescuit oceanic 
„Galați" a sosit în portul de bază, 
cărui nume îl poartă. Prima cursă 
producție a traulerului a durat 180 
zile, timp în care au fost parcurse 
largul Oceanului Atlantic mai mult 
25 000 mile marine. Ofițerul secund al 
traulerului, Serghei Cârpo, ne-a relatat 
într-o scurtă convorbire : „Cursa a de
curs normal. Echipajul a înfruntat cu
rajos greutățile ivite nu o dată în 
timpul acestei lungi călătorii. In zonele 
dinainte stabilite, am pescuit peste 
1800 tone de pește, din care au re
zultat, la prima prelucrare, 864 tone 
pește congelat, 170 tone făină de pește 
și alte produse valoroase".

al 
de 
de 
în 
de

S-ar părea că pe un bilet de tren 
nu poți scrie decît un reportaj mi
nuscul, pentru furnici. Punem, însă, 
condeiului o peniță subțire și folosim 
o cerneală de gravor. Elogiul repor
tajului de față se îndreaptă cu vi
teza unui automotor rapid către con
structorii gărilor Ploiești, Constanța, 
Brașov, Roșiori Nord, monumentale 
prin proporțiile lor și frumoase ca 
niște cărți poștale ilustrate. Numeroa
se alte gări mari și mijlocii de pe 
harta feroviară a țării au căpătat în 
anii noștri o înfățișare nouă, cu pe
roane acoperite, pasaje de trecere 
pentru călători, săli de așteptare pli
ne de acurateța și restaurante de-a 
dreptul luxoase. In sala de așteptare 
clasa a doua din Gara de Nord ni
mic nu mai amintește de atmosfera 
respingătoare de acum cîteva de
cenii. Valizele și hainele călă
torilor nu mai zac aruncate pe 
dușumea, ci stau pe grătare și 
cuiere de metal și material plastic, 
fotoliile sînt comode, iar drumeții pot 
vedea între două trenuri un program 
de televiziune sau pot asculta o e- 
misiune la radio. In numeroase gări, 
călătorii pot găsi pachete cu gustări 
preambalate, chioșcurile înfimpinîn- 
du-i deseori chiar și la capătul pe-

roanelor. (N-aș vrea să mai spun că 
trei sferturi din clienfii restaurantului 
Gării de Nord sînf de fapt vecini de 
cartier, pe care nu-i duce frenul pînă 
acasă, ci tramvaiul și froleibusul. Dar 
spațiul care a mai rămas pe micul 
meu bilet de tren, vreau să-l folosesc 
nofînd și cîteva observații).

Ați băgaf de seamă și dumnea
voastră că absolut în toate sălile d®

vezi uneori indicația : fumători sau 
nefumăfori, însă aceste inscripții au 
căzut de mult în desuetudine și nu 
le mai ia nimeni în serios. Dar com
partimentele „Mama și copilul" ? In 
gări există săli de așteptare rezer
vate acestei categorii de călători. în 
trenuri, însă, n-au mai rămas decit 
inscripțiile de pe geamurile unor 
compartimente, dar și acolo, lîngă

r
A

însemnări
pe un bilet de tren

așteptare din gări „fumatul este in
terzis". Și călătorii nu zăbovesc în 
aceste încăperi decît un ceas sau 
două. In schimb, în tren stau chiar 
și o noapte întreagă în fumăraia ve
cinilor de compartiment. Nici o au
toritate feroviară nu s-a gîndit încă 
să-i ocrotească pe călători
răstimpul cît durează voiajul. Pe ca
dra unor uși de compariimenf mai

în

fînciî care plîng sau se joacă, vezi 
„copii" care fumează de trei decenii 
și „sugari“ care nu mai beau lapte 
de cincizeci de ani.

încă un amănunt. In vagoanele de 
dormit găsești apă minerală și sticluțe 
cu citronadă. Ai vrea să iei o gusta
re, să cumperi un baton de ciocolată 
sau niște țigări. Zadarnic : spiritul 
practic s-a oprit la sticla cu citro-

nadă. Dar chiar și aceea pare să fie 
raționalizată, în pofida mormanelor de 
sticle pe care le intrezărești în gări, 
pentru ca, la o cerere repetată, înso
țitorul de vagon mărturisește candid 
că s-au terminat. Să mai menționăm 
faptul că unele trenuri pe rute mari 
n-au vagoane restaurant ? Să dăm un 
singur exemplu pe care l-am consta
tat recent : acceleratul 208 care cir
culă între Sibiu și București.

Dragul meu bilet de tren, Ingă- 
duie-mi să închei nu fără a aminti 
că ne cam necăjesc uneori urechile 
difuzoarele din gări. Cine n-a fost 
martor la următoarea scenă ? Craini
cul anunță plecarea sau sosirea unui 
tren și, deodată, vezi agitîndu-se pe 
peron un buluc de călători care se 
întreabă grăbiți: „Ce-a zis?", „Ce-a 
anunțat ?“ Nu știu dacă e de vină 
dicțiunea defectuoasă a vreunui func
ționar plictisit, devenit crainic de o- 
cazie, sau faptul că instalațiile difu- 
zoarelor nu sînt depanate. Oricum, 
se intîmplă adesea ca textul astfel ros
tit să rămină o șaradă. Dar cît e de 
plăcut cînd auzi limpede urarea cor
dială a crainicului : „Vă dorim că
lătorie plăcută I”

Petru VINTILĂ

să-și gospodărească propriile-i 
bunuri, înțelege mai exact valoa
rea produselor care-i 
mînă dacă 
obiecte sau bunuri apropiate. Și 
pentru că a iost vorba despre a- 
partamentele de locuit care se pot 
construi din economiile realizate, 
iată ce spune unul dintre cei 
care s-au mutat în casă nouă.

— Locuiesc într-un bloc în centrul 
Ploieștiului. Sînt maistru-dispecer 
la secția depozit-expediție, care-i 
un fel de „bucătărie" a întreprin
derii, cu totul deosebită de ceea 
ce se cheamă în mod obișnuit un 
depozit. Pregătim, depozităm și ex
pediem produsele petroliere. încă 
de la începutul anului, noi, cei de 
la depozit-expediție, ne-am angajat 
în cinstea lui 1 Mai să reducem 
pierderile de produse petroliere 
sub coeiicientul admis cu 300 de 
tone, echivalînd cu 180 000 de lei. 
In primul trimestru am realizat 291 
de tone, iar în primele două deca
de ale lunii aprilie — 140 de tone. 
Acum, ne pregătim să întîmpinăm 
cu realizări deosebite cel de-al 
IV-lea Congres al partidului și pot 
spune că deja inițiativele sporesc.

Treaba care o facem nu-i ușoa
ră. Aici nu torni benzină dintr-o 
sticlă în alta, ci manipulezi mii și 
mii de tone. Atenția este maximă 
atît la manipulare, cît și la încăr
care.

trec prin
le echivalează cu

Mihai STOIAN

(Continuare în pag. IH-a)

Respectarea
cuvintului dat

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Forestierii suceveni au anunțat înde
plinirea angajamentelor luate în cins
tea zilei de 1 Mai cu 10 zile mai 
devreme. Organizînd munca în bri
găzi complexe, cu plata în acord 
global, și folosind mai bine meca
nismele cu care sint dotați, ei au li
vrat peste plan 33 200 mc de bușteni 
gatere rășinoase, 6 000 mc de bușteni 
gatere și derulaj de fag, precum și 
însemnate cantități de material lem
nos din alte sortimente. Valoarea pro
duselor livrate peste plan de la în
ceputul anului pînă în prezent de că
tre forestierii suceveni se ridică !a 
peste 16 milioane de lei. In această 
perioadă s-au obținut economii la 
prețul de cost de 2 649 000 lei și 
beneficii peste plan de 1 513 000 lei.

Ridicarea calificării muncitorilor și 
respectarea normelor tehnice 
ploafare au făcut ca indicele 
lizare la fag să crească de 
la sută, cît era planificat, la
sută, obținîndu-se în plus 4 620 mc 
lemn de lucru, iar prin reducerea 
pierderilor de exploatare s-au eco
nomisit 1 460 mc de lemn de lucru.

de ex- 
de uti
la 64,2 
67,5 l«

Pe cjlojb în 24 de ore

Ședința Prezidiului 
Consiliului Mondial 
al Păcii

Sîmbătă s-a deschis la Stockholm șe
dința extraordinară a Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii. Ședinfa este con
sacrată problemei celei mai actuale, care 
preocupă mișcarea internațională a luptă
torilor pentru pace, curmarea agresiunii 
americane în Asia de sud-est. Participă 
reprezentanți din peste 30 de țări — 
membri ai Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii și invitați de pe toate conti
nentele.

Pakistanul nu va participa 
la manevrele S. E. A.T. 0.

Surse oficiale ale guvernului Pa
kistanului au declarat câ această 
țară nu va participa la apropiatele 
manevre maritime militare ale 
S.E.A.T.O., denumite „Sea Horse", 
care se vor desfășura între 1 și 14 
mai.

UN NOU COMPLOT a fost desco
perit în statul Rio Grande do Sul 
(Brazilia) a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, guvernatorul Ildo 
Meneghetti. Complotul urma să fie de
clanșat vineri. In urma intervenției ra

pide a poliției, care a operat mai mul
te arestări, complotul a eșuat. Potrivit 
autorităților locale, scrie agenția Fran
ce Presse, complotul a fost organizat de 
brazilieni care trăiesc în exil în Uru
guay.

BIROUL INTERNAȚIONALEI 
SOCIALISTE s-a întrunit vineri la 
Londra sub președinția lui Bruno 
Pittermann, lider al Partidului So
cialist din Austria, vice-cancelar al 
Austriei. La ședință au participat 
reprezentanți din 14 țări în majori
tate vest-europene.

MEMBRII CONSILIULUI PENTRU 
REALIPIREA OKINAWEI LA JAPO
NIA, din Naha — centrul administrativ 
al insulelor Riukiu, au declarat greva 
foamei. Consiliul reunește 50 de dife
rite organizații din insulele care se 
află sub administrația Statelor Unite. 
Greva foamei va dura pînă la 28 apri
lie — „Ziua Okinawei". La grevă par
ticipă și aproximativ 200 de locuitori 
din Naha.

Alegerile din Sudan 
boicotate

Alegerile care se desfășoară în pre
zent în Sudan au provocat o stare de 
intensă încordare, datorită boicotării lor 
de către Partidul democratic popular. 
Intr-o ciocnire care a avut loc în locali
tatea Kashem El Ghirba, între membri 
ai acestui partid și armată, 15 persoanei 
au fost omorîte.

TELEGRAME

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, 
Chivu Stoica, a adresat Excelenței Sale Amin al-Hafez, președintele 
Consiliului Prezidențial al Republicii Arabe Siria, o telegramă prin care 
exprimă sincere felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și pace 
poporului sirian cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Siria.

In răspunsul președintelui Amin al-Hafez se arată : Foarte mișcat de 
amabilul dv mesaj adresat cu ocazia sărbătorii noastre naționale, vă rog 
să primiți sincerele mele mulțumiri și urările mele pentru fericirea dv 
personală și pentru prosperitatea poporului romîn prieten.

(Agerpres)
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EXPOZIȚIA AURELIA GHIAȚA

JURNAL DE FRONT:
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 1944

Se împlinesc, în curînd, 20 de ani 
de la memorabila zi de 9 Mai 1945, 
ziua în care, după un război greu, 
dus cu mari jertfe omenești și ma
teriale, a fost repurtată victoria asu
pra Germaniei fasciste. în crîncena 
încleștare din timpul celui de-al 
II-lea război mondial, contribuția 
hotărîtoare la victoria coaliției 
antihitleriste a adus-o Uniunea So
vietică, ale cărei viteze armate au 
zdrobit principalele forțe ale nazis
mului, 
în țara noastră 
recția 
nizată 
armata romînă a întors armele îm
potriva Germaniei hitleriste. în nu
mai 8 zile, prin acțiunile hotărîte și 
unite ale formațiunilor de luptă pa
triotice și armatei au fost lichidate 
toate rezistențele hitleriste din par
tea centrală, de sud-est și sud-vest a 
țării și capturați zeci de mii de pri
zonieri. După insurecția armată, tru
pele romîne, cot la cot cu armatele 
sovietice, au continuat lupta pentru 
eliberarea părții de nord-vest a 
Romîniei și dincolo de hotare, pe te
ritoriul Ungariei și Cehoslovaciei. în 
decursul a 260 de zile, pînă la sfîrși
tul victorios al războiului, armata 
romînă a luat parte la numeroase bă
tălii de mare semnificație militară și 
a înscris în istoria patriei numeroase 
pagini de vitejie nepieritoare. Croni
ca acestor operațiuni este, firește, 
cuprinzătoare și constituie obiectul 
studiilor istoriei militare. în cele ce 
urmează, ne vom opri asupra opera
țiunilor duse pentru desăvîrșirea 
eliberării teritoriului patriei noas
tre.

