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In întîmpinarea Congresului partidului

UN PUTERNIC AVÎNT IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Valorificarea unor noi 
rezerve interneCluj (coresp. „Scînteii"). — Primele patru luni ale anului au fost încheiate de metalurgiștii de la uzinele „Industria sîrmei" din Cîm- pia Turzii eu importante realizări în întrecere. Ei au depășit planul la producția globală cu 4 616 000 lei, iar la producția marfă cu 4 235 000 Iei. S-au produs peste prevederi 3 608 tone de oțel, laminate, bare trase, trefilate și alte produse metalurgice. cu aproape 600 tone mai mult decit prevedea angajamentul.Analizînd temeinic rezervele și posibilitățile existente, siderurgiștii și-au propus ca pînă la 1 iulie, în cinstea Congresului partidului, să depășească planul la producția globală cu 6 milioane lei. la producția marfă cu 6 milioane lei, să producă peste plan 4 500 tone de oțel, laminate, sîrmă și alte produse, să realizeze economii și beneficii peste plan de cite 500 000 lei.In vederea îndeplinirii acestor o- biective mobilizatoare luate în întrecere în întîmpinarea Congresului partidului, în uzină se iau, în continuare, noi măsuri tehnice și organizatorice. La oțelărie se lucrează la modernizarea cuptorului nr. 2. ceea ce va avea ca rezultat creșterea capacității cu 660 de tone pe an. La laminoare se mecanizează transportul țaglelor de la foarfecă la caja nr. 2, în scopul evitării pierderilor de metal. Și alte măsuri sint în curs de aplicare.

In primele patru luni ale anului, colectivul întreprinderii „Inox" din 
Capitală a obținut însemnate succese în producție. In întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor 
s-au evidențiat numeroși muncitori. Iată, in fotografii, cițiva dintre 

I aceștia (de la stingă la dreapta) : matrițerii Nicolae Constantin și 
Gheorghe Fechete ,- strungarul Gheorghe Ion ; șleiuitorul loan Matei ; 

forjorul Viorel Boaru Foto : A. Cartojan

La hidrocentrala de pe Argeș

Barajul a atins 105 metri înălțime
PITEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii"). — Constructori* și 
montorii de pe șantierul 
hidrocentralei ,,Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de pe 
Argeș și-au îndeplinit și 
depășit angajamentele 
luate în un trece rea soann- 
listă pentru etapa pînă la 
1 Mai. Marele baraj de la 
Piscul Vidraru a atins 
înălțimea de 105 metri. 
Stăvilarul crește de la o 
zi la alta. în- luna apHlie 
s-au turnat cu circa 1 G00 
metri cubi mai mult be
ton față de prevederi, 
întrecerea în întîmpinarea 
Congresului partidului 
are un obiectiv precis : 
,,în fiecare schimb — 
peste 500 metri cubi de 
beton turnați în corpul 
barajului", lată, o pre
misă certă ca anga
jamentul pe care și 
l-au luat constructorii de

aici în întrecerea socialis
tă pe acest an — de a 
termina betonarea baraju
lui cu două luni mai de
vreme față de termenul 
planificat — va fi înde
plinit.

In i itm- susținut se des
fășoară lucrările și la ce
lelalte obiective ale hi
drocentralei. La centrala 
subterană s-au terminat 
cu multe zile înainte fața 
de grafic lucrările de 
fundații pentru primele 3 
turbine și se fac pregătiri 
pentru a se trece la mon
taj. La gaieria de fugă 
s-au atins viteze mari de 
înaintare : de la începu
tul anului s-au realizat 200 
metri liniari de gaierii, 
față de 91 metri cît era 
planificat. Vitezele cele 
mai mari de înaintare au 
obținut cunoscutele bri
găzi de mineri în fruntea 
cărora se afla Tudor Mo-

raru. Pavel Oțet și Ale
xandru Farcaș.

Apropierea Congresu
lui partidului insufla noi 
energii constructorilor și 
montoriior de pe șantier. 
Priceperea și inițiativa lor 

•creatoare au seen la ivea
la noi rezerve și posibili
tăți. Pe baza valorificări 
lor, colectivul șantierului 
și-a propus, printre altele, 
ca pînă la 1 • iulie sa 
toarne în corpul baraju'ui 
105 000 metri cubi beton, 
cu 3 000 metri cubi mai 
mult față de prevederi, 
sa excaveze și să be*or 
neze 216 metri liniari la 
galeria de fugă, să obțină 
economii suplimentare La ' 
prețul de QQ.stJn valoare 
de 40â 000 lei și să spo
rească productivitatea i 
muncii cu 2 la sută, în loc 
de 1 la suta cît prevedea ’ 
angajamentul luat la în
ceputul anului.

Pînă la 1 iulie

2300 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE 
PESTE PLANBACAU (coresp. „Scînteii"). — In secțiile Combinatului de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț se muncește cu entuziasm pentru îndeplinirea exemplară a planului și a angajamentelor luate în întrecere. Zilnic sint expediate spre diferite gospodării agricole de stat și cooperative agricole de producție sute de tone de îngrășăminte. De la începutul anului și pînă aejai, chi- rriiștii din Piatra Neamț au produs peste prevederile planului 2 000 de tone de azotat de amoniu și 900 de tone de anjonige. Cljibzuincț posibilitățile și rezervele existente, muncitorii, inginerii și tehnicienii combinatului și-au propus ca, prin folosirea mai bună a capacităților de producție, să realizeze pînă la 1 iulie, în cinstea Congresului partidului, 2 300 tone de îngrășăminte peste plan. Numai în zilele de 1—3 mai, ei au produs aproape 100 tone de îngrășăminte și 24 tone de amoniac peste plan.O contribuție însemnată la obținerea acestor rezultate au adus operatorii Mihai Chiriac, Ilie Sandu și Tudor Popa din hala de fabricație a azotatului de amoniu, muncitorii din schimbul maistrului Aurel Bica și muncitorii Ion Vuță, Gheorghe Cru- ceru și Ion Ignat de la secția uree.

ÎN [ rn 1 Tfl lflPE
OBIECTIV: LU uuu
Au terminat
semănatul porumbului
Regiunea 
Dobrogea

CONSTANȚA (coresp. „Scîn
teii”). — în ultimele zile, ritmul în- 
sămînțării porumbului în regiunea 
Dobrogea s-a intensificat. Folosind 
timpul prielnic între ploi, precum 
și întreaga capacitate de lucru a

tractoarelor și semănătorilor, unitățile agricole clin regiunea Dobrogea au 
terminat semănatul porumbului. Printre primele care au raportat încheierea 
acestei lucrări se numără și cooperativele agricole de producție din raioanele 
Negru Vodă, Istria, precum și unitățile Trustului gostat Constanța.

5 raioane 
din regiunea Galați

CALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Folosind din plin timpul prielnic și 
capacitatea de lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole, mecanizatorii 
și țăranii cooperatori din 5 raioane 
ale regiunii Galați — Făurei, Brăila,

Galați, Tecuci și Focșani — au terminat semănatul pe suprafețele destinate 
culturii porumbului. Pînă în prezent, în această , regiune s-au însămînțat cit 
porumb peste 235 000 hectare. Semănatul porumbului se apropie de sfîrșit 
și în raioanele Panciu și Bujoru.