La 1 septembrie 1944 armata ro
mînă deținea un mare cap de pod 
strategic la nord de lanțul Carpați- 
lor meridionali pe un aliniament ce 
se întindea de la întorsura Buzău
lui pe la sud de Cluj, la vest de 
munții Apuseni și în continuare pe 
frontiera de sud-vest a țării. între 
5 și 18 septembrie unitățile armatei 
romîne au stăvilit acțiunile ofensive 

, ale forțelor hitleriste și horthyste 
în podișul Transilvaniei, în Banat și 
Crișana, iar după sosirea succesivă a 
armatelor sovietice in aceste zone de 
operații, împreună cu ele, au trecut 
la ofensivă.

Pe atunci, semnatarii articolului 
de față se aflau în lupta pentru 
eliberarea părții de nord-vest a 
Romîniei în sectoare apropiate, a- 
vînd comanda Diviziei 9 infanterie 
și. respectiv, a Corpului de munte.

La 7 septembrie 1944, vînătorii' de 
munte, împreună cu Divizia „Tudor 
Vladimirescu" și Divizia 202 sovie
tică au trecut la ofensivă. Obiecti
vul era eliberarea orașului Sf. 
Gheorghe, puternic apărat de un 
sistem de fortificații al inami
cului. După șase zile de bătălii, în 
timpul cărora au căzut eroic mulți 
ostași și ofițeri dintre care s-au dis
tins în mod deosebit maiorul 
Ion Crantă, sublocotenentul N. Pă- 
iuș, în ziua de 8 septembrie, la orele 
11, trupele romîne au pătruns în 
oraș, eliberîndu-1. Populația a primit 
cu căldură pe vitejii ostași. Conti- 
nuînd înaintarea, vînătorii de mun
te au eliberat apoi, după sîngeroase 
atacuri, orașele Odorhei și Tg. Mu
reș, ajungînd pe malul de vest al 
Mureșului.

Iată un episod din luptele care 
s-au succedat. Urmărind trupele 
germano-horthyste, vînătorii de 
munte au creat un cap de pod, de 
unde au trecut la cucerirea poziții
lor dușmane de pe creasta malului 
puternic fortificat al rîului amintit. 
Ajunse în fața unei culmi care pre
domina împrejurimile, trupele noas
tre au fost întîmpinate cu un foc 
puternic. Ne-am dat seama că de 
cucerirea acestei poziții-cheie depin
dea soarta întregii noastre operați
uni din zona respectivă. Batalionul 
7 vînători de munte a primit ordi
nul să cucerească poziția prin asalt 
direct. Luptînd cu dîrzenie, bravii 
ostași și ofițeri ai batalionului și-au 
îndeplinit cu cinste misiunea. Pier- 
zînd punctul cel mai favorabil, ina
micul s-a văzut silit să cedeze în zi
lele următoare întregul sistem de a- 
părare și să se „replieze" adine spre 
yest.

Cam în aceeași perioadă, ostașii 
Diviziei 9 infanterie dădeau bătălii 
extrem de grele și pentru cucerirea 
dealului Sîngeorgiu, puternic apărat 
de inamic. Luptele au durat șase 
zile și șase nopți. De la comanda
mentul diviziei, ele puteau fi urmă
rite îndeaproape, deoarece pînă la 
linia inamică erau doar doi kilome
tri. De cîtă vitejie, de cită abnegație 
au dat dovadă și în acele clipe grele 
ostașii, ofițerii și subofițerii noștri I 
Bunăoară, numai pentru cucerirea 
înălțimii cu cota 463 s-au desfășurat 
zeci de atacuri. în ziua de 26 sep-

La 23 August 1944, cînd 
a început insu- 

armată antifascistă, orga- 
și condusă de P.C.R.,

Costin IONAȘCU 
general-colonel in rezervă

Ion DUMITRACHE 
general-colonel în rezervă

tembrie, batalionul 3 din regimentul 
36 infanterie a trecut din nou la 
atac. Dar în momentul cînd trebuia 
să se dea ultimul asalt, unitatea se 
afla într-o situație grea. Atunci gor
nistul regimentului s-a ridicat și, 
sunînd atacul, a îmbărbătat pe tova
rășii săi, care s-au avîntat hotărîți 
spre poziția inamică, cucerind-o în 
urma unei crîncene încleștări. El a 
continuat să sune atacul pînă cînd, 
ajuns pe cotă, a căzut străpuns de 
gloanțele vrăjmașe.

Ca urmare a acțiunilor duse pînă 
la începutul lunii octombrie 1944 
de armatele romîne și sovietice, a 
fost eliberat sud-estul Transilvaniei, 
au fost respinse forțele fasciste din 
centrul Transilvaniei, din Crișana și 
Banat și s-a cucerit aliniamentul : 
trecătoarea Prislop, nord-vest Tg. 
Mureș, sud Cluj, sud Oradea, fron
tiera de vest a Romîniei. De pe a- 
cest aliniament, trupele sovietice și 
romîne au trecut din nou la ofensivă 
în cadrul operațiunii cunoscute sub 
numele de operațiunea „Debrețin", 
care s-a desfășurat atît pe teri
toriul Romîniei, cît și al Ungariei, 
înfrîngînd rezistența înverșunată a 
armatelor 6 și 8 hitleriste, precum 
și a armatelor 2 și 3 horthyste, ostașii 
romîni și sovietici, prin lupte deose
bit de grele, la 11 octombrie au eli
berat Clujul, iar în
— Oradea.

Ultima rezistență, 
cui a încercat să o închege pe teri
toriul Transilvaniei, a fost pe alinia
mentul Cărei, Satu Mare. Divizia 9 
infanterie din cadrul Corpului 2 ar
mată romîn a primit misiunea de 
onoare de a participa la luptele 
pentru eliberarea orașului Cărei. 
Știam că ne așteaptă bătălii grele, 
dar toți cei care ne aflam pe aceas
tă porțiune a frontului aveam cu
getele înflăcărate de dorința de a 
contribui la victoria ce avea să mar
cheze desăvîrșirea eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Cum s-a desfășurat bătălia? La 
21 octombrie, trupele Diviziei 9 in
fanterie se aflau la cîțiva kilometri 
de oraș. Se ataca cu toate forțele 
principale în lungul șoselei Ghenci
— Cărei. Din turla bisericii din 
Ghenci, unde s-a instalat observa
torul comandamentului diviziei, am 
putut vedea Careii și elabora mai 
lesne dispozitivul de a fee. Era un 
octombrie ploios și rece. Planurile 
de luptă le-am stabilit în casa unui 
cetățean din apropierea punctului de 
observație, încălzindu-ne la un foc 
făcut din paie. Subunitățile noastre 
aveau de înfruntat greutățile tere
nului, devenit frămîntat și mocirlos, 
și încercările de atac disperate ale 
inamicului bine înarmat. Regimentul 
36 s-a angajat într-o luptă de două 
zile cu o unitate fascistă mascată 
sub clăi de fîn.

Lupta decisivă a fost hotărîtă pen
tru noaptea de 24 spre 25 octombrie. 
Orele se scurgeau repede datorită 
pregătirilor intense. Toți trăiam 
momente de mare îpcordare. De 
cum s-a înserat, se aștepta ordinul: 
„Asupra dușmanului, foc 1 Pentru 
asalt, înainte !“. Atacate simultan 
din mai multe direcții, în timpul 
nopții, trupele germano-horthyste, 
printre care erau și unități S.S., au 
fost nevoite să se retragă în derută. 
După o acțiune puternică, în 
zorii zilei de 25 octombrie trupele 
romîne au eliberat orașul Cărei. 
Concomitent, întoreînd rezistențele 
fasciste din Satu Mare pe la vest, 
unități ale Diviziei 11 infanterie ro
mînă au sprijinit acțiunile Diviziei 
133 sovietice pentru zdrobirea tru
pelor fasciste din Satu Mare.

Acțiunile de luptă ale armatei 
romîne pentru eliberarea părții de 
nord-vest a Transilvaniei au fost 
duse de două comandamente de ar
mată, 6 comandamente de corpuri 
de armată, un corp aerian și 27 di
vizii. Au fost eliberate 872 de loca
lități, dintre care 8 orașe.

Victoriile obținute de ostașii ro
mîni în luptele duse cot la cot cu 
ostașii sovietici pentru eliberarea 
patriei se datoresc atît erois
mului și înaltelor lor virtuți, cît 
și eforturilor maselor populare, în 
frunte cu clasa muncitoare, condusă 
de partid. însuflețitorul luptei pa
triotice duse de poporul romîn îm
potriva fascismului a fost Partidul 
Comunist din Romînia, care a dus o 
intensă muncă politică în rîndurile 
militarilor, a mobilizat masele la 
susținerea armatei. Răspunzînd che
mării Partidului Comunist, oa
menii muncii au sprijinit frontul

ziua următoare

pe care inami-

prin toate mijloacele — de la asigu
rarea materială a trupelor pînă la 
lupta cu arma în mînă împotriva 
cotropitorilor. Cîte exemple emoțio
nante nu s-ar putea cita în această 
privință I Ulterior am aflat că în zi
lele premergătoare eliberării orașu
lui Cluj, muncitorii, sub conducerea 
comuniștilor, au acționat hotărit 
pentru apărarea bunurilor mate
riale pe care hitleriștii voiau să 
le distrugă. în ajunul fugii tru
pelor germano-horthyste din oraș, 
ceferiștii au neutralizat dispozitivul 
de aruncare în aer a atelierelor fe
roviare, iar muncitorii de la „Der- 
mata“ au refuzat să încarce în va
goane instalațiile și utilajele între
prinderii, fiind gata să acționeze, la 
nevoie, cu armele. Cînd Divizia 9 
a început luptele la sud-est de Cluj, 
înaintînd vertiginos spre Cărei, la 
Cojocna am fost așteptați de un 
mare număr de cetățeni tocmai lâ 
punctul care marcase pînă atunci 
granița impusă prin odiosul Dictat 
de la 
pinat 
și-au 
calde,

Oamenii muncii din țara 
păstrează o vie recunoștință 
lor romîni și sovietici care și-au 
vărsat sîngele pentru izgonirea fas
ciștilor de pe teritoriul patriei, 
pentru obținerea victoriei asupra 
fascismului. Vestea eliberării, la 25 
octombrie 1944, a întregului terito
riu al țării de sub jugul fascist, a 
fost primită de poporul nostru cu 
legitimă mîndrie și mare bucurie. în 
întreaga țară au avut loc mitinguri, 
la care masele populare s-au anga
jat să-și sporească și mai mult efor
turile pentru susținerea frontului 
pînă la zdrobirea definitivă a Ger
maniei hitleriste.

Arta Aureliei Ghiață își trage 
seva dintr-o foarte serioasă cu
noaștere a covorului popular. In a- 
cest domeniu se poate spune că 
pictorița a desfășurat o operă de 
autentic pionierat; vreme de cîteva 
decenii, cu bun gust și finețe co- 
loristică, ea a valorificat tradiția 
folclorică a covorului rom-înesc.

Unele dintre țesăturile Aureliei 
Ghiață, covoare cu desen mai ac
centuat geometric, pe fond mai în
chis, roșu sau verde, ne poartă 
spre Moldova, de unde artista e o- 
riginară, altele mai degrabă spre 
Oltenia : scoarțe cu stilizări carac
teristice, ori draperii de un colorit 
exuberant pe fond negru. Artista 
cunoaște bine viața satului; covoa
rele sale reprezintă motive decora
tive proprii artei țărănești, motive 
florale și păsări stilizate inventiv 
șl sobru, călăreți așezați după un 
ritm ornamental armonios și inge
nuu — toate acele elemente figu- 
rale cu care țăranca de la noi și-a 
împodobit veacuri întregi țesătura. 
Aici, însă, la Aurelia Ghiață, ță
ranca însăși devine principalul mo
tiv al reprezentării, artista noastră 
o omagiază nu numai în spirit, ci 
și în efigie. Acest omagiu adus 
hărniciei populare se afirmă stă
ruitor de-a lungul bogatei activi
tăți a pictoriței Aurelia Ghiață. 
Țăranca are o gingașă noblețe în 
ampla compoziție intitulată „Cule
sul", realizată în culori stinse și în 
același timp severe. Figura ei, 
multiplicată, ritmează somptuos co
vorul intitulat „Odihnă"; 
tă de-o imensă maramă, 
prinsă monumental într-o 
aurie.