UN PROCENT SUB POSIBILITĂȚI
Pe adresa Comitetului 

regional de partid Olte
nia a sosit ieri din Băi- 
leșfi o telegramă. Țăranii 
cooperatori din acest 
raion anunțau terminarea 
campaniei de însămînțare 
a porumbului pe cele a- 
proape 33 000 ha prevă
zute. Acest rezultat este 
urmarea firească a bunei 
organizări a muncii, a fo
losirii cu răspundere a 
timpului optim de lucru.

Se lucrează intens și 
în raioanele Caracal, Co
rabia. Cu tot timpul 
nestatornic din ultimele 
zile, folosindu-se fiecare 
oră bună de lucru, vi
teza zilnică la însămîn- 
farea porumbului a cres
cut mereu. Pină în ziua 
de 3 mai, în raionul 
Corabia, din 24 600 ha 
prevăzute a fi cultivate 
cu porumb s-au însămîn
țat 22 405 ha, iar în 
raionul Caracal, din 
30 900 ha, a fost insă- 
mînțată o suprafață de 
28 797 ha. Cu suprafe
țele realizate în cursul 
zilei de ieri, semănatul 
porumbului ■ în aceste 
raioane se poate consi
dera încheiat.

In așteptare
Pe întreaga regiune, 

pînă în dimineața zilei de 
ieri, au fost însămînfate 
206 105 ha cu porumb, 
reprezentînd 65,1 la sulă 
din suprafața desiinâlă 
acestei culturi. Trebuie 
spus însă că acest pro
cent este sub posibilități. 
Unele raioane cum zsînt 
Ralș, Strehaia, Craiova, 
Filiași, ca și Trusturile 
gostat Craiova și Tr. Se
verin se află sub media 
realizărilor pe regiune. 
Deși au forțe suficiente

și terenul permite, în u- 
nele gospodării de stat 
și cooperative agricole de 
producție se mai așteapiă 
ca timpul să fie frumos, 
mai multe zile la rînd, în 
loc să se folosească fie
care oră prielnică de lu
cru. Ni s-a adus urmă
toarea justificare : între 
raioanele din sudul, cen
trul și nordul regiunii 
există o diferență accen
tuată în ce privește con
dițiile pedoclimatice. Fap
tul nu poate fi contesta*. 
Din păcate însă, une'e 
gospodării de stat și co
operative agricole afla4» 

. în zone cu aceleași con
diții obțin rezultate dife
rite.

Experiența 
fruntașilor

Am vizitat coopera
tiva agricolă de produc
ție Izvoare din raionul 
Craiova. Cele 10 tractoa
re din brigada condusă 
de Gh. Triță lucrează din 
zori și pînă seara tîrziu. 
Alături de mecanizator', 
țăranii cooperatori, folo
sind atelajele, însămînțau 
porțiunile de teren neme- 
camzabil. Astfel organi
zată și îndrumată munca, 
deși timpul a fost ploios 
și schimbător, iar terenu
rile nu se deosebesc prea 
mult de ale altor coope
rative din raion, însămîn- 
țarea porumbului pe cele 
aproape 1 100 ha prevă
zute este pe terminate. 
In alte cooperative agri
cole care au condiții a- 
semănătoare cu cea din 
Izvoare se lucrează în 
ritm lent, ceea ce a făcut 
ca nici realizările din ra
ionul Craiova să nu co
respundă posibilităților.

Din cele 32 185 ha pre
văzute a fi cultivate cu 
porumb s-au însămînțat 
numai 18 760 ha.

Departe, 
la sediul 
brigăzilor

Bazindu-se pe mijloa
cele mecanizate de care 
dispun, unele consilii ale 
gospodăriilor de stat din 
trusturile Turnu Severin și 
Craiova n-au ținut seamă 
și de timp. Tractoarele 
celelalte mașini au stat 
liniștite la sediul gospo
dăriilor și brigăzilor. Cind 
a sosit timpul bun de lu
cru s-au pierdut ore pre
țioase pînă ca ele să a- 
jungă pa tarlalele repar
tizate. Și alte asemenea 
lucruri, care la prima ve
dere par mărunte, au fă
cut ca în unitățile din a- 
ceste trusturi ritmul se
mănatului să fie cu lotul 
nesafisfăcăfor. Pînă la 4 
mai s-au însămînțat cu 
porumb doar 19 950 lia 
din cele 32 477 ha plani
ficate.

In regiunea Oltenia 
există toate posibilitățile 
ca însămtnfarea porum
bului să se termine în- 
tr-un termen scurt și în 
condiții agrotehnice bune. 
In acest scop, experiența 
bună în organizarea cam
paniei de însămînțare a 
porumbului a gospodă
riilor de stat și coopera
tivelor fruntașe să fie răs- 
pîndită cu multă operati
vitate în unitățile rămase 
în urmă și îndeosebi în 
acelea din nordul regiu
nii, unde lucrările au în
ceput mai tîrziu.

V. DELEANU coresp. „Scînteii"

j Literatura
j universală
i in invătămintulii superior
i i i i i i i i ii i i i i i iii
i 
i 
i i

Ministerul învățămintului « organizat recent un simpozion, pe tema „Obiectul și metodele predării literaturii universal» în învățămîntul superior", consacrat îmbunătățirii continue a studiului acestei discipline in facultățile cu profil umanistic din universități și institutele pedagogice. Cei aproape o sută de participanți — cadre didactice universitare, esteticieni, cercetători științifici — au analizat sarcinile ce revin catedrelor de specialitate în ridicarea cursurilor de literatură universală la gradul unui important factor de pregătire științifică și de educare multilaterală a studenților. La rugămintea redactorului nostru, Mihai lor- dănescu, tov.
prof. dr. Jean LIVESCU, 
membru corespondent 
al Academiei R. P*. Ro
mâne, adjunct al mini
strului învăfămîntului, vorbește cititorilor despre semnificația și rezultatele a- cestei reuniuni.

Ce considerente au făcut 
necesară organizarea acestei 
manifestări științifice ?După cum se știe. Ministerul învățămintului inițiază periodic acțiuni de acest fel, menite să evidențieze căile perfecționării continue a conținutului și. structurii școlii noastre superioare. Recentul simpozion a fost determinat de faptul că in prezent, mai mult decît oricînd, actul de receptare a marilor valori culturale și artistice ale umanității face parte componentă din procesul formării intelectualității noastre noi. Așa se explică și introducerea disciplinei de literatură universală in învățămîntul de cultură generală, o dată cu aplicarea programului școlii medii de 12 ani. E cu atît mai necesar, așadar, ca acestui element de cultură să-i asigurăm un fundament trainic, să ne preocupe dezvoltarea lui pe baze științifice.