De la meșterii anonimi 
rului. Aurelia Ghiață a deprins o 
lecție de logică artistică, știința de 
a compune ornamentul, stilizînd fe
ricit. Prin întinsa ei activitate, ea 
ne arată că pentru arta zilelor 
noastre — indiferent că facem pic
tură în ulei, sculptură sau artă de
corativă — tradiția noastră popu
lară, ca și arta cultă care ne-a lă
sat monumente de felul acelora din 
veacul lui Ștefan cel Mare, pot și 
trebuie să fie un inepuizabil izvor

de inspirație. Autorii cei mai vestiți 
de tapiserii moderne, un Lurqat sau 
Jean Picart, au procedat în chip 
analog, reînviind cu hotărîre tapise
ria franceză din secolele XV—XVI, 
aceea caracterizată printr-o sobră 
expresivitate, printr-o rigoare seve
ră. Ne stau la îndemînă frumoasele 
îndemnuri ale unei străvechi și vii 
continuități de artă, aceea a țesă
turii romînești. Ele ne pot ajuta să 
găsim mai ușor drumurile unei trai
nice autenticități artistice, ferită de 
experimente precare. In scoarțele 
cele mai Izbutite ale Aureliei Ghia
ță găsim acest autentic, din care 
se hrănește orice operă rezistentă. 
Cu o cunoaștere exemplară a meș
teșugului, artista ne-a dăruit lu
crări pe care le iubim, pe care 
ne-am bucurat să le vedem într-o 
binevenită retrospectivă.

de un rafinament mai

In realizările din ultimii ani, ar
tista trece de la stilul mai franc și 
mal sever, al țesăturilor sale vechi, 
la efecte 
căutat, la o picturalitate de culori
palide, ale căror șuvițe se întrepă
trund complicat, ca niște ape mătă
soase; compoziția e mai luxurian
tă decît în lucrările vechi, în țesă
tură firul de argint se amestecă 
acum somptuos cu lina. Acestei 
faze îi aparțin cîteva lucrări cu 
motive florale și chiar portretul 
meșterului D. Ghiață.

Așteptată cu nerăbdare, retro
spectiva Aureliei Ghiață ne-a făcut 
să înttlnim, adunate laolaltă, crea
țiile unui talent care, în domeniul 
decorativului, s-a silit necurmat să 
atingă ținuta realizărilor de auten
tică artă.

ion PACEA

Viena. Oamenii ne-au întîm- 
după datină cu pîine 
exprimat bucuria în 
înflăcărate.

și sare, 
cuvinte

noastră 
ostași-

IAȘI (coresp. „Scînteii"). 
lectivul Teatrului Național 
Alecsandri" din Iași a prezentat vi
neri seara o nouă premieră pe țară. 
Este vorba de piesa „Vară și fum" 
de Tennesse Williams. Spectacolul 
a fost regizat de Crin Teodorescu, 
iar scenografia aparține lui Paul 
Bortnovschi, artist emerit, și Măriei 
Bortnovschi. Din distribuție au fă
cut parte George Popovici și Mar
gareta Baciu, artiști emeriți, Adina 
Popa, Dorin Varga, Marcel Finche- 
lescu, Lina Mărgineanu, Constantin 
Obadă, Rodica Mandache, Costel 
Constantin și alții. Spectacolul s-a. 
bucurat de

Concertul
Filarmonicii

Încercări de răspuns

A

In

înfășura- 
ea pare 
piramidă

ai folclo-

Cules de struguri

Cum va fi vremea
E

Teatrul de Operă Balet : Răpirea
din Serai (orele 11), Lucia di Lamermoor 
(orele 19,30), Teatrul de stat de operetă : 
Tirgul de fete (orele 10,30), Paganini 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Maria Stuart 
(orele 10). Eminescu (orele 15,-*h, Inșir-te 
mărgărite (orele 19,30), (sala «studio) : O 
femele cu bani (orele 10), Patima de sub 
ulmi (orele 15), Să nu te joci cu dra
gostea (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii (orele 10,30), șeful sectorului 
suflete (orele 15,30), Troilus șl Cresida 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Clipe de viață (orele 10 șl orele
15) , Nimic nu se pierde, dragul meu 
(orele 20), (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Intrigă și iubire (orele 10 și orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Colombe (orele 10), Hipnoza 
(orele 15,30), Oedip (orele 19,30)" (sala 
Studio) : Zlzi și... formula ei de viață 
(orele 10 și orele 20), Sonet pentru o 
păpușă (orele 16). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. : N-avem centru înaintaș (orele 
10), Băiat bun dar.,, cu lipsuri (orele 15), 
Mușcata din fereastră (orele 19,30). Tea
trul .,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34) : Stăpînul apelor (orele 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Himera (orele 19,30). Teatrul „Ion Crean
gă" (Str. Eremla Grlgorescu nr. 24) : 
Harap Alb (orele 11), Un vis vesel (orele
16) , N-ați văzut dv. un tată ? (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat : Matineu literar 
„50 de ani de la moartea clasicului lite
raturii idiș, I. L. Perelz" (orele 11), Croi
torul fermecat (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinematogra
fică ,,I. L. Caraglale" (Str. 30 Decembrie 
nr. 9): Patima roșie (orele 10,30), Năzdră
vanul occidentului (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei nr. 
50) : Rația șl crocodilul (orele 11 și orele 
16). Teatrul satiric-muzical „C. ''ănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei orele 11 
și orele 20), (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele (orele 20). Circul de stat: 
AH Baba șl cei 40 de... acrobațl (orele 
16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE

succes.
★

orchestrei simfonice a 
de stat „George Enes-

de sîmbătă seara — în progra
mul căruia au figurat fantezia 
„Francesca da Rimini" de Ceaikov- 
ski, „Variațiuni simfonice pentru 
pian și orchestră" de Cesar Franck 
— solist Valentin Gheorghiu și 
„Simfonia, a VII-a“ de Beethoven — 
a fost condus de dirijorul englez 
Anatolie Fistoulari.

ii
După ce a avut conducerea mu

zicală a unor spectacole cu operele 
„Lakme" și „Faust", dirijorul bel
gian Edgard Doneux a apărut din 
nou la pupitrul orchestrei Teatru
lui de Operă și Balet, în spectaco
lul de sîmbătă seara cu opera „Car
men".

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 aprilie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noroș. 
Vor cădea ploi locale, mal ales sub 
formă de averse, cu deosebire în 
nordul țării. Vînt potrivit din secto
rul vestic. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 1 șl 11 grade, iar maximele în
tre 11 și 21 grade. 
Vreme schimbătoare, 
rar noros, favorabil 
începutul intervalului, 
din vest. Temperatura 
ușoară la sfîrșitul intervalului.

In București ; 
cu cer tempo- 

ploii slabe la 
Vînt potrivit 

în creștere

Neamul Șoimăreștllor — 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; ‘
19; 21), Feroviar ................
18,15; 20,30), Tomis 
Aurora (9; 11; 13; 
lodia (10; 12; 14, 
(10; 12,30; 15; 17; m, aij. vuuicib u<» 
Monte Cristo — cinemascop (ambele se
rii) . Carpați (9; 12; 15). Animalele : Ca
pitol (10; 12; 14, 16.30; ' .........
uscate : Festival (9,45;
20.45) , Flacăra (16; 18; 20).
plinea caldă : Victoria ( 
18,15; 20,30). “ ‘
(10,30; 13; :___ ... _____ ____ _
tru : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 
Nevasta nr. 13 : Union (11; 15,30; 18; 
Volga (9; 11,15; 13,45: 16,15- 18,45; 
Parisul vesel Doina (10; 12; 14,30; 
18,30; 20.30), Dacia (9,30; 11,45; 14; 
18,45; 21). Hatari — ambele serii — 
nieria 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 (11,30; 15,30; 19). 
Unde ești acum. Maxim ? — cinemascop ; 
înfrățirea între popoare (11,30; 16; 18; 
20). Comoara din Vadul Vechi : Crîngași 
(16; 18.15; 20,30). Gaudcamus igitur : Bu- 
zești (12; 15; 17; 19; 21). Miorița (10; 12; 
14; 16; 13,15; 20,30), Flamura (10; 12; 16; 
18,15; 20.30). Un enoriaș ciudat : Cosmos 
(16: 18; 20). Vi'tan (16; 18,15; 20,30). Două 
etaje de fericire : Grivița (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Rahova (10,30;...............
Pădurea spînzuraților 
(ambele serii) : Bucegi
19.45) , Di-umul Sării (11; 
și negru (ambele serii) • 
19,30). Mă iubește, 
Munca (11; 16; 18,15;
Popular (11,30; 16; 18,15; 20.30), Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). Ucigașii de femei : Arta 
(11; 16; 18.15: 20,30). Cartouche — cinema
scop • Moșilor (11; 15,30; 18; 20,30).

14; 17; 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 

(9; 11,30; 14; 16; 18; 20), 
15; 17; 19; 21,15), Me
ili; 18; 20.15), Modern 
19; 21). Contele de

18,45; 21). Vieți 
12; 14; 16,15; 18,30;

Doi băieți ca 
.______ (10; J2; 14; 16;

Regina cîntecelor : Central 
15,30; 18; 20,30). Caietul albas-

20.30) .
20.30) , 
21,15).
16,30; 
16.15;
Plo-

16; 18,15; 20,30). 
cinemascop 
13,15; 16,30: 
19,15). Roșu 

Unirea (11; 16;
nu mă iubește 7 :

20.39). Soții în oraș :

DE CE E BANALĂ
RECLAMA COMERCIALĂ?

O particularitate mai puțin observată a reclamei comerciale e că 
nu are nevoie de reclamă. Rostul și utilitatea ei sînt evidente oricui; 
doar „reclama este sufletul comerțului". Dar, de vreme ce tot sîntem 
în temă, un pic de prezentare nu strică. Ne este familiară tuturor : 
face parte inseparabilă din viața omului modern. Reclama comercială 
asigură informarea rapidă a populației asupra mărfurilor existente și 
asupra noilor sortimente puse în vînzare, urmărește formarea activă 
a cererii de mărfuri, ne face cunoscute calitățile, particularită
țile și modul de folosire a acestora, educă gustul cumpărătorilor. Este 
vorba de o multilaterală acțiune de informare și popularizare dusă cu 
mijloace specifice.

Față de necesitățile unei informări rapide, bogate, variate și vii, 
ridicate de dezvoltarea bazei materiale a comerțului, față de exigen
țele urbanistice moderne, reclama, așa cum este concepută și realizată 
cîteodată, e încă departe de a fi satisfăcătoare. Care sînt cauzele ? Ce 
deficiente mal sînt în acest domeniu ?

divorț cu inspirația
Ne aflam zilele trecute în birourile 

întreprinderii producătoare de re
clamă „Recom". Pe pereți, o duzină 
de afișe, mai vechi și mai noi, fă
ceau reclama „Lunii cadourilor", a 
discurilor „Electrecord", încălțămin
tei „Duiabil" etc. Unul mai inexpre
siv decît celălalt, banale, fără nerv, 
în divorț total cu inspirația și bunul 
gust atît în ce privește conținutul, cît 
și aspectul lor grafic. Mai acătării, 
doar un singur afiș despre articole 
de voiaj, realizat din punct de ve
dere grafic, dar cu un cusur de ne
iertat : fără nici o informație utilă 
despre pomenitele articole. Multe 
trădau Incompetența artistică, im
provizația.

In materie de reclamă, beneficia
rul principal este comerțul. Cine se 
ocupă de reclamă în Ministerul Co
merțului Interior? In direcțiile ge
nerale, în serviciile de organizare și 
de îndrumare, un economist anume 
desemnat se îngrijește de realizarea 
reclamei și de gospodărirea fondu
rilor afectate în acest scop. Să zi
cem că pe piață urmează să apară 
articolul „Superb", o marfă nouă. Ar 
fi de presupus că economistul, com
petent în problemele pomenite, ia 
contact cu creatorul reclamei și-i 
spune cam așa :

— „Superb" nu e cunoscut deloc. 
Are următoarele caracteristici, ca
lități. Vrem să-l prezentăm publicu
lui. Ce reclamă ar fi indicată? Sîn
tem dispuși să cheltuim suma de...

Mai departe. Este de presupus că 
creatorul, competent în 
reclamei, va spune cam

— Dați-mi un răgaz 
Să vedem ce mijloc1 de 
fi mai indicat.

problemele 
așa : 
de gîndire. 
reclamă ar

Lucrurile nu se petrec așa. Be
neficiarul, în exemplul nostru direc
ția generală, de regulă nu consultă, 
ci comandă. El impune mijlocul de 
reclamă de la bun început. Am vă
zut o adresă, formulată în acești ter
meni : „Vă rugăm a lua măsuri 
pentru următoarele mijloace de pu
blicitate — un film pentru televi
ziune, conform scenariului alăturat 
(direcția generală trimite și scena
rii!), filme de televiziune pentru popu
larizarea „Lunii cadourilor", idem 
patru reclame muzicale pentru... etc., 
etc. Se potrivește? Nu se potrivește? 
N-ar fi mai bine un afiș ? Un panou ? 
Nu întreabă nimeni. Cine plătește, 
poruncește 1 Mai mult, beneficiarul 
se ocupă și de partea tehnică-artis- 
tică a comenzii. Se amestecă în cu
loare, desen, litere, ritm. Datoria lui 
e să aprecieze oportunitatea recla
mei, să vină cu o tematică, să fie 
preocupat de eficiența economică, 
de efectele asupra vînzării de măr
furi, în schimb, pentru elaborarea 
propriu'-zisă a reclamei — în dife
ritele sale varietăți — trebuie lăsat 
să lucreze un colectiv de creatori 
specializați temeinic și larg docu
mentați în problemele reclamei, atît 
de la noi cît și de peste hotare.

S-a comandat reclama. Ce se în- 
tîmplă cînd este gata ? Vine1 la avi
zare la beneficiarul respectiv. E 
normal. Problema este : la ce nivel 
de competență se avizează, în cît 
timp ? Conform unui ordin al con
ducerii ministerului, beneficiarul este 
obligat să avizeze macheta recla
mei in patru zile. Unele machete 
mai trec și pe Ia direcția organi- -------- .— - avj_ 

con- 
este 
ope-

zării din minister pentru o altă 
zare, în termen de două zile. O 
difie sine-qua-non a reclamei 
capacitatea ei de a interveni 
rativ, imediat, pe piață. Se respectă

și așa destul deaceste termene, 
largi ? Sînt destule cazuri cînd nu 
se respectă.

în ziua de 15 martie s-a trimis 
Direcției generale de produse me- 
talo-chimice textul unei reclame 
muzicale pclitru un aparat de radio 
cu tranzistori. 21 de zile a stat la 
avizare — pentru a se hotărî schim
barea unui singur cuvînt : în loc de 
„buzunar”, să se pună „portativ". 
Alteori se acceptă machetele, dar 
cu pretenții bizare. Pe un aiișet pen
tru produsul „Teron", original ca 
iactură, creatorul a desenat o cheie 
pe fondul „Teronului". Ideea : cheia 
eleganței — „Teron". Concis, inge
nios. A plăcut și beneficiarului. Dar 
avea o singură obiecție : cheia să 
fie... fotografiată l A fost nevoie de 
intervenția directorului general ca 
să se renunțe la această obiecție.

Reclama are legile ei. Platitudi
nea, monotonia, cenușiul, lipsa de 
inventivitate sînt dușmanii reclamei. 
Creatorul, cu respectarea indicații
lor principale ale beneficiarului pri
vitoare la marfă, trebuie să se 
bucure de libertatea de a plăsmui 
cele mai ingenioase și inteligente 
imagini (grafice, muzicale sau lite
rare) pe marginea obiectelor cărora 
li se face reclamă. Ea nu trebuie 
să fie nici globală, aglomerată (ca 
afișetele pentru pasta de dinți, de 
exemplu), nici fadă (ca reclama 
pentru „Luna cadourilor 1964"), nici 
plină de cifre cabalistice ca pentru 
recentul tranzistor cu un indicativ 
format dintr-o literă și cifre, ca la 
submarine, ci nominalizată, clară, 
sugestivă șl de spirit, cînd e cazul. 
Reclama reprezintă, în ultimă instan
ță, o sferă de manifestare a gustului 
artistic public, este, de fapt, artă 
aplicată ; acest aspect esențial 
poate fi lăsat

văzut, 
sînt

Uri
ne

la o parte-
nu

Povestea feliutei5

verigile reclamei coUna dintre 
merciale este, cum spune și nume
le — „Recom", întreprindere creată 
în acest scop. Ce părere există aici 
despre reclama din ultima vreme ? 
Ne-o spune directorul Tamaș :

— în materie de reclamă n-au a- 
părut lucruri deosebite în ultimii 
2—3 ani.

De ce ? Multe din cauze pot fi gă
site, desigur, printre cele discutate 
mai sus.

Obiectul întreprinderii, la înfiin
țare, era activitatea de proiectare

și executare a mijloacelor de re
clamă, sprijinirea și coordonarea tu
turor acțiunilor privind acest sector. 
Din cele relatate reiese că „Recom" 
e tratată de beneficiar ca un fel de 
cooperativă meșteșugărească, ca un 
organism exclusiv de execuție, care 
n-are nici în clin nici în mînecă cu 
concepția.

— Sîntem tratați ca un copil luat 
de mînă — ne-au relatat lucrătorii 
de aici. Ni s-a și spus : „trebuie să 
mai creșteți".

Am solicitat cîteva lămuriri tov. 
Uricqru, șeful serviciului reclame din 
M.C.I. Ne-a spus că acest serviciu 
are economiștii și tehnicienii săi în 
ale reclamei. După cum am
economiști cu această problemă 
și la direcțiile generale,

— Nu există paralelism ?
— Nu, ne-a dat asigurări tov. 

caru. Fiecare cu feliuța lui. Nu 
încălcăm atribuțiile.

Din discuții a reieșit că „teoria 
feliuței" nu trebuie absolutizată. Se 
poate întîmpla ca direcțiile generale 
să aibă colaboratori direcți în ma
terie de reclamă, economiștii să aibă 
și ei micii lor colaboratori (subl. 
ns.), autori de scenarii, ni se pare, 
sînt și în serviciul de reclame. Cum 
s-ar spune, la reclame se pricepe 
toată lumea. Reclamă face și „Re
com", care se străduiește să obțină 
unele realizări. în lumina experienței 
și practicii, trebuie clarificate bine 
de tot atribuțiile acestei întreprin
deri. Plecînd de la ideea că o re
clamă care să răspundă exigențelor 
actuale cu privire la calitate nu 
poate fi realizată decît prin atrage
rea oamenilor de specialitate, artiști 
plastici, decoratori, graficieni etc., 
este necesar ca unitatea să fie do
tată cu cadre dintre cele mai ca
lificate.

„Recomul" este părtaș și la crea
rea reclamei luminoase, care e fru
moasă, admirabilă 
se vede. Subiectul 
separată.

Orele 6,59 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu 9.00 — Rețeta gospodinei. 
9,30 — Emisiunea pentru eopit și tinere
tul școlar : Aventurile echipajului Val- 
Virtej : Cine este Yetl ? (reluare) — Tele
jurnalul pionierilor — „Sus... tot mal 
sus" de Alecu Popovicl. Prezintă un co
lectiv al Teatrului de păpuși din Cra
iova. 11,00 — Emisiunea pentru sate. 
12,15 — Transmisiune de la Ateneul R. P. 
Romîne . Partea a Il-a a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
George Enescu. Dirijor : Anatole Fiștou- 
lari (Anglia). In program : Simfonia a 
VII.-a în La major de Beethoven. 15.30 — 
Duminică sportivă. Transmisiune de 
Stadionul „23 August" : intîlnirea rlintr-, 
Selecționata divizionară — Meidcrich 
(R. F. Germană). Transmisiune de la 
Bratislava : repriza a Il-a a întîlnirll din
tre echipele It. S. Cehoslovace — Portu
galiei, în preliminariile campionatului 
mondial. In pauze — emisiune cu Marga
reta Pislaru. caricaturistul Matty Aslan 
și o formație instrumentală cont isă de 
Valențiu Gngorescu. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Aventurile lui Robin 
Hood (XXII). Șah mat. 19,45 — Maeștrii 
genului scurt : Anatole France. Prezintă 
conf. univ Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
20,45 — Filmele de desene animate „Ghi
tara și claxonul" și „Poveste pescă
rească". 21,10 — Cîte încurcă și descurcă 
aurul în... operă. Montaj de scene din 
opere de Florica Gheorghiescu și Ma
rianii Banu. își dau concursul : Nicolae 
Herlea, artist al poporului, Iolanda Măr- 
culescu, Teodora Lucaciu, Magda Iancu- 
lescu, Traian Popescu, Valentin Teodo- 
rian, Nicolae Rafael, artiști emeriți, Nl- 
culina Mirea, ileana Cotrubaș, Ion Sto- 
ian, Emil Rotundu, Valentin Loghin, 
Constantin Gabor, Gheorghe Popa, ște
fan Petrescu, Dumitru Constantin, Cor
nel Rusu, Dumitru Scurtu, Pancu Bog
dan și alții. Conducerea muzicală : Carol 
Litvin. 22,25 — Telesport. în încheiere 1 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

— dar nu prea 
merită o tratare

★

Sîntem informați 
ză perfecționarea reclamei. Ar fi in
teresant pentru cititori să afle din 
partea unui reprezentant al ministe
rului care sînt măsurile prevăzute.

O reclamă ingenioasă ne infor
mează despre rolul nectarului în 
fortificarea lui Hercule. Cind se va 
găsi ceva și pentru fortificarea re
clamei ?

că M.C.I. studia-

V. SEBASTIAN Plimbare pe Bega

■
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Adunare a tineretului consacrată 
sărbătoririi zilei de 24 Aprilie

Sîmbătă după-amiază, la Casa de 
tultură a tineretului din raionul Tu- 
qor Vladimirescu a avut loc o adu- 
Tiare consacrată sărbătoririi zilei de 
24 Aprilie, Ziua mondială de luptă 
a tineretului împotriva colonialis
mului, pentru coexistență pașnică. 
La adunare au luat parte numeroși 
tineri muncitori din întreprinderile 
bucureștene, elevi, studenți, precum 
și studenți din țări străine care în
vață în Capitala patriei noastre.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Constantin Chițimia. prim-secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al U.T.M. Au luat cuvîntul Anghel 
Paraschiv, membru al Biroului C.C. 
al U.T.M., și studenții străini Iouan 
Siu, din R. P. Chineză, Puunchoo

INFORMAȚII

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Societății naționale 
franceze de construcții aeronautice 
Sud Aviation, condusă de Andre 
puget, președinte, director general 
al societății.

★

j Sîmbătă au început lucrările ce
ței de-a 10-a sesiuni a cercurilor 
științifice studențești din Institutul 
de construcții București, Participă 
cadre didactice și studenți și din 
alte institute tehnice din Capitală. 
In institut există 20 de cercuri știin
țifice, care cuprind peste 400 de stu
denți. în perioada analizată, ei au 
abordat 150 de teme din cele mai 
variate sectoare din această ramură, 
în cadrul lucrărilor pe secții, care

Excursii la sfîrșit 
de sâptămînă

în primele trei luni ale acestui an, 
peste 200 000 de excursioniști au vi
zitat multe din locurile pitorești ale 
țării. Profitînd de vremea frumoasă 
și la sfîrșitul acestei săptămîni, mii 
de bucureșteni au plecat cu trenul 
și autocarele pe Valea Prahovei. 7 
autocare cu 300 de studenți au por
nit pe itinerarul Valea Prahovei- 
Valea Oltului. Tot în frumoasele sta
țiuni de pe Valea Prahovei și-au 
petrecut ziua de odihnă și mulți tu
riști din Cluj, Deva, Iași, Piatra 
Neamț.

întrecerea: încredere in capacități inepuizabile...
(Urmare din pag. I-a)

— Dar calitatea ?
— Calitatea a devenit o chestiu

ne de respect reciproc. Toți mun
cim pentru binele țării. Constructo
rii blocului in care stau eu s-au 
străduit să obțină o calitate înaltă 
a lucrărilor, noi, la rîndul nostru, 
facem același lucru. De la noi din 
secție dau doar două exemple de 
măsuri tehnico-organizatorice lua
te în acest scop : a) monta
rea de ventile duble în ve
derea evitării contaminărilor de 
produse ; b) instalarea unui dis
pozitiv pentru suflarea motorinelor 
cu aer în vederea grăbirii decan
tării săpunurilor naftenice spre 
a avea un aspect limpede. Mai 
clar : a) comunicările dintre con
ducte pot fi închise cu ajutorul 
ventilelor, însă cînd un ventil sca
pă, produsul de pe conducta res
pectivă pătrunde în conducta ve
cină și contaminează. Contamina
rea cere prelucrarea din nou a 
produsului. Asta Înseamnă chel
tuieli suplimentare adăugate la 
prețui de cost. Prin montarea 
celui de-al doilea ventil, în 
caz că unul sare, se poate în
chide numaidecît traiectul cu con
ducta vecină, b) Datorită dispoziti
vului de suflare cu aer s-a obținut 
o motorină mult mai limpede ; în 
plus, motorina nu mai trebuie sto
cată pînă se limpezește.

— Numele dv., tovarășe maistru- 
dispecer ?
— Ion Șerban.

O paranteza

Șl ce descoperi ?
Că nu poți străbate „zona petro

lului prahovean" fără să nu dai de 
un membru al familiei Șerban des
pre care, în urmă cu ani, dezvă
luind cititorului farmecul paralelei 
45°, Pop Simion scria : „Bunicul 

. său, Constantin Gh. Șerban, era 
' puțar, la sfîrșitul veacului trecut. 

Scotea țiței cu burduful de la adin- 
clmi de 150—200 m. Plecînd din 
lume, acel harnic pionier al petro
lului nostru a lăsat în viață 6 fe
ciori și o fată. Trei petroliști și o 
soție de petrolist... lnchipuiți-vă 
deci că numai neamul Șerbanilor 
din Băicoi a populat veacul de pe
trol al Rominiei cu aproximativ 
șaptezeci de sondori. Patru gene
rații suie treptele celor 100 de ani".

Ion Șerban este iiul lui Vasile 
Șerban, a patra generație. A 5-a se 
și pregătește de drum,

•— Rodica mea merge la anu în 
clasa I, Parcă văd că intră în rîn
dul nostru, al petroliștilor. Aș putea 
spune că în vinele noastre curge 
petrol. Și noi prețuim petrolul.

Arborele genealogic al Șerbani- 
lor are rădăcini adinei, dense, în 
paralela de 45". Ramuri noi se a- 
daugă constant traiectoriei trun
chiului (de exemplu, amîndoi cum- 

Androud, din insula Mauriciu, Phan 
Van Minh, din R. D. Vietnam, și 
Jesus Vasquez, din Venezuela.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la adunare au adoptat 
un mesaj de solidaritate cu lupta 
tineretului și studenților împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului și pentru coexis
tență pașnică, pe care l-au adresat 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat și Uniunii Internaționale 
a Studenților.