Se verifică un lot de ca
napele „Alba” produse 
de colectivul iabricii de 
mobilă din cadrul Com
binatului de industriali
zare a lemnului — 

Suceava

CALITATEA AAOBILEI
In anii șesenalului, industria mobilei a Înregistrat o însemnată dezvoltare. S-au construit fabrici noi, dotate cu mașini și utilaje moderne, iar cele existente mai înainte au fost reutilate și modernizate. Comparativ cu anul 1959, în 1964 producția de mobilă a fost de 3,5 ori mai mare. Au fost asimilate în fabricație noi tipuri de mobilă, cu o linie modernă, simplă, elegantă și cu funcționalități multiple. Producția de mobilă se bucură de o bună apreciere la export. Examinată în lumina exigențelor în continuă creștere ale cumpărătorilor, unele tipuri de mobilă nu satisfac însă întrutotul cerințele. Nu de puține ori, cumpărătorii și-au exprimat părerea că o serie de sortimente solicitate nu se găsesc în cantități suficiente în magazine, că anumite modele pot fi mult îmbunătățite și finisate mai îngrijit.Cum trebuie canalizate eforturile colectivelor de întreprinderi pentru ca producția de mobilă să fie continuu împrospătată cu noi sortimente, să se ridice calitatea ei, să poată satisface diversele cerințe ale cumpărătorilor? Iată ce a relatat în legătură cu aceasta, într-o convorbire cu redactorul nostru Petre Nedelcu, tov.
ing. Ion RIMBU, adjunct al ministrului economiei forestiere— întreprinderile ministerului nostru — ne informează din capul locului interlocutorul — fabrică aproximativ 50 la sută din producția de mobilă destinată fondului pieței. Mobila pe care o livrăm în cantități sporite magazinelor trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare spațiilor noilor locuințe, să fie ușor de manevrat și întreținut. într-o gamă cromatică atrăgătoare, cu funcționalități multiple. Totul constă in a îmbina permanent necesitatea ca orice tip de mobilă să fie durabil, rezistent, cu cerința ca acesta să corespundă gustului evolutiv al cumpărătorilor. De acest imperativ s-a ținut seama mai mult. în ultimii ani. Din 1963 a început să se creeze o gamă largă de modele, cu funcțiuni multiple, care să satisfacă în mai mare măsură necesitățile pieței.Concepția noastră despre calitate se bazează pe mai multe elemente. Este vorba de diversificarea largă a tipodimensiunilor, de modernizarea liniei tipurilor de mobilă, de utilizarea unor materiale sintetice. de asigurarea unui finisaj superior. Accentuez că în toate întreprinderile aparținînd ministerului sînt posibilități mari pentru realizarea unei producții de foarte bună calitate.Colectivele fabricilor de mobilă din Arad, „23 August” din Tg. Mureș, din Rădăuți, Codlea, Cluj, Oradea — care dau numai produse de înaltă calitate — valorifică

rațional aceste posibilități. Ele sînt foarte exigente la pregătirea lansării în fabricație a noilor tipuri de mobilă, la utilizarea materiilor prime și materialelor, la controlul interfazic al producției și se preocupă insistent de ridicarea calificării muncitorilor. Producția acestor întreprinderi constituie — cum spunem noi — „vîrfuri" de calitate pe întregul secto’’. Am arătat cele de mai sus cu scopul de a sublinia următoarea concluzie : nu este permis nici un rabat în domeniul calității mobilei. Respectarea strictă a ciclurilor de fabricație, efectuarea ireproșabilă a fiecărei faze de producție reprezintă condiții de bază pentru ridicarea continuă a calității mobilei. Și pentru aceasta este nevoie să se introducă în fabricație material lemnos bine uscat, să se asigure o producție ritmică, o strictă disciplină tehnologică, un control tehnic de calitate exigent pe fiecare fază de lucru pînă la ambalare. Tocmai asemenea probleme trebuie să preocupe în mai mare măsură decit pînă acum conducerile fabricilor de mobilă. Trebuie să fie clar că există o poziție cîștigată, un nivel calitativ al mobilei de la care nu se poate da înapoi.
Care este, după aprecierea dv., 

acest nivel ? Și de ce există totuși 
diferențe între întreprinderi în 
privința calității mobilei ?

Nivelul calitativ al mobilei sub care nu se poate coborî îl considerăm cel superior. Sînt multe fabrici noi — de la Pitești, Blaj, Focșani — care nu au reușit să producă numai mobilă de calitate superioară, avînd în consecință refuzuri de mărfuri. Menționări) că un nivel calitativ constant superior se realizează îndeosebi în fabrici mai vechi, cu tradiție, și într-o serie de fabrici intrate în funcțiune în ultimii ani. Noi apreciem că totul constă în stăruința cu care conducerea și colectivul fiecărei întreprinderi se ocupă de ridicarea calității mobilei. Am ajuns la concluzia că nu în toate unitățile se acordă aceeași atenție esteticii pieselor de mobilă, prin împerecherea și îmbinarea cu gust a texturilor naturale ale furnirelor, calității și aplicării uniforme a lacurilor, finisajului suprafețelor exterioare. Ridicarea în cel mai scurt timp a producției întregului sector la un nivel calitativ superior stă în atenția conducerii ministerului și a direcției generale de resort.
Părerea potrivit căreia nivelul 

superior trebuie să constituie li
mita sub care nu se poate cobori 
este, fără îndoială, justă și tot
odată realistă. Pe cumpărători 
nu-i interesează că o întreprin-

dere produce de un an sau doi. 
ci ei pretind și solicită numai mo
bilă de calitate superioară. De a- 
ceea, se impune ca de la început 
în noile fabrici, cu un înalt grad 
de tehnicitate, să se ia măsuri în 
vederea realizării de sortimente 
de mobilă la un nivel calitativ 
superior. Desigur, nici nivelul su
perior al calității, atins în anu
mite fabrici, nu constituie o limi
tă care nu poate fi depășită. No
țiunea de calitate este dinamică, 
orice „pauză“ în acțiunea de ridi
care a calității nu poate să aibă 
decît consecințe economice nefa
vorabile. Concepția de a te mul
țumi cu nivelul atins, care mai 
stăruie în unele fabrici, nu este 
de natură să stimuleze toate în
treprinderile în ridicarea continuă 
a calității mobilei.