In încheierea adunării a avut loc 
un spectacol prezentat de formațiile 
artistice ale Ansamblului Uniunii 
Tineretului Muncitor.

(Agerpres)

se desfășoară timp de două zile, sînt 
prezentate mai mult de 100 de refe
rate de specialitate, la care au cola
borat aproape 250 de studenți.

(Agerpres)

„Cupa țărilor latine** Ia tir

Trăgătorii noștri victorioși
Proba de armă liberă calibru redus 

din cadrul competiției de tir „Cupa ță
rilor latine" a fost cîștigată de sportivul 
romîn Marin Ferecatu cu 1 133 puncte, 
urmat de Nicolae Rotaru — 1 127 puncte, 
Ion Olărescu — 1 123 puncte, Paoli (Ita
lia) — 1 122 puncte. Clasamentul pe 
echipe : Romînia 3 383 puncte, Italia 
3 325 puncte, Franța 3 278 puncte etc. 
Trăgătorii noștri s-au clasat pe primul 
loc (individual și echipe) și în proba de 
pistol viteză. La întreceri participă pen
tru prima oară și sportivi din Grecia, ast
fel că întrecerea se va numi pe viitor 
„Cupa țărilor greco-latine".

Rezultate in concursul 
internațional de lupte

In sala sporturilor Floreasca din Capi
tală a continuat ieri concursul internațio
nal de lupte. Dintre concurență romîni 
la lupte libere, llie Chirilă (cat. 70 kg)

nații lui Ion Șerban, soțul surorii 
și fratele soției, muncesc în petrol).

Petroliștii se înrudesc cu petro
liștii, ca într-un nesfîrșit lanț de 
reacții intime, început cîndva cu 
munca lui Constantin Gh. Șerban, 
care le leagă de titlul de glorie do- 
bîndit de București în anul 1857, pe 
atunci primul oraș din lume lumi
nat cu petrol Iampant.

Strănepoții lui C. Gh. Șerban de
țin astăzi înt>-altfel taina „aurului* 
negru.

Etapă nouă
1 Mai se apropie. Semne : depă

șirea angajamentelor luate pentru 
această primă etapă a întrecerii 
din acest an, ca și un afiș oareca
re lipit pretutindeni prin rafinărie : 
„O.N.T. Carpați, Agenția Ploiești, 
organizează în zilele de 1—2 mai 
o excursie la Muntele Roșu". Oa
menii s-au și înscris. Firește, și cei 
de la secția D.A.V. Vor petrece a- 
ceastă zi de sărbătoare după tra
diție, la- iarbă verde.

în camera de comandă a insta

Semănatul porumbului 
într-un timp cît mai scurt!
(Urmare din pag. I-a)

Gospodăriile de stat Ivănești, Măi- 
neasca, Blejești, Vitănești și altele 
au semănat întreaga suprafață cu 
porumb. De la aceste gospodării au 
fost trimise utilaje pentru grăbirea 
semănatului în unitățile învecinate, 
în unele gospodării însă nu se folo
sesc suficient utilajele pentru inten
sificarea lucrărilor. Diferențe mari 
există și între unități vecine, eu 
condiții asemănătoare. In timp ce 
unele gospodării de stat din cadrul 
trustului Alexandria au terminat 
semănatul pe întreaga suprafață 
planificată, în altele, din același 
trust, din cauza defecțiunilor orga
nizatorice, această lucrare s-a efec
tuat într-un procent redus. Gospo
dăriile agricole de stat Alexandria, 
Mavrodin și Bujoreni au terminat 
semănatul porumbului, pe cînd gos
podăriile de stat Storobăneasa și 
Toporu, în condiții asemănătoare, au 
semănat porumbul, prima în pro
porție de 54 la sută din suprafața 
planificată, iar a doua în proporție 
de 68 la sută.

Prin folosirea integrală a zilei lu
mină, organizarea temeinică a mun
cii, controlul permanent asupra fe
lului cum se desfășoară lucrările în 
gospodăriile de stat, poate fi depă
șită cu mult viteza zilnică stabilită 
prin planurile operative de lucru. 
Trusturile G.A.S. și conducerile gos
podăriilor agricole de stat trebuie 
să analizeze zilnic desfășurarea lu
crărilor de înșămînțări, să adapteze

l-a învins la puncte pe Nachligal (R.D.G.), 
Francisc Bolla (cat. 87 kg) a ciștigat la 
puncte în fața lui Bachmann (R.F.G.) și 
Hermann l-a învins prin tuș pe englezul 
Macnamarra (la cat. pesțe 97 kilograme).

Rezultate la lupte gijaco-romane : 52 
kg : Stoiciu (R.P.R.) bate la puncte pe 
Kasl (R.S.C.) ; 57 kg : M. Cristea (R.P.R.) 
întrece la puncte pe Stange (R.F.G.) ; 
Topsakal (Turcia) bate la puncte pe Alio- 
nescu (R.P.R.) ; 78 kg : Ciorcilă (R.P.R.) 
dispune la puncte de Goldețki (R.P.P.) ; 
97 kg : Martinescu (R.P.R.) învinge la 
puncte pe Frantisek (R.S.C.). Concursul 
continuă astăzi de la ora 10.

Meciul de șah 
Romînia — Polonia

în aula Bibliotecii centrale universitare 
din Capitală a început sîmbătă meciul 
de șah dintre reprezentativele R. P. Ro
mine și R. P. Polone. După primul tur, 
scorul este de 8,5—1,5 puncte (2 partide 
întrerupte) în favoarea șahiștilor romîni. 
Meciul continuă astăzi de la ora 17.

lației D.A.V.+D.E., operatorul prin
cipal Vasile Drăgănoiu explică :

— După părerea mea, întrecerea 
socialistă este și o chestiune de 
încredere în capacitatea și puterile 
practic inepuizabile ale omului de 
a îmbunătăți necontenit munca, 
viața sa. Cuvîntul nostru de ordine 
e : prestigiul produselor înainte de 
toate 1 Noi, cei de la D.A.V., ne-am 
luat angajamente concrete pentru 
întregul an : • toate rezervoarele 
de benzină ușoară și motorină de 
minus 15 grade C congelare — 
conforme cu fișele de calitate 1 • o 
producție peste plan în valoare de 
1 277 000 iei ; • reducerea cu 350 
de tone a pierderilor de produse 
petroliere admise. Aceste angaja
mente se înfăptuiesc pas cu pas.

întreaga acțiune pentru perma
nenta îmbunătățire a calității pro
duselor petroliere, pentru scoate
rea mereu la lumină a altor rezer
ve interne nu are nimic spectacu
los în sine. Salturile se petrec pe 
tăcute în însăși inima întrecerii so
cialiste și ceea ce se obține sînt tot 
atîtea suprapuneri la edificiul de- 
săvfrșirii construcției socialiste.

planurile operative la condițiile con
crete de lucru pentru a putea ter
mina grabnic semănatul și acorda 
sprijin unităților învecinate în ve
derea însămînțării porumbului în
tr-un timp scurt în toate regiunile 
țării.

Intensificarea la maximum a rit
mului însămînțărilor trebuie să fie 
însoțită de respectarea cu rigurozi
tate a condițiilor de calitate, întru- 
cît obținerea unei recolte mari este 
determinată într-o măsură însemna
tă de executarea lucrărilor la un 
nivel agrotehnic ridicat — pregăti
rea exemplară a patului germinativ, 
respectarea adîncimii de semănat, 
asigurarea densității optime pentru 
fiecare hibrid in funcție de zona de 
cultură și agrofond, prin reglarea 
corespunzătoare a vitezei de semă
nat. Asigurarea calității lucrărilor 
constituie sarcina cea mai impor
tantă a specialiștilor din agricultu
ră în aceste zile. Ei trebuie să se 
afle zi de zi pe teren, acolo unde se 
hotărăște soarta producției, să asi
gure o îndrumare concretă, apiicînd 
diferențiat, de la caz la caz, regulile 
agrotehnice.

Numai prin grăbirea ritmului în
sămînțării porumbului ca și a altor 
culturi, prin executarea fiecărei lu
crări la un nivel calitativ ridicat se 
poate asigura obținerea unei recolte 
mari. Să folosim din plin fiecare zi, 
fiecare oră bună de lucru în cîmp 
pentru grăbirea însămînțărilor, pen
tru succesul lucrărilor agricole de 
primăvară !

Campionatele mondiale de tenis de masă
în probele individuale ale campiona

tului mondial de tenis de masă de la 
Ljubljana, finalele se vdr disputa numai 
între jucători din R. P. Chineză și Ja
ponia. Sportivii chinezi au reușit un 
adevărat tur de forță, plasînd 4 cu
pluri în semifinalele probei de dublu 
bărbați și cîte două sau trei la cele
lalte probe. Ei au asigurate de pe acum 
titlurile mondiale la simplu și dublu 
bărbați. In concursul feminin, Maria 
Alexandru, singura jucătoare europeană

IN SEMIFINALELE „G C E." LA VOLEI
• S. K. LEIPZIG-RAPID BUCUREȘTI (M) 3-0 • DINAMO BUCUREȘTI-DYNAMO 

BERLIN (F) 3-1

Formațiile Rapid București (mas
culin) și Dinamo București (femi
nin) au susținut ieri seară partidele 
retur cu echipele S. K. Leipzig și, 
respeetiv, Dynamo Berlin, contînd 
pentru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni".

în meciul de la Leipzig, victoria a 
revenit jucătorilor germani cu 3—-0 
(15—10, 15—13, 15—9). în finală se 
califică însă voleibaliștii romîni, în
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înhumarea acad. prof, arhitect 
Petre Antonescu

Sîmbătă a avut loc înhumarea 
acad. prof, arhitect Petre Antonescu.

La mitingul de doliu de la In
stitutul de arhitectură „Ion Mincu" 
au luat parte academicieni, arhitecți, 
artiști plastici și alți oameni de 
știință și cultură, colaboratori ai 
celui dispărut, studenți. Au fost de
puse coroane de flori din partea 
Academiei R. P. Romîne, Ministeru
lui învățămîntului, Uniunii arhitec- 
ților din R. P. Romînă.

Viața și activitatea celui dispărut 
au fost evocate de acad. Ion Jalea, 
din partea Academiei R. P. Romîne, 
prof, arhitect Pompiliu Macovei, din 
partea Uniunii arhitecților din R.P. 
Romînă, prof, arhitect Nicolae Bă- 
descu, din partea Comitetului de

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„New York Herald Tribune"

„Piesele 
de domino 
care cad"
Sub acest titlu, ziarul „NEW YORK 

HERALD TRIBUNE" a publicat la 23 
aprilie un articol al cunoscutului co
mentator Walter Lippmann în care sub
liniază eșecurile politicii americane în 
Asia.

„A sosit timpul să ne întrebăm de 
ce poziția noastră în Asia a suferit un 
deolin atît de pronunțat deși lărgim și 
intensificăm războiul din Vietnam? — 
scrie autorul. Potrivit așa-zise'i teorii a 
dominoului, S.U.A. ar pierde respectul 
și sprijinul popoarelor din Asia dacă 
s-ar arăta slabe și s-ar abține de la ac
țiuni militare. Timp de trei luni, înce- 
pînd din februarie, noi am aplicat tot 
mai energic această teorie. Și care sînt 
rezultatele? Absolut contrare celor pre
zise: astăzi S.U.A. nu numai că sînt 
izolate, dar întîmpină opoziția crescîn- 
dă a principalelor puteri din Asia.

Cu excepția Japoniei, al cărei gu
vern, dar nu și popor, sprijină politica 
noastră, toate puterile asiatice sînt îm
potriva noastră in această problemă — 
nu numai China și Uniunea Sovietică, 
dar și Indonezia, India și Pakistanul".

Autorul arată în continuare că deși 
între diferite țări asiatice există unele 
deosebiri de păreri, „faptul esențial 
este că ceea ce au în comun este o 
opoziție tot mai hotărîtă împotriva es
caladării războiului pe care îl rlucem din 
februarie", că „ele sînt unite în a con
damna războiul nostru în Asia". 

calificată în sferturile de finală, a fost 
eliminată cu 3—1 de Lin Hui-cin, una 
din finalistele probei. La dublu fete, 
Maria Alexandru și Ella Constantinescu 
au ajuns pînă în „sferturi", unde au fost 
întrecute cu 3-—0 de cuplul Lian Li- 
cen, Li Ho-can. La simplu bărbați, cam
pionul mondial Ciuan Ce-tun va juca 
în finală cu compatriotul său Li Fu-iun 
(pentru a treia oară consecutiv la ulti
mele ediții ale campionatelor).

vingători la București tot cu 3—0, 
dar cu un punctaveraj superior.

Disputat aseară în Capitală, me
ciul retur Dinamo București—Dyna
mo Berlin s-a terminat cu scorul 
de 3—1 (11—15, 15—4, 15—9, 15—12) 
în favoarea jucătoarelor bucurește
ne. In finala competiției s-a califi
cat însă echipa berlineză, care cîști- 
gase prima întîlnire cu 3—0.

Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, prof, arhitect Asca- 
nio Damian, din partea Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu", și Ște
fan Scafa, din partea studenților a- 
celuiași institut. Vorbitorii au subli
niat activitatea desfășurată de aca
demicianul Petre Antonescu în rea
lizarea unor remarcabile lucrări de 
specialitate, contribuția sa la dez
voltarea tradiției științifice de res
taurare a unor monumente istorice 
de arhitectură, precum și la progre
sul școlii romînești de arhitectură.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul Bellu, unde a 
avut loc înhumarea.

(Agerpres)

„Administrația trebuie să privească 
în față acest lueru. Ea trebuie să re
flecteze asupra faptului că există o ase
menea opoziție asiatică generală față 
de războiul nostru din Asia.

Consilierii președintelui nu se pot 
consola prea mult cu faptul că alături 
de noi se află guvernul Tajlandei, care 
este slab, guvernul de la Seul, pe 
care-1 subvenționăm, guvernul de la 
Taipe (ciankaișist — N.R.), pe care-l 
protejăm, guvernul de la Saigon, care 
guvernează mai puțin de jumătate din 
Vietnamul de sud. Reflectînd asupra 
problemei, trebuie, din păcate, să punem 
pe celălalt talger al balanței sumbrul 
antiamericanism în creștere din Fiii- 
pine.

Intr-adevăr, piesele de domino cad, și 
cad departe de noi.

Care este rădăcina acestui antiame
ricanism în creștere din rîndul asiatici
lor ? Putem să vorbim la nesfîrșit 
despre modul în care luptăm pentru li
bertatea sud-vietnamezilor. Pentru po
poarele asiatice este vorba în mod vă
dit, și în primul rînd, de un război a- 
meriean împotriva unui popor asiatic, 
un război dus de o țară bogată din Oc
cident împotriva unui popor sărae din 
Asia.

După părerea mea, președintele se 
află într-o gravă încurcătură, deoarece 
nu a ținut seama de faptul istoric că 
rolul dominant al Occidentului în Asia 
a luat sfîrșit pentru totdeauna în cursul 
celui de-al doilea război mondial.

De atunci, în ciuda victoriei noastre 
finale asupra imperiului japonez, pu
terile occidentale nu vor stabili nici
odată relații noi cu popoarele asiatice 
dacă nu vor găsi o bază de egalitate 
politică și neintervenție pe care să se 
poată dezvolta schimburile economice și 
culturale.

Acest mare fapt istoric este foarte 
greu acceptat pentru mulți occidentali. 
Lor le este la fel de greu să accepte

Corespondență din Roma

Evocarea unei glorioase
pagini de istorie

Poporul italian retrăiește cu vie e- 
mofie evenimentele de acum 20 do 
ani, care au marcat victoria insurec
ției najionale antifasciste.

Marile manifesfajii din această du
minică încununează lungul șir al de
monstrațiilor care s-au desfășurat în 
întreaga Italie 1n ultimele săpfămîni. 
Emoționantă a fosf, de pildă, întîl- 
nirea de la Pisa a foștilor comba- 
tanfi. Am văzut în Piața martirilor 
revoluției scene mișcătoare. Oameni 
care au luptat cot la cot în primăvara 
lui '45 s-au îmbrățișat după lunga lor 
despărțire și, prinzindu-se de mîini, 
au format, pe toi traseul străbătut de 
coloane, adevărate fluvii vii. Glasu
rile zecilor de mii de demonstranți 
se contopiseră parcă într-un imens 
glas ridicat astăzi împotriva ac
țiunilor războinice ale cercurilor im
perialiste agresive, pentru pace și 
progres social.

Cu prilejul manifestațiilor au fost 
evocate episoade ale insurecției din 
25 aprilie 1945. Era în zilele cînd 
glorioasa Armată sovietică dădea 
marea bătălie pentru Berlin, iar alte 
forțe armate ale coaliției antihitleriste 
înaintau din vest spre Elba. Detașa
mentele de partizani unificate, care 
formau o adevărată și puternică ar
mată, au dezlănțuit ofensiva generală 
împotriva ocupanfilor hitleriști și a 
fasciștilor italieni aducînd prin 
lupte grele o contribuție hotărî- 
tcare la eliberarea întregului te
ritoriu al țării. Noaptea de 24 
spre 25 aprilie a fost marcată de 
glorioasa insurecție armată a parti
zanilor din Genova și împrejurimi. 
Chiar a doua zi, garnizoana hitleristă 
de 30 000 de oameni, de sub co
manda generalului Meinhold, a capi
tulat în fâja „Corpului voluntarilor li
bertății".

în timp ce detașamentele de parti
zani dădeau lovituri puternice duș
manului, în fabrici aveau loc mari 
greve muncitorești care paralizau 
produejia pentru mașina de război 
hitleristă, iar la sate țăranii dădeau 
foc recoltei și refuzau să furnizeze a- 
limente pentru trupele ocupanjilor. 
La adunările consacrate aniversării 
Rezistentei am auzit evocările a 
numeroși vorbitori de diferite orien
tări politice care subliniau că mișca
rea de rezistenfă a reunit sub stea
gul ei masele largi populare, rolul 
hotărîtor revenind clasei muncitoare. 
50 000 de comuniști, alături de alte 
mii și mii de luptători din rîndurile 
celorlalte partide politice, au căzut Ion MARGINEANU

Partizan» sînt întîmplnați cu bucurie de locuitor» orașului Bra eliberat

aceste relații noi cu Asia, pe cît le este 
de greu multor oameni din sudul S.U.A. 
să accepte integrarea rasială în școli 
și în localurile publice.

Pînă cînd nu ne vom debarasa de a- 
ceste idei preconcepute și prejudecăți 
vechi, nu vom reuși să facem față pro
blemelor asiatice și vom constata, așa 
cum se întîmplă astăzi în Vietnam, că, 
potrivit expresiei poetului german, ur
mărim neîncetat obiectul în permanen
tă mișcare al dorinței noastre. Vom 
constata că sîntem respinși de înșiși oa
menii pe care pretindem că vrem să-i 
salvăm.

Pentru noi, problema Asiei este în 
primul rînd o problemă de înțelegere 
a realității istorice. în concepțiile noas
tre asupra Asiei va trebui să se pro
ducă o schimbate fundamentală."

„Jeune Afrique"

„Deplasări 
garantate"

„Tehnicieni belgieni și americani 
au avut convorbiri la Bruxelles des
pre mijloacele de a face mal eficace 
armafa congoleză și au hotărît s-o 
doteze cu cadre și oameni de trupă 
belgieni. După aceste convorbiri, în 
ziarele belgiene se pot citi la mica 
publicitate anunțuri cam ciudate : 
«Sînt căutaji tineri fără cunoștințe 
speciale, sportivi și sănătoși. Salar’u 
ridicat. Numeroase deplasări garan
tate în Africa». Ce vor să însemne 
cuvintele „fără cunoștințe speciale" ? 
Arfa de a apăsa pe trăgaci face oare 
parte din „cunoștinfe speciale" ?" 

cu arma în mină ori sub gloanțele 
plutoanelor de execuție naziste.

Nepieritoare sînt faptele de eroism 
ale luptătorilor din Rezistentă, ele în- 
scriindu-se ca pagini glorioase ale 
mișcării revoluționare italiene. La 
27—30 septembrie 1943 începe in
surecția la Napoli. Infruntînd asaltcN 
tancurilor, partizanii silesc comanda
mentul nazist să părăsească în pa
nică orașul. La 28 noiembrie, șapte 
partizani, frafii Cervi, înfruntă cu băr
băție plutonul de execuție dușman. 
Cu cîteva clipe înainte de a răsuna 
salva, frafii se îmbrățișează, in vreme 
ce Gelindo Cervi strigă : „Voi, fasciș
tilor, ne veji ucide, dar noi nu vom 
muri, căci poporul nu piere nici
odată I"

La 1 martie 1944 începe greva ge
nerală în toate fabricile și întreprin
derile de pe teritoriul aflat încă sub 
ocupafia hitleristă. Timp de cîteva 
zile, din Piemont în Lombardia, din 
Emilia în Toscana, peste un milion 
de muncitori au încrucișat brațele, 
împle'ind revendicările economice cu 
cele politice : „Moarte cotropitorilor 
hitleriști și trădătorilor fasciști", era 
lozinca greviștilor. Nenumărafi oa
meni ai muncii au plecat să întărească 
rîndurile detașamentelor de partizani, 
în zilele de 29—30 septembrie 1944, 
1 830 de partizani din Mazabafio sînt 
împușcați și arși de vii de trupele 
feldmareșaluiui Kesselring ; marele 
poet italian Salvatore Quasimodo, 
laureat al Premiului Nobel, a scris 
că jertfa lor va intra în istoria lumii.

în aprilie 1945, cînd a sosit „ora 
ofensivei generale pe tot frontul na
tional", mișcările și acțiunile mase
lor, alături de acțiunile militare ale 
formațiilor partizane, au paralizat co
municațiile. Partizanii au eliberat întreg 
teritoriul national, ocupat încă de 
nemfi, salvind fabricile și instituțiile 
publice, pe care fasciștii își propuse
seră să le distrugă în timpul retra
gerii.

Evocînd episoadele glorioase din 
aprilie ’45, masele populare, însufle
țite de năzuințele pentru care s-au 
jertfit cei ce au cucerit victoria în 
insurecția antifascistă, își manifestă 
hotărîrea de a lupta cu toată fermi
tatea pentru apărarea păcii, pentru 
a consolida drepturile și libertățile 
ob(inute, pentru cauza democrației, 
păcii și progresului social.

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

FRAGA 24 (Agerpres). — în zi
lele de 22 și 23 aprilie a avut loc 
ședința plenară a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, care a dezbătut pro
blema pregătirii celui de-al patru
lea plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1966— 
1970 și a aprobat directivele privind 
activitatea organelor de stat, eco
nomice, obștești și de partid în 
elaborarea planului. Raportul cu 
privire la aceste probleme a fost 
prezentat de Oldrich Cernik, 
membru al C.C. al P.C, din Ceho
slovacia, vicepreședinte al guvernu
lui, președintele Comisiei de Stat a 
Planificării.

In baza raportului prezentat de 
A. Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, cu privire la 
organizarea și întărirea activității 
organelor Comitetului Central, La- 
dislava Klenhova-Basserova și Lu- 
bomir Strouga) au fost aleși secre
tari ai Comitetului Central. Plenara 
a~ recomandat ca Lubomir Strougal 
să fie eliberat din funcția de mi
nistru de interne. Jiri Hendrych a 
fost confirmat în funetia de pre
ședinte al Comisiei ideologice a Co
mitetului Central.

Dortmund Comemorarea 
victimelor fascismului

BONN 24 (Agerpres). — Aproape 
10 000 de persoane din landul Rena- 
nia de nord-Westfalia. Franța. Bel
gia. Olanda. Austria, Norvegia, Po
lonia și Iugoslavia, precum și o de
legație a spaniolilor din exil au par
ticipat la un miting care a avut loc 
la Dortmund cu prilejul comemo
rării victimelor fascismului ucise la 
16 aprilie 1945 in pădurile din a- 
proplerea acestui oraș.
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MINISTRUL AȘCHIILOR EXTERNE Al R. P. ROMINE
A SOSIT IA CAIRO

CAIRO 24. Corespondentul Ager- 
pres, N. Plopeanu transmite: Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a sosit 
sîmbătă după-amiază la Cairo. El va 
face o vizită oficială în R.A.U. la in
vitația ministrului afacerilor exter
ne al acestei țări.

La sosire, oaspetele romîn a fost

întîmpinat de Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al R.A.U., 
precum și de alte personalități egip
tene. Au fost de față Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Cairo, și membrii ambasadei ro
mîne, precum și șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Cairo.

geneva Sesiunea Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa

GENEVA. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : în 
cadrul sesiunii Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa continuă dis
cuțiile în comitete. în cadrul Comi
tetului pentru energia electrică, de
legatul romîn, Marin Olteanu, după 
ce a scos în evidență creșterea pro
ducției de energie electrică în R. P. 
Romînă, a sugerat ca organele sub
sidiare să-și concentreze atenția a- 
supra unor probleme ca exploatarea 
minelor destinate alimentării cu 
combustibil a centralelor termice și 
mijloacelor de transport.

Delegatul romîn Victor Aldea, o- 
cupîndu-se de lucrările organelor 
subsidiare ale Comitetului pentru a-

gricultură, a subliniat necesitatea 
intensificării activității grupului de 
lucru pentru mecanizarea producției 
agricole.

Intervenind în discuțiile din ca
drul Comitetului locuințelor, con
strucției și sistematizării, delegatul 
romîn ing. Dinu Marcel a scos în 
evidență necesitatea elaborării unui 
studiu privind influența asupra 
prețului de cost a introducerii ma
terialelor plastice în construcții. El 
a amintit că la sfîrșitul lunii mai 
membrii comitetului vor efectua în 
Romînia o călătorie de studii și și-a 
exprimat speranța că aceasta va 
contribui la realizarea unui rodnic 
schimb de experiență.

TERITORIUL R. D. VIETNAM

DIN NOU BOMBARDAT
HANOI 24 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția de presă V.N.A., 
în noaptea de 23 spre 24 aprilie și în 
ziua de 24 aprilie, avioane și nave 
de război americane și sud-vietna
meze au atacat de patru ori terito
riul R. D. Vietnam, precum și insula 
Con Co, situată în apele teritoriale 
nord-vietnameze. Misiunea de legă
tură a înaltului comandament al

armatei populare vietnameze a a- 
dresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control un mesaj în 
care protestează împotriva acestor 
noi atacuri și cere ca Statele Unite 
și autoritățile sud-vietnameze să 
pună capăt tuturor actelor de agre
siune asupra R. D. Vietnam, să res
pecte și să aplice acordurile din 1954 
de la Geneva.

Solidaritate cu lupta dreaptă
vietnamez

TOKIO 24 (Agerpres). — Consiliul 
științific al Japoniei a adresat un 
apel oamenilor de știință din în
treaga lume în legătură cu situația 
din Vietnam. Protestînd cu hotărîre 
împotriva extinderii conflictului, se 
subliniază în apel, ne adresăm oa
menilor de știință din întreaga lume 
cu chemarea de a depune toate efor
turile pentru încetarea fără întîr- 
ziere a agresiunii din Vietnam.

★

ROMA 24. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite:

a poporului

Un grup de cunoscuți medici ita
lieni au adresat poporului italian 
un apel pentru a aduna fonduri în 
vederea trimiterii în R. D. Vietnam 
a unui spital de campanie. Apelul 
este semnat de cunoscuți profesori- 
doctori, printre care Giuseppe Acan- 
fora, directorul Institutului de boli 
interne al Universității din Modena, 
Ettore Biocca, directorul Institutu
lui de parazitologie al Universității 
din Roma, precum și de alți profe
sori și doctori din Veneția, Napoli, 
Novara, Ancona, Bari etc.

Vizita delegației militare romîne 
în R. S. Cehoslovacă

PRAGA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite : Conti- 
nuîndu-și vizita de prietenie în R.S. 
Cehoslovacă, delegația militară ro
mînă, condusă de generalul de ar
mată L. Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale R.P.R., a sosit la 23 apri
lie la Brno. Pe aeroport era aliniată 
o gardă de onoare. Delegația mili
tară romină a fost întîmpinată de 
generalul de armată B. Lomsky, 
ministrul apărării naționale al R. S. 
Cehoslovace.

în cursul dimineții, delegația mi
litară romînă a făcut o vizită la 
Comitetul național al orașului Brno. 
Apoi a depus o coroană de flori la 
cimitirul din Brno ai eroicilor ostași 
romîni care, cu 20 de ani în urmă, 
au căzut pe aceste meleaguri în lup
tele purtate împotriva cotropitorilor

hitleriști. După-amiază, oaspeții ro
mîni au vizitat Academia Militară 
A. Zapotocky.

★

într-o atmosferă caldă, priete
nească, a fost primită delegația mi
litară romînă în cooperativa agrico
lă unică din Vracov. La mitingul 
care a avut loc în piața comunei, la 
care au participat locuitori din Vra
cov și delegați din comunele înve
cinate, a luat cuvîntul generalul de 
armată L. Sălăjan.

S-a depus o coroană de flori la 
monumentul ridicat în memoria ce
lor 34 de ostași romîni care au că
zut eroic pentru eliberarea acestei 
comune. în cinstea delegației a a- 
vut loc o serbare populară consa
crată prieteniei romîno-cehoslovace.

Manevrele electorale din Congo
• O nouă amînare a alegerilor la Leopoldville
• Duelul Chombe-Kasavubu

----- ——.--------------------------?■

NOTE

c lp R u Mesajul 

președintelui Makarios
NICOSIA 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Makarios a adresat po
porului cipriot un mesaj în care se 
reafirmă intenția guvernului de a 
restabili o situație normală în insu
lă și de a soluționa criza cipriotă.

Se relatează că reprezentanții for
țelor O.N.U. din insulă au avut vi
neri o serie de întrevederi cu ofi
cialitățile guvernului cipriot și cu 
liderii comunității turce, în vederea 
găsirii unui mijloc care să ducă la 
scăderea tensiunii din capitala ță
rii. . Observatorii subliniază că re
prezentanții forțelor O.N.U. au ela
borat un plan potrivit căruia zonele 
și clădirile ocupate săptămîna tre
cută de ciprioții turci în apropierea 
„liniei verzi" să fie preluate de tru
pe ale O.N.U.

Laos

Provincia Sam Neua 
bombardată de aviația 
americană

KHANG KHAI 24 (Agerpres). — 
Thao Ma, guvernatorul provinciei 
eliberate din Laos, Sam Neua, a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că, de la începutul lunii, 
trupele grupării de dreapta, spriji
nite de S.U.A., au bombardat în 
mai multe rînduri această provin
cie. Aproape zilnic, se arată în de
clarația transmisă și de postul de 
radio al forțelor patriotice laoțiene, 
avioane americane, decolînd de la 
bazele din Tailanda și Vietnamul 
de sud, au bombardat așezările din 
provincia amintită. Asemenea ac
țiuni „constituie o violare a acor
durilor de la Geneva cu privire la 
Laos din 1962 și o încălcare a in
dependenței și suveranității acestei 
țări".

Rusk îngrijorat de criticile intelectualilor
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a rostit vineri o cuvîntare în 
fața membrilor Asociației americane 
a dreptului internațional. Această 
cuvîntare, remarcă agenția U.P.I., 
„a fost îndreptată împotriva cercu
rilor academice din S.U.A., reflec- 
tînd îngrijorarea administrației față 
de intensificarea criticilor la adresa

tului de Stat a declarat că funcțio
nari specializați în problemele sud- 
estului asiatic „vor fi însărcinați să 
explice această politică". După cum 
arată agenția France Presse, săptă
mîna trecută într-un număr de pes
te 50 de universități și școli superi
oare s-au desfășurat manifestații ale 
studenților împotriva politicii S.U.A. 
în Vietnam.

LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres). — 
Potrivit agenției France Presse, au
toritățile din Leopoldville au decla
rat că „alegerile care urmau să se 
desfășoare duminică în capitală nu 
vor avea loc din cauza lipsei de... 
material electoral". Prima amînare 
a alegerilor — care urmau să aibă 
loc inițial la 28 martie — a fost ex
plicată prin lipsa urnelor de vot. 
De data aceasta nu se specifică ge
nul „materialelor electorale" defici
tare, dar observatorii de presă din 
Leopoldville constată că între pri
mul ministru Moise Chombe și pre
ședintele Kăsavubu asperitățile de
vin tot mai evidente. Nu este ex
clus ca noua amînare a alegerilor 
să exprime teama primului ministru 
Chombe de o victorie a lui Kasa-

vubu, care i-ar umbri „succesul" re
purtat în provincia Katanga, unde a 
candidat. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît, potrivit unor știri, Moise 
Chombe dorește să cumuleze func
țiile de șef de stat și prim-ministru, 
ceea ce presupune înlăturarea lui 
Kasavubu.

Ca o confirmare a faptului că 
noua amînare a alegerilor consti
tuie în ultimă instanță rezultatul 
manevrelor condiționate de lupta 
pentru putere între cei doi politi
cieni congolezi, este citată arestarea 
generalului Norbert Moke, fost co
mandant șef al jandarmeriei ka- 
tangheze. Se crede că Moke ar fi 
destăinuit unele planuri în legătură 
cu „acțiunile electorale" ale fostu
lui său patron, Moise Chombe.

Comentariul zilei

TULBURĂRILE
DE LA SEUL

Coreea de sud a redevenit în 
ultima vreme teatrul unor viguroase 
demonstrații studențești. Potrivit 
relatărilor agențiilor occidentale de 
presă, de aproape două săptămîni 
la Seul și în alte orașe între stu- 
denți și poliție se desfășoară ade
vărate lupte de stradă. Forțele ar
mate au fost puse sub stare de a- 
larmă, iar porțile școlilor și univer
sităților au fost închise pînă la sfîr- 
șitul lunii. Tensiunea a atins un 
punct culminant la 16 aprilie, cînd 
pe străzile Seulului au ieșit 7 000 de 
studenți și cînd au intervenit forțe 
armate. In timpul ciocnirilor care au 
avut loc cu acest prilej s-a înregis
trat un mare număr de răniți. Sute 
de persoane au fost arestate.

Elementul declanșator al actuale
lor demonstrații l-a constituit, ca 
de atîtea ori în ultimii ani, mult 
controversatele tratative japono — 
sud-coreene. începute în 1952, aces
te tratative s-au încheiat în primele 
zile ale lunii aprilie prin semnarea 
unor acorduri menite să ducă la li
chidarea unor diferende existente în
tre cele două țări și la stabilirea de 
relații diplomatice. Acordurile se re
feră la reparații și despăgubiri, 
la pescuit și la statutul celor 
600 000 de sud-coreeni care tră
iesc în Japonia. Pentru normalizarea 
relațiilor, Coreea de sud a cerut 
drept despăgubire, pentru daunele 
provocate în cei 35 de ani de do
minație colonială a Japoniei, 1 mi
liard de dolari. Despăgubirea, al 
cărei cuantum a fost în cele din 
urmă micșorat, fusese promisă 
de Japonia în schimbul renunță
rii de către Coreea de sud la fai
moasa „linie Rhee", stabilită 
unilateral și delimitînd o vastă zonă 
marină, unde pescuitul era interzis 
pescarilor japonezi.

Republica Populară Democrată 
Coreeană, cît și o mare parte a o- 
piniei publice din Coreea de sud 
și din Japonia au protestat și protes
tează împotriva acestor aranjamen
te. Aceasta nu numai pentru faptul 
că problema despăgubirilor, așa 
cum se arată într-o declarație 
a ministrului de externe al R.P.D. 
Coreene, nu poate fi rezolvată 
decît „după instaurarea unui gu
vern unic care să poată repre
zenta voința întregului popor core
ean”, dar și pentru că așa-zisa „nor
malizare" a relațiilor dintre cele 
două țări urmărește de fapt să asi
gure condiții prealabile pentru crea
rea unui nou bloc militar agresiv în 
nord-estul Asiei — N.E.A.T.O., inspi
rat de cercurile agresive din S.U.A.

politicii Statelor Unite în Vietnam 
în cursul mitingurilor care au loc 
în universitățile americane". Rusk 
a atacat acea parte a intelectualită
ții americane și, în primul rînd, a 
profesorilor universitari care con
damnă intervenția americană în A- 
sia de sud-est.

în aceeași zi, Departamentul de 
Stat a anunțat că guvernul a hotă
rît să organizeze o campanie „de 
informare" în universitățile din 
S.U.A., unde în ultima vreme se 
manifestă o ostilitate crescîndă față 
de politica americană în Vietnam. 
Purtătorul de cuvînt al Departamen-

Relevînd amploarea manifestațiilor 
de la Seul, agenția France Presse 
scrie că în sînul opiniei publice din 
Coreea de sud acordurile japon.o- 
sud-coreene sînt considerate drept 
„un act de supunere față de Japo
nia". Pentru acest motiv, valul de 
demonstrații început în timpul vizi
tei ministrului de externe japonez 
la Seul continuă și concomitent se 
intensifică acțiunile partidelor de 
opoziție. Joi, Adunarea Națională 
sud-coreeană nu și-a mai putut 
continua lucrările, așa cum se anun
țase, întrucît partidele de opoziție 
au boicotat ședințele. Pe de 
altă parte, fostul președinte sud- 
coreean, Yun Po Sun, lider al 
opoziției, a adresat o scrisoa
re deschisă generalului Hamil
ton Howze, comandantul forțelor 
S.U.A. din Coreea de sud, în care 
protestează împotriva furnizării de 
către armata americană de grenade 
lacrimogene și fumigene, folosite de 
poliția sud-coreeană pentru împrăș- 
tierea manifestanților.

De fapt, dificultățile politice, că
rora este nevoit să le facă față gu
vernul marionetă de la Seul, se îm
pletesc cu serioase dificultăți eco
nomice. Un articol, apărut recent în 
ziarul american „Washington Post", 
arată că „criza economică" se dato- 
rește în special creșterii cheltuielilor 
militare, care au ajuns în prezent la 
33 la sută din buget. Drept urmare 
au scăzut simțitor sumele și așa des
tul de mici alocate în scopuri civile. 
Economia se află în general într-o 
stare jalnică. De la sfîrșitul anului 
trecut, multe fabrici au fost închise 
sau lucrează cu capacități reduse. 
Șomajul a crescut considerabil.

Nici situația țăranului sud-coreean

nu este mai bună. „Anual — a- 
răta publicația londoneză „Eastern 
World" — aproximativ 250 000 de 
țărani, neavînd posibilitatea de a se 
hrăni de pe peticul lor de pămînt, 
pleacă în marile orașe, unde trăiesc 
din munci întîmplătoare".