In acest an organele comerțu
lui au refuzat la recepție anu
mite cantități de mobilă. Ce mă
suri preconizează ministerul în 
vederea preîntâmpinării în viitor 
a unei asemenea situații ?— în legătură cu refuzurile sînt mai multe lucruri de spus. . Este regretabil că diferite garnituri de mobilă sint respinse de organele comerțului. Dar la o astfel de situa

ție se ajunge din cauză că în unele întreprinderi — printre care IPROFIL-Dej, IPROFIL-Focșani, C.I.L. Comănești — nu se face totdeauna un control calitativ foarte exigent al semifabricatelor în cursul procesului tehnologic ; controlorii de calitate nu scot în evidență la prima recepție toate defectele și nu indică real retușurile ce trebuie făcute înainte de prezentarea mobilei organelor de comerț. Credem că nu este bine organizată nici recepția finală în fabrici. Ea se face de multe ori in paralel atît de organele fabricii, cît și de organele comerțului. Nu de puține ori însă recepția se face în grabă și, pînă la urmă, se „cade" la înțelegere ca ceea ce refuză unul, să refuze și celălalt. Pe baza celor constatate pînă acum în fiecare fabrică de mobilă se vor constitui puncte fixe de control al calității pe faze ale procesului de fabricație, după sistemul introdus la fabrica „Liberta- tea“-Cluj. Verificarea trebuie făcută cu exigență sporită pentru a elimina la maximum viciile vizibile la prima recepție. Recepția finală se va face în fabrici numai de organele comerciale.
(Continuare în pag. III-a)
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Vă rugăm să menționați ci- 
leva din problemele mai im
portante aflate în atenția 
participanților la discuții.Au fost aduse noi dovezi în sprijinul constatării că in cadrul științei românești s-a format o școală de literatură universală ?i comparată care a dobîndit în ultimele două decenii rezultate bune. Nucleul ei îl constituie ci'- clurile de prelegeri ținute la Universitatea din București, în- cepînd din anul 1948, sub conducerea eminentului savant care a fost Tudor Vianu. Planul, conținutul și metoda acestor- cursuri au valoarea unei sinteze științifice originale. Riguroasa selecție a creațiilor potrivit metodei esteticii marxiste, extinderea ariei de investigație a- supra cît mai multor literaturi naționale, prezentarea momentelor artistice în contextul lor social — sînt tot atîtea elemente prin care școala românească de cercetare a literaturilor și-a adus contribuția la îmbogățirea teoriei generale a comparatismu- lui. Tradiția valoroasă, existența unui corp profesoral cu o bună experiență, ca și condițiile materiale deosebite de care dispunem astăzi, fac ca perfecționarea studiului literaturii universale și comparate să fie un deziderat pe deplin realizabil. în a- cest sens au fost făcute mai multe propuneri și sugestii.S-a arătat, de pildă, necesitatea ca disciplina de literatură universală și comparată să fie predată în legătură tot mai strînșă cu activitatea catedrelor de literaturi și de limbi clasice și moderne, pentru că, din păcate, ta ora actuală prelegerile catedrelor de literatură nu sînt întotdeauna judicios delimitate ; în același timp, numeroase aspecte de relații literare și culturale cu dezvoltarea culturii românești sînt mai adine cunoscute de catedrele de specialitate decît de cadrele didactice de la literatura universală.

(Continuare in pag. IlI-a)

Declarația președintelui 
IndonezieiPreședintele Indoneziei, Sukarno, a făcut o declarație în care a arătat că Indonezia sprijină lupta fermă a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane în această țară. „Criza vietnameză poate fi rezolvată dacă Statele Unite vor părăsi necondiționat Vietnamul de sud“ — a spus el.

DEPUTAȚl ISLANDEZI AU CERUT 
DENUNȚAREA ACORDULUI MILI
TAR CU S.U.A. Potrivit prevederilor

acordului, încheiat la 5 mai 1951, Sta
tele Unite au posibilitatea să folosească 
bazele militare din Islanda. Ele dispun 
la Keflavik de o mare bază maritimă 
militară, iar în prezent construiesc alta 
pentru submarinele americane.

Legea cu privire 

la relațiile 

interrasialeCamera Comunelor din Anglia a adoptat proiectul de lege propus de guvernul laburist cu privire la

relațiile interrasiale, cu 261 de voturi contra 249. Principalele prevederi ale noii legi interzic unele forme de discriminare rasială sau incitarea la asemenea discriminare.
GUVERNUL SIRIEI A EMIS DOUA 

NOI DECRETE — unul privind 
instituirea monopolului la expor
turile de grîu, orz și bumbac 
și celălalt privind naționalizarea 
tuturor întreprinderilor de egrenat 
bumbac din țară. Exportul de bum
bac și cereale ocupă aproximativ 50 la sută în comerțul exterior al 
Siriei.
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— Cînd cei care au luai cuvinlul în 
consfătuirea de producție s-eu apu
cat să pună cap la cap, să tnșiru e 
ca pe o afă toate rebuturile pe care 
le dăduse în perioada aceea echipa 
noastră, am c-ezut că se prăbușește 
tavanul pe mine. Mi se făcuse ru
tină, îmi venea să intru ,,în pămînt.

Pe omul care îmi spunea cuvintele 
acestea îl cheamă Vasile Dărăban și 
este șeful unei echipe de la turnăto
ria uzinelor „înfrățirea" din Oradea 
Despre echipa lui, acum vreun an, 
se dusese, într-adevăr, vestea că 
„face treabă de mîntuială" — și asta 
se reflecta în numărul mare de rebu
turi care ieșeau din mîinile lor. Dar 
nu numai a*ît : cînd maistrul le făcea 
vreo observație, adoptau o pozijie 
„arici", scoteau ghimpii și respingeau 
cu încăpătînare orice critică.

Lucrurile n-au putut să continue 
multă vreme așa : biroul organizației 
de bază a hotărît să propună sindi
catului discutarea acestei situații în- 
fr-o consfătuire de producție. Efectul 
a depășit pe cel scontat. Cuvintele 
rostite de vorbitori în consfătuire i-au 
usturat pe Dărăban și pe membrii 
echipei sale ; și-au dat, în sfirșit, sea
ma că nu numai un om sau doi, din 
conducerea administrativă, ci întreaga 
secție, opinia publică a colecti
vului dezaprobă atitudinea lor, 
felul lor de a lucra, tncăpăjînarea lor 
în a folosi metode vechi, depășite, 
în a nu-și însuși noul în tehnică, pro
cedeele avansate. Atunci, s-au pus 
serios pe învăfătură, s-au înscris tofi. 
pînă la unul, la cursurile de ridicare 
a calificării, au devenit mai receptivi 
la observațiile și propunerile pe care 
le primeau.

Că atitudinea lor s-a schimbat ra
dical o dovedește un fapt pe care 
mi l-a relatat loan Sarea, secretarul 
organizației de bază din secție. Re
cent, Vasile Dărăban a venit indignat 
la șeful controlului de calitate pe 
uzină :

— Să știți că noi nu mai lucrăm 
cu nisipul care ni s-a adus astăzi. E 
un nisip prost și nu vrem, din cauza 
asta, să dăm rebuturi...

Nu numai la „înfrățirea", dar și în 
alte întreprinderi orădene pe care 
le-am vizitat zilele trecute mi s-au 
relatat fapte care ilustrează intensa 
muncă polifico-educativă dusă de or
ganizațiile de partid pentru formarea 
unei opinii publice sănătoase, mili
tante, cu o influenfă crescîndă în viafa 
cotidiană a colectivelor, capabilă 
să aefioneze ca o pîrghie pu
ternică în promovarea noului, în 
combaterea manifestărilor înapoiate.

Colectivul e un for pedagogic com
plex, iar opinia publică a colecti-

VI A T A 0 E PART I D

ON PEDAGOG 
CU MII DE CHIPURI
vului poartă amprenta acestei peda
gogii izvorîte din normele eticii so
cialiste Acest pedagog cu chipuri 
multiple înmănunchează experien
ța de via|ă a fiecăruia, o $lefuiește 
în contact cu a celorlalți, dezvoltă 
simțul răspunderii pentru cei din jur, 
al întrajutorării tovărășești, adaugă la 
răbdarea și tactul indispensabile edu
cației — fermitatea deopotrivă de 
necesară.

Obrazul subțire...
...La forja uzinelor „înfrățirea" or

ganizația de bază a reușit să creeze 
un adevărat curent de opinie munci
torească în sprijinul noului și împotri
va atitudinii de neglijentă fa|ă de 
tehnică, de utilaje. „Statul fi-a încre
dințat mașina asta modernă ca să-fi 
ușureze munca, să produci mai mult 
și mai bine cu ajutorul ei, nu ca s-o 
azvîrli mîine-poimîine la fiare vechi0 
— cuvintele acestea nu sînt înscri
se pe nici un panou (poate că ar 
trebui să fie I), ele au răsunat însă 
apăsat într-o adunare sindicală cu 
sute de participant*!, exprimînd gîn- 
dul și voinfa celor mai buni munci
tori ai seefiei. Și nu înfîmplător le 
rostea un comunist, membru al birou
lui organizației de bază, un om pre
țuit și respectat pentru atitudinea sa 
exemplară în muncă — loan Pop. 
Cel căruia îi erau în mod direct a- 
dresate, Pavel Pintea, se făcuse în 
urmă cu cîteva zile vinovat de o gra
vă neglijentă — nu controlase la 
vreme ciocanul de forjă și, din a- 
ceasfa pricină, nu observase slăbi
rea unei biele, care a provocat o a- 
varie. Cît a costat repararea cioca
nului, în cîfe produse și în cîfi lei se 
pot echivala zilele cînd a zăcut ne
folosit — toate aceste socoteli i le-au

prezentat lui Pavel Pintea, în adunare, 
și loan Pop, și Mihai Petruf, și mulfi 
alfi vorbitori, membri și nemembri de 
partid.

Pinfea i-a privit o vreme nedume
rit. El era cunoscut, în genere, ca 
un muncitor conștiincios, cu dra
goste de meserie. Se afla la prima 
abatere de acest gen.

— Știi ce, tovarășe Pintea ? — l-a 
întrebat Mihai Petruf Dumneata te-ai 
numărat pînă acum printre fruntași, 
spre felul cum lucrezi dumneata e- 
rau afintite privirile multora — și așa 
cum fi-au urma) exemplul în bine, s-ar 
găsi unii să fi-l urmeze și în rău. Bine 
spune vorba din bătrîni, obrazul sub
țire cu cheltuială se fine. La fel e și 
cu obrazul de fruntaș. De la un om 
cu autoritatea dumitale și pretenfiile 
sînt mai mari...

Cei mai bum dintre muncitorii sec
ției — printre care și Pavel Pinfea — 
și-au făcut de atunci un obicei din 
a controla nu numai mașinile lor, 
ci de a scruta cu ochi atent și uti
lajele la care lucrează tovarășii lor 
de atelier, mai ales cei tineri, fără 
prea multă experiență, și dfe a-i 
ajuta să și le pună la punct, să și le 
întrețină „ca la carte“. Opinia publi
că și-a exercitat din plin înrîurirea 
educativă...

„Nu mă bag, 
nu mă amestec"

Promptitudinea și vigoarea cu 
care intervine opinia publică a co
lectivului în educarea oamenilor sînt 
un reflex al stilului muncii de 
partid, al faptului că organizația de 
bază, comuniștii discută ei în primul 
rînd asemenea probleme în adună
rile de partid și ședințele de birou.

Spre a-i înrîuri pe cei din jur, 
spre a stimula manifestarea activă a 
opiniei publice, ei folosesc cele mai 
felurite modalităfi și prilejuri. La 
unul dintre ele mă voi referi mai jos.

E greu de găsit maladie ma* gene
ratoare de rău decît indiferenta, de- 
cît ochiul închis cu blazare în fafa 
unor atitudini înapoiate Există în 
literatura noastră contemporană un 
frumos poem intitulat : „Proble
ma spinoasă a nopților" de Geo 
Dumitrescu. De cîteva dintre versurile 
lui mi-am amintit în clipele cînd se
cretarul organizafiei de partid de la 
fabrica „Sinteza" îmi povestea des
pre o ședință a consiliului de jude
cată tovărășească ce avusese loc în 
prezenfa tuturor muncitorilor și tehni
cienilor din întreprindere „...Să se 
confiște nopfile de la cei ce dorm 
ziua / — exclamă poetul — zugră
vind-o în culoarea întunecată a nepă
sării > și zicînd că e noapte, f de la 
cei ce-și plimbă aghioase melancolii / 
prin birouri și ateliere, pe lîngă unel
te, / dormind în post 1 în ghereta de 
gardă a zilei...**.

Tocmai despre indiferenfă, despre 
comoditatea 'ăuntrică exprimată prin 
banalul „nu mă bag, nu mă amestec**, 
a fost vorba în ședința de care 
am pomenit mai sus. Se discuta 
cazul lui E. lanifchi alunecat de o 
bună bucată de vreme pe panta be- 
fiei, a comportării lipsite de răs
pundere în produefie Dar discufia s-a 
extins și asupra tovarășilor săi de ate
lier, care știau de luni de zile că la- 
nifch» o apucase pe panta asta și se 
mulțumiseră numai să-l dezaprobe „în 
sinea lor", fără a lua atitudine fermă, 
deschisă, lăsîndu-l să-și irosească mai 
departe vremea și banii prin bodegi. 
I s-au spus și împricinatului cuvinte 
usturătoare, menite să-l trezească la 
realitate, să-' dezvăluie tot răul pe 
care îl provoacă nu numai colectivului, 
dar și sie însuși, sănătății sale. „Noi 
nu vrem să ajungi o epavă umană și 
socială" — i-a spus secretarul organi
zației de partid

Dar motivul pentru care biroul or
ganizației a propus ca ședința să aibă 
loc în prezenfa întregului colectiv al 
fabricii a fost tocmai acela de a com
bate nepăsarea, somnul conștiinfei „în 
ghereta de gardă a zilei" Mulfi din
tre cei de fafă au plecat pe gînduri.

Opinia publică a colectivului, ca 
purtătoare a înaltei conștiinfe, a mo
ralei noii soc:etăfi, ca purtătoare acti
vă, nu contemplativă — iată o forfă 
de înrîurire etică pe care organiza
țiile de partid o folosesc fot mai 
eficient, cu un mereu mai puternic 
ecou în conștiinfe.

Victor BfRLADEANU

POȘTAREDACȚIEI TEATRE

Pe șantierele 
construcțiilor 
de drumuri

Piesele 
au fost 
expediate

Sub cerul 
liber

Pentru 
deservire 
defectuoasă

Intr-o corespondentă trimisă redacției, ing. Mircea 
Pătrășescu, de la sucursala Băncii de Investifii din Ti
mișoara, semnala unele deficiente de pe șantierele 
consfrucfiilor de drumuri forestiere dm regiunea Banat 
Pentru îmbunătățirea situației, arată în răspunsul său 
Ministerul Economie' Fo’eshere. s-au luat o sene de 
măsuri : înființarea una- baze de uf'laje la Caransebeș, 
încadrarea de personal tehmeo-adminisfrativ calificat . 
îmbunătăfirea cond'fiilor de cazare a muncitorilor.

Cooperativa „Gutinul" din Baia Mare nu execută 
reparații la motoretele „Carpafi*. aflate în garanfie. 
sesiza un cetățean din localitate Solicitanfii primesc 
mereu același răspuns : „nu avem piese de schimb**

După cum ne informează Ministerul Industrie1 Con
strucțiilor de Mașini, vinovată este cooperativa „Gu- 
ținui*’, care nu a trimis fabricii producătoare, Uzina 
„6 Martie"-Zărneșli, piesele defecte pentru a prim! 
altele no. La începutul lunii aprilie s-au expediat 
cooperative» respective piesele de care are nevoie

O scrisoare sosită la redacfie, semnala că multe ma- 
trife și ștanfe cu care a fosf dotată seefia forje din 
Uzina „23 August** stau aruncate sub cerul liber Va- 
rificînd cele semnalate, D'recfia generală de utilaj chi
mic, energetic și metalu-gic din ministerul tutelar a 
constatat că înfr-adevă’ depozitarea acestor utilaje se 
face în condifii cu totul necorespunzătoare. S-au creat 
condifii pentru ca matrifele să fie bine depozitate și 
așezate pe comenzi Pentru ștanfe se vor amenaja 
rastele acoperite. Se va tace inventarierea sculelor din 
seefia forje, iar cele care nu mai sînt folosibile vor fi 
casate.

Despre felul necorespunzător in care sînt deservifi 
cumpărătorii de către personalul unității alimentare 
nr. 9 de pe șoseaua Oileniț»' din Capitală, ne-au scris 
mai mulfi cetăfem. Inspecfia comercială de stat a con
statat, în urma verificărilor făcute, că intr-adevăr ges
tionari și vînzătorii acestui magazin se poartă necu
viincios cu cumpărătorii și încalcă unele reguli ; nu 
dau în vînzare toată marfa, nu afișează prefurile ele. 
Cei vinovafi au fost sanefionafi,

Teatrul de stat de operetă : Tar» 
surtsului (orele 19,30) Teatrul Națtoa 
nai ..I. L Caragtale' (sala Comedia) T 
Regele Lear (orele 19,30). (sala Studio) s 
Moartea unui artist (orele 19.30) Teatrul 
de Comedie : Trollus șl Creslda (orele 
19.30) Teatru) „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 19,30), (sala 
Studio str. Al Sahia nr 76 A) : Intrigă 
șl tubtre (orele 19,30) Teatrul .,C. I. 
Nottara“ (sala Magheru) : Luna dez
moșteniților (orele 19,30) (sala Studio) : 
Sonet pentru o păpușă (orele 20) Tea
trul Mic (Str C Miile nr. 16) : Cinei 
schite și Clntăreața cheală (orele 19,30). 
Teatrul ..Ion Creangă" (Str Eremia Grl- 
gorescu nr 24) i Harap Alb (orele 16). 
Studioul Institutului de artă teatrală șl 
cinematografică „1, L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) ■ Năzdrăvanul Occi
dentului (orele 20). Teatrul ..Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei nr. 50) : Katta' 
și crocodilul (orele 15 și orele 17). (sala 
din Str Academiei nr 18) : Ocheșel șl 
Bălăioara (orele 15 șl orele 17) Teatrul 
satfrtc-muzfca C Tănase" (sala Savoy): 
Revista dragostei (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S (Str Lipscani nr. 59) : 
Așa se joacă pe la noi (orele 20). Circul 
de stat Aii Baba șt cel 40 de acrobatl 
(orete 20).

CINEMATOGRAFE

În 
concordanță 
cu cerințele 
călătorilor

Lucrări 
la rețeaua 
electrică

Aprovizio
narea 
cu mărfuri 
de sezon

La șantierul naval din Galafl Orâ de laborator la Școala tehnlcâ de cinematografie din Capitală

A 20-A ANIVERSARE A VICTORIEI ASUPRA GERMANIEI NAZISTE

ARMATA ROMÂNA IN
Victoria asupra Germaniei hitle- riste se înscrie în istoria omenirii ca un eveniment epocal, ca o încununare a eroismului și a eforturilor pline de sacrificii pe care le-au depus popoarele pentru înfrînge- rea fascismului.Prin zdrobirea principalelor forțe ele nazismului de către vitezele sale armate, Uniunea Sovietică a adus contribuția hotărîtoare la victorie. Sub conducerea P.C.U.S., poporul sovietic a dovedit un minunat eroism în războiul de apărate a patriei, a insuflat prin exemplu) său un puternic avint luptei de eliberare a tuturor popoarelor subjugate de fascism.Condusă de partidele comuniste, mișcarea de rezistență din țările cotropite sau supuse dominației germane a dat grele lovituri potențialului militar hitlerist.In urma insurecției armate din august 1944 România a narticipat Cu toate forțele la războiul antihitlerist. aceasta devenind cau- ia vitală a întregului popor . prin contribuția ei militară și economică la războiul antifascist. România s-a situat la loc de cinste îp rîndul țărilor participante la înfrîngerea Germaniei naziste. Acesta a fost rezultatul unei înde

lungi lupte eroice duse de forțele patriotice, conduse de Partidul Comunist Român, pentru cauza sfîntă a libertății patriei. In anii crînceni ai războiului, înfruntînd teroarea, temnițele și plutoanele de execuție, riseîndu-și Ia fiecare pas viața, comuniștii au chemat masele la luptă împotriva dictaturii fasciste și a cotropitorilor naziști, au unit în jurul partidului comunist forțele patriotice care doreau scoaterea României din războiul hitlerist și alăturarea ei coaliției antifascisteReflectînd starea de spirit a poporului, dînd glas profundelor sentimente patriotice ale maselor. îndată după 23 August întreaga armată română a întors armele împotriva adevăratului dușman, a pornit lupta împotriva Germaniei hitleriste și Ungariei horthyste.Conducătorul și organizatorul marilor eforturi depuse de poporul nostru în războiul antihitlerist a fost partidul comunist Infrîngînd rezistența forțelor reacționare cu majoritate în guvern, care sabotau pe toate căile participarea României la lupta împotriva armatelor fasciste, partidul a desfășurat o uriașă activitate de mobili

zare a maselor la munca pentru susținerea frontului, a trimis la luptă numeroase cadre din cele mai bune de comuniști și uteciști, a însuflețit masele de militari la fapte de vitejie și eroism în bătăliile pentru înfrîngerea dușmanului.Cu un nestăvilit avînt, unitățile militare și formațiunile de luptă patriotice, înconjurate de dragostea și sprijinul întregului popor, au zdrobit, în decurs de numai 8 zile, trupele hitleriste din regiunile centrale, de sud, sud-est și sud-vest ale României, scoțînd din luptă efective inamice reprezentînd 6 divizii- Umăr la umăr cu armata sovietică. armata română a continuat cu înflăcărare lupta pentru eliberarea părții de nord-vest a Romă niei. Ostașii noștri, împreună cu cei sovietici, au înfrînt rezistentele desperate ale armatelor 6 și 8 hitleriste și 2 și 3 horthyste, pe rîurile Mureș și Someș, în munții Apuseni, au nimicit trupele fasciste din Sf. Gheorghe, Odorhei, Tg Mureș, zonele Cluj. Oradea și alte localități. în urma unor viguroase atacuri, la 25 octombrie 1944, orașul Cărei a fost eliberat de Divizia 9 infanterie română, iar Satu Mare de Divizia 113 sovietică, în

Un grup de cetățeni, care fac naveta pe ruta lernut- 
Luduș-Țagu, scriau redacției că orarul trenului cursă, 
care circulă pe ruta respectivă, nu este în concordanfă 
cu programul lor de muncă. O dată cu intrarea în 
vigoare a noului mers al trenurilor, răspunde Minis
terul Transporturilor și Telecomunicațiilor, trenul cursă 
va sosi în stafia țagu la ora 19,14, în loc de 19,48. 
La Zău de Cîmpie se micșorează stafionarea de la 
16 la 10 minute. In felul acesta, pentru navetiștii care 
circulă de la Tagu la lernut, în ambele sensuri, s-a re
dus simfitor timpul de staționare în stafia Luduș.

Tov. Radu Dumitrescu, din comuna Stolnici, raionul 
Costești, în scrisoarea trimisă redacției, arată că ten
siunea curentului electric în comună este scăzută, iar 
rețeaua are nevoie de reparafii. Din răspun
sul întreprinderii regionale de electricitate Argeș, aflăm 
că, în prezent, se fac reparațiile necesare .* se înlo
cuiesc stîlpii și conductorii necorespunzătorl.

într-o scrisoare adresată redacției nl se semnala că 
sucursalele cooperativei de consum din Vulturești nu 
sînt bine aprovizionate cu mărfuri de sezon. întreprin
derea comercială raională Negrești ne-a informat că 
în viitor, magazinele din satele Rebricea, Rateșu Cu- 

► zei, Buhăești și Vulturești se vor aproviziona cu măr
furi direct din depozitele Întreprinderii raionale. Astfel, 
mărfurile existente în depozite vor ajunge mai repede 
la îndemîna cumpărătorilor.

Ceea ce nu 
observă 
beneficiarul

„îndată ce m-am mutat în noul apartament ce mi-a 
fost repartizat, scria tov. Ludovic Lădau, domiciliat în 
Balta Albă, blocul M2, am constatat că tencuiala la 
bucătărie a început să cadă, lamele parchetului se des
prind, iar în plafonul de la baie se infiltrează apa 
Am sesizat I.A.L 23 August, dar cererea mea n-a fost 
luată în seamă".

Redacția a trimis scrisoarea Sfatului popular al Ca
pitalei, care ne răspunde că „deficientele care cad tn 
sarcina constructorului vor L remediate pînă la data 
de 31 mai a.c.*. Un răspuns mulțumitor pentru loca
tar. La redacfie însă continuă să sosească și alte sesi
zări de genul celei amintite. Este și firesc să se pună 
întrebarea : ce măsuri s-au luat pentru a preveni re- 
clamafiile ? De ce locatarii văd defectele care avizea
ză munca constructorului, iar beneficiarul nu le obser
vă atunci cînd se face recepția blocurilor ? Redacția 
noastră ar dori să afle măsurile concrete luate și pen
tru îmbunătățirea activifăfii I.A.L.-urilor care răspund 
eu întîrziere solicitărilor.

Laleaua neagră — film pentru ecran 
panoramic : Sala Palatului R. P. Române 
(seria de bilete 1420 orele 16 șl 1424 — 
orele 20) Neamul $olmăreștilor — cine
mascop (ambele serii) : Patria (9; 12;
15 ; 18 : 21), București (9.30: 12,30; 17;
20.15) , Grădina ..Progresul4* (Str. Ion
Viou nr 5 — orele 19.30). Casa
Ricordi : Republica (8 30; 11; 13.30; 16 ; 
18.45 ; 21 15) Capitol (8.30 ; 11 ; 13,30;
16 : 18.45 ; 21). Stadionul Dinamo (Sos.
Ștefan cel Mare — orele 20). gră
dina ..Doina" (Str Doamnei nr 9 — 
orele 20) Rachetele nu trebuie să deco
leze — cinemascop : Luceafărul (10; 12; 
14; 16; 18,15: 20.30). Feroviar (10: 12: 14: 
16.15; 18.30, 20.45) Profesiunea doamnei 
Waren : Carpatl (10; 12: 14: 16) Joe Li- 
monadă — cinemascop : Festival (9.45: 12; 
14.15. 16.30; 18 45; 21) grădina ..Festival" 
(Pasajul Eforie — orele 19 45). Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20). Mo
dern (9.45: 12: 14 15: 16.30; 18.45; 21) Sen
tința : Victoria (10; 12; 14. 16: 18.15; 
20 30). Gaudeamus tgitur : Centra) (10,30; 
12.30: 14,30: 16.30: 18,30; 20,30) Flacăra
(14,30; 16 30; 18 30: 20.30). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina (10; 
13,15: 16 45; 20.15). Legea și forța: Union 
(14.15; 16.30; 18,45: 21). Program pentru 
copil : Doina (orele 10 dimineața) Uci
gașii de femei : Doina (11.30; 14,30: 16.30; 
18,30; 20.30) Floreasca (16 30; 18.30; 20.30). 
Valurile deasupra noastră — Dinosauril
— Praga fără ochelari - Comandantul
regimentului — Colțul prieteniei : Tim
puri Noi (10—15 45 în continuare; 17.30; 
1915: 21) Logodnicele văduve : Giulești 
(10; 12.30; 15. 17.30: 20) Dacia (9.30; 11.15; 
13: 15; 17: 19: 21) Tomis (10; 12: 14; 16.30; 
18,30 : 20,30 — rulează și la grădină — 
orele 19.45). Comoara din Vadul Vechi : 
Cultural (15 30; 18; 20.30) Animalele:
înfrățirea între popoare (10.30; 15.45: 18; 
20 15) Volga (9.45: 12. 14.15: 16,30: 18.45; 
21) Doi băieți ca pîinea caldă : Excel
sior (10: 12: 14,30; 16.30; 18.30: 20.30)*
Vieți uscate : Buzești (15.30; 17.45: 20.15). 
Hatari (ambele serii) : Grădina ..Buzestl- 
(Str Buzestl nr 9—11 — orele 19.30). 
Unde ești acum, Maxim ? — cinemascop: 
Crîngasi (16: 18 15: 20.30) Fata în doliu : 
Grlvița (10 12. 16: 18 15: 20.30). Melodia
(10; 12: 14.30: 16.30: 18 30: 20.30). Cu bici
cleta spre lună ; Bucegi (10: 12,15: 16; 
18.15; 20 30) Sedusă și abandonată: Gră
dina ..Bucegi" (Bd i Mal nr 57 — orele 
20) Vremea păgînilor : Unirea (16: 18.15; 
20.30) soții în oraș ,• Vltan (16: 18.15; 
20.30) — rulează șl la grădină orele 19.45), 
Colentlna (16: 18’5: 20 30) Scaramouch©
— cinemascop : Miorița (10; 12: 14: 16;
18.15; 20.30) Flamura (10: 12: 16: 18.15; 
20 30). Djura — cinemascop: Munca 
(15 30; 18; 20.30) Umbrelele din Cher
bourg s Grădina .Unirea4* (Bd 1 Ma1 nr. 
143 — orele 20) Spărgătorul — cinema
scop : Popular (16: 18 15: 20.30). Regina 
ctntecelor Arta (16; 18.15: 20.30 — ru
lează șl la grădină — orele 20). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Moșilor (16: 19.45: la grădină — orele 20). 
O stea cade din cer — cinemascop ■ Au
rora (9 11.15: 13.30; 15 45: 18.15; 20.30),
Rahova (15 17: 19; la grădină - orele
20 30) Mă iubește, nu mă Iubește ? t 
Cosmos (15,30. 18: 20 30) Străinul - cine
mascop (ambele serii) • Viitorul (15.30; 
19) Titanic vals Progresul (15 30: 18;
20.15) Armata codobaturilor: Lira (15 30; 
17.45- 20) încurcătură blestemată : Gră
dina Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196 — 
orele 20.30)

Cum va ti vremea

Timpul probabil pentru zilele de 6, >> 
și 8 mai fn țară ; Vreme în curs de în
călzire Cerul va fi variabil, mai mult 
noros Va ploua mai ales în vestul tării. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă în
tre 2 grade și 12 grade. Iar maximele 
între 14 și 24 grade în București : Vre
me în curs de încălzire Cerul va fi va
riabil. mat mult noros Va ploua slab. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din 
vest.

RĂZBOIUL ANTIHITLERIST
general-colonel MIHAIL BURCA 
adjunct al ministrului forjelor 

armate

cooperare cu Divizia 11 infanterie română, prin aceasta desăvîrșin- du-se eliberarea teritoriului național.Cu aceeași abnegație și vitejie au luptat armatele române dincolo de hotarele țării, pe pămîntul Ungariei și al Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra celui de-al treilea Reich. Luptătorii noștri s-au acoperit de glorie în încleștarea cu trupele fasciste la Debrețin. pe Tisa Mijlocie, în bătălia pentru Budapesta — unde a acționat Corpul 7 armată român, precum și pe meleagurile Cehoslovaciei, pe crestele înzăpezite ale Tatrei, Carpaților Albi, pe rîurile Vah, Morava, Hron, în zonele Roznava, Banskâ Bystrica, Krem- nica, Bănovce, Kromăriz, Kojetin și atîtea altele pînă în apropiere de Praga.Prin vitejia și spiritul lor de sacrificiu, ostașii noștri au înscris o pagină nepieritoare în cartea de aur a tradițiilor luptei poporului român pentru libertate și independență națională. Eroismul de masă

al armatei române își avea izvorul în cauza dreaptă căreia îi închinase forțele, în dorința fierbinte de a grăbi sfîrșitul Germaniei naziste, asupritoarea popoarelor. Pentru faptele lor de arme peste 300 000 de soldați, subofițeri și ofițeri români au fost decorați cu ordine și medalii de război române, sovietice și cehoslovace. Sîngele vărsat în comun de vitejii ostași români și sovietici a cimentat prietenia și alianța dintre popoarele noastre, frăția de arme româno-sovietică.Amploarea întregului efort militar al României este reflectată de faptul că în perioada de la 23 August 1944 și pînă la jumătatea lunii mai 1945 au participat la lupta împotriva Germaniei naziste trupe cu ufi efectiv de peste 538 000 de oameni.Timp de 260 de zile armata română a străbătut mai bine de 1 000 de kilometri, din Transilvania pînă în Boemia. în cursul unor bătălii îndîrjite, trupele române au eliberat peste 3 800 de localități, dintre care 53 de orașe, au făcut aproximativ 118 000 de prizonieri, provocînd inamicului mari pierderi în oameni, armament și tehnică de luptă.La 9 mai 1945 se aflau pe fron

tul antihitlerist forțe armate române însumînd 2 comandamente de armată, 4 comandamente de corp de armată. 16 divizii, un corp aerian, o divizie de artilerie antiaeriană, Flotila de Dunăre, un regiment de tancuri, o brigadă de căi ferate și alte unități și formațiuni.Cu lertfe mari au cucerit victoriile trupele noastre în războiul antifascist, pierderile armatei române ridieîndu-se la a- proape 170 000 de oameni Memoria lor, ca și cea a tuturor luptătorilor români și sovietici, care și-au dat viața pentru libertatea patriei noastre, a celor care au căzut în lupta împotriva fascismului, va dăinui veșnic în inima poporului nostru.Cele două decenii care au trecut de la infrîngerea Germaniei hitleriste. urmată de capitularea Japoniei imperialiste, scot în evidență cu și mai multă pregnantă însemnătatea istorică a victoriei popoarelor din primăvara anului 1945. Salvată de pericolul robiei fasciste, omenirea a străbătut o perioadă de profunde transformări, care au accelerat mult cursul dezvoltării mondiale. S-a format sistemul mondial socialist care acțio

nează ca factor hotărîtor al dezvoltării istorice a societății omeneștiRomânia, tn care socialismul a învins deplin și definitiv, se infă- țișează astăzi ca o țară în plin avînt al economiei și culturii. r.l interesul bunăstării și fericirii poporului. Zilele in care aniversăm victoria asupra Germaniei naziste sînt caracterizate prin entuziasmul cu care muncitorii țăranii intelectualii întimpină mărețul eveniment istoric — cel de-al IV-ie* Congres al Partidului Muncitoresc Român, înalta conștiință socialistă a maselor. dragostea lot fierbinte de patrie se reflectă în munca lor plină de avint pentru a obține. în cinstea Congresului partidului noi succese în dezvoltarea economică a țării în desăvîrșirea construcției socialiste.La a 20-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste, interesele vitale ale omenirii impun mai mult ca orieînd unirea tuturor forțelor păcii. De acțiunea unită a uriașelor forțe sociale care se ridică în calea agresorilor imperialiști depinde salvgardarea păcii mondiale zădărnicirea uneltirilor tin- zînd să Împingă popoarele intr-o nouă conflagrație mondială.
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SPORT
Se redeschide 
Stadionul Republicii

Amatorii de sport din Capitală 
s-au întrebat, desigur, de ce în noul 
sezon n-au fost programate pînă 
acum competiții sportive pe Stadio