In această situație precară, auto
ritățile din Coreea de sud au hotărît 
— colac peste pupăză — să trimită, 
nu de mult, noi unități ale forțelor 
lor armate pentru a sprijini agresiu
nea S.U.A. din Vietnam. Hotărîrea 
a fost primită cu indignare de popu
lație, care arată că în Coreea de sud 
sînt de rezolvat destule proble
me grele, chiar fără amărăciunea 
știrilor care au și început să soseas
că despre pierderile suferite de 
corpul expediționar sud-coreean în 
Vietnamul de sud. Dar, de curînd au 
sosit și știri de alt ordin. O telegra
mă transmisă de agenția de știri 
nord-vietnameză relatează că un 
grup de 500 de soldați sud-co
reeni au cerut să se reîntoarcă 
în patrie. Ei au refuzat să mai 
ia parte la raidurile și atacu
rile întreprinse de trupele ame
ricane și sud-vietnameze împotri
va luptătorilor din mișcarea de eli
berare. Știrea are o dublă semnifi
cație. Ea constituie încă o dovadă 
a caracterului profund antipopular 
al războiului dus împotriva patrio- 
ților vietnamezi. In același timp, ea 
este o nouă expresie a stării de 
spirit existente în rîndurile tineretu
lui sud-coreean care așa cum o 
arată și demonstrațiile studențești 
este din ce în ce mai nemulțumit 
de politica regimului de la Seul.

Radu BOGDAN

Din viata economică internațională
• într-un raport publicat la Bru

xelles de către Comisia Pieței co
mune se arată că producția de auto
mobile a „celor șase" va continua să 
scadă în următoarele luni. După a- 
precierile raportului, producția de 
automobile în Franța, Italia, R.F.G., 
Belgia, Olanda și Luxemburg se va 
situa, în cel de-al doilea trimestru

Corespondență din Paris

al anului 1965, la un număr de uni
tăți cu 2 la sută mai mic decît în 
aceeași perioadă a anului trecut.

• Reprezentantul în Italia al 
Consiliului chinez pentru promova
rea comerțului internațional și di
rectorul general al firmei „Italvis- 
cosa" au semnat la Roma un con

tract în baza căruia firma italiană 
va exporta în R. P. Chineză fibre 
sintetice și de celofibră în valoare 
de 2,6 miliarde lire italiene.

• Guvernul american a hotărît 
să intervină pentru a împiedica 
declanșarea unei greve a munci
torilor siderurgiști din S.U.A., a- 
nunțată pentru 1 mai. în acest 
scop, William Simkin, directorul 
Serviciului federal de mediere și 
conciliere a avut vineri consultări

Conflictul de muncă de la „Peugeot"
Incepînd de vineri, pe străzile Pari

sului" pot fi văzute automobile din 
noul tip „Peugeot" 204, de-abia cobo- 
rîte de pe benzile rulante. Nașterea 
lui „204" nu a fost ușoară : ea a ne
cesitat 5 ani de studii și investirea a 
50 de miliarde de franci vechi.

„Peugeot" 204 este insă la ordinea 
zilei și pentru că la uzinele de la care 
provine au avut loc în ultima vreme o 
serie de conflicte de muncă, cărora 
presa franceză le acordă mult spajiu.

Jinînd seama de faptul că in ultimii 
ani la aceste uzine productivita
tea muncii a sporit considerabil, ceea 
ce a adus beneficii mai înalte ca ori- 
cînd, sindicatele consideră că este ne
cesară sporirea corespunzătoare a sa
lariilor. Muncitorii au cerut, în cadrul 
luptei greviste, sporirea salariilor cu 
20 de centime pe oră, precum și 
scurtarea săptămînii de lucru. Dar di
recția uzinelor, accelerînd apariția nou
lui automobil, a anunjat mărirea ore
lor de muncă, refuzînd satisfacerea 
revendicărilor muncitorești. Conflictul 
s-a înăsprit, mișcarea grevistă accen- 
fuîndu-se. Muncitorii au hotărît să în
trerupă lucrul zilnic, de patru ori. Di
recția a răspuns prin măsuri de con
cediere a activiștilor sindicali. Perspec
tivele de tratative au eșuat, deoarece 
direcfia uzinelor refuză să ia în consi
derație revendicările muncitorilor și să 
anuleze sancțiunile. Cu toate că acest 
conflict de muncă se soldează zilnic 
cu 200 de automobile mai puțin, direc
ția a precizat că nu poate ceda nici în 
problema salariilor, nici în aceea a du
ratei de lucru. Totuși, la Sochaux, unde 
se află uzina, se explorează posibilită
țile unui dialog între sindicate și patro
nat, dat fiind că uzina și-a pus drept

scop să producă 20 000—30 000 de 
mașini din noul tip 204 pînă la pe
rioada concediilor.

Ziarele consideră că conflictul de la 
„Peugeot" are o importanță care nu se 
limitează la aceste uzine. „Le Monde" 
apreciază că acest conflict ar putea fi 
începutul unei revendicări generale 
muncitorești în Franja.

Și în alte ramuri se înregistrează 
conflicte de muncă. La uzina de mo
toare „Hispanosuisse”, muncitorii au 
început greve de scurtă durată în spri
jinul revendicărilor de sporire a sala
riilor. La uzina constructoare de mașini 
electronice Bull, muncitorii au încetat 
lucrul, în semn de protest, împotriva 
hofărîrii conducerii de a concedia 613 
muncitori.

cu reprezentanți ai Sindicatului unit 
al muncitorilor oțelari și cu delegați 
ai patronatului din industria side
rurgică. După încheierea întrevede
rilor, Simkin a declarat că noi ne
gocieri vor avea loc în zilele urmă
toare.

• Cu prilejul unei conferințe de 
presă convocate la încheierea vizitei 
sale în Austria, ministrul danez al 
afacerilor externe, Per Haekkerup, 
a adus unele critici la adresa Pie
ței comune. „Piețele noastre de ex
port, a spus el, au fost afectate de 
produsele exportate de țările ne
membre ale zonei liberului schimb 
și va trebui să punem capăt aces
tei situații". Ministrul danez a pre
cizat că la viitoarea conferință a ță
rilor A.E.L.S. va cere să se ia mă
suri de protecție contra Pieței co
mune.Alexandru GHEORGHIU

Peste 2 000 de metalurgiști francezi de la uzinele Berliet s-au Întrunit 
pentru a protesta împotriva concedierilor

SCURTE ȘTIRI
KUALA LUMPUR. Ambasadorul 

Japoniei în Federația Malayezia a a- 
nunțat că președintele Indoneziei, 
Sukarno, a fost invitat oficial să par
ticipe la o întîlnire cu primul ministru 
al Federației Malayezia, Abdul Rah
man, în vederea discutării conflictu
lui malayeziano-indonezian. întîlnirea 
urmează să aibă loc la Tokio în luna 
mai.

NEW YORK. Primul ministru al 
Italiei, Aldo Moro, și ministrul de 
externe, Amintore Fanfani, care între
prind o călătorie prin S.U.A., au fă
cut o vizită oficială la sediul O.N.U., 
unde au conferit cu secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, asupra unor 
probleme ale actualei situații inter
naționale.

NEW YORK. Peste 5 000 de per
soane, albi și negri, au manifestat pe 
străzile din Boston în semn de pro
test împotriva discriminărilor rasiale

practicate în acest oraș. Manifestația 
a fost condusă de liderul populației 
de culoare, Martin Luther King, lau
reat al premiului Nobel pentru pace.

COPENHAGA. Ziarul „Politiken" a 
anunțat că în jurul capitalei Dane
marcei vor fi amplasate subunități a- 
mericane de rachete antiaeriene tip 
„Hawk".

TOKIO. Peste 500 de oameni de 
afaceri japonezi, precum și o serie de 
oameni politici, au cerut guvernului 
în cadrul unei adunări la Tokio să 
încurajeze comerțul cu R. P. Chineză 
și să stabilească relații diplomatice 
cu această țară.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut întrevederi 
cu reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai Izraelului și Iordaniei, cu 
care a examinat situația creată ca ur

mare a recentelor incidente de la fron
tiera dintre cele două țări.

KHANG KHAI. Postul de radio 
„Vocea Laosului" a anunțat că zilele 
trecute forțele patriotice laoțiene au 
respins un atac al trupelor grupării 
de dreapta, sprijinite de americani, în 
regiunea Khu Dang din provincia cen
trală a Laosului. Au fost uciși sau ră
niți 20 de soldați din trupele ata
cante.

DAMASC. Un congres medical in
ternațional consacrat problemelor me
dicale din Orientul Apropiat și Mij
lociu a început la Damasc. La con
gres participă o delegație din R. P. 
Romînă, compusă din prof. dr. I. Țu- 
rai și dr. M. Popescu-Buzău, secre
tar general al Uniunii medicale bal
canice.

LONDRA. Cu ocazia lucrărilor 
Consiliului Societății europene de of

Succesiunea 
„regelui 
cafelei“

Potrivit propriilor sale cu
vinte, procurorul brazilian Wil
son Campelo intenționează „să 
dea în vileag cea mai mare es
crocherie comisă în Brazilia de 
la descoperirea ei". Tribunalul din 
Rio de Janeiro a dispus confis
carea pentru fraude a averii ace
luia care a fost — deoarece 
între timp a decedat — cel mai 
bogat brazilian : Mario Simon
sen, poreclit „regele cafelei".

Imperiul economic pe care îl 
controla Simonsen — scrie re
vista vest-germană „Der Spie
gel", care relatează faptul — se , / 
compunea din 70 de întreprin
deri. Printre ele se numărau > 
două mari firme de comerciali
zare a cafelei, uzine siderurgice 
și constructoare de mașini, mine 
de cupru, plumb, argint etc.

Unui asemenea „rege" îi erau, l 
firește, larg deschise și porțile ( 
principalului organism economic 
al țării — Instituto Brasileiro do ■' 
Cafe (I.B.C.): I.B.C. achiziționa i 
surplusurile de recoltă, iar a- 1 
tunci cînd cantitățile creșteau ț 
«prea» mult, stoca sau dădea 
pradă focului cafeaua brută pen
tru menținerea prețului. In 1962, r 
cînd se aflau în depozite două 
recolte de cafea — circa 36 mi
lioane de saci — Simonsen a ob
ținut autorizația să exporte în 
secret, la prețuri speciale, mi
lioane de chintale de cafea.

Abia după ce Maculau, fostul 
președinte al I.B.C., a fost demis, ( 
s-au descoperit matrapazlîcurlle.

Procurorul general a prezentat 
«un prim decont provizoriu» al 
grupului Simonsen, din care re
ieșea că acesta datorează statu
lui 25 milioane de dolari — contra
valoarea a 30 000 tone de cafea 
brută. Dar, între timp, Mario Si
monsen reușise să plece la Pa
ris. într-una din zile el a fost 
găsit mort în apartamentul fiicei 
sale. Se afirmă că în urma unui 
infarct. Cine știe ?

Gh. DASCALU

Cu jumătăți 
de măsură

în Anglia trăiesc circa un mi
lion de oameni „de culoare" pro- 
veniți din țări ale Common- 
wealth-ului. In ultimii ani, 
presa engleză a evidențiat nu
meroase cazuri de discriminări 
împotriva lor. In legătură cu a- 
ceasta, s-a semnalat necesitatea 
unor legi tinzînd să pună capăt 
acestor discriminări. Laburiștii 
au inclus în programul lor pro
bleme ca situația imigranților, 
desființarea ghetourilor în care 
locuiesc, accesul lor liber spre 
diferite profesiuni. Ca urmare a 
acțiunilor perseverente ale opi
niei publice democratice, ale mi- 
litanților mișcărilor progresiste, 
de curînd guvernul laburist a 
elaborat un proiect de lege cu 
privire la relațiile rasiale.

In presa engleză proiectul de 
lege a fost primit cu rezerve. 
Ziarul „Observer", de pildă, a 
scris : „Organizațiile imigranților 
și cele pentru drepturile ci
vile consideră proiectul legii 
relațiilor rasiale ca fiind bine 
intenționat, dar, practic, fără 
eficacitate". Printre prevede
rile lui se numără pedepse 
cu amenzi pînă la 100 lire 
sterline pentru discriminarea 
rasială în locurile publice, 
precum și amenzi pînă la 100 lire 
sterline și închisoare pe timp de 
doi ani pentru discursuri sau 
pamflete care ațîță ura de rasă. 
Dar criticii proiectului îl conside
ră drept nesatisfăcător, deoarece 
nu abordează nici pe departe 
problemele reale: slujbele, locu
ințele, asigurările sociale etc. în 
acest fel, noua lege, dacă va fi 
adoptată, nu va fi decît... o ju
mătate de măsură — după păre
rea unor ziare.

Gabriela MANTU

talmologie, care au avut loc la Londra 
în zilele de 20 și 21 aprilie, prof. dr. 
P. Vancea, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. a fost ales membru 
permanent al comitetului acestei so
cietăți.

GENEVA. In zilele de 1—5 mai va 
avea loc la palatul Beaulieu, din Lau
sanne, cea de-a 11-a Adunare gene
rală a Federației mondiale a foștilor 
combatanți. Vor participa peste 300 
delegați reprezentînd asociații de 
foști combatanți din 50 de țări.

RIO DE JANEIRO. Guvernatorul 
statului Guanabara, Carlos Lacerda, 
a renunțat oficial la funcțiile sale. A- 
cest gest, arată A.F.P., constituie de 
fapt începutul campaniei sale în ve
derea alegerilor prezidențiale din oc
tombrie 1966, cînd își va prezenta 
candidatura.
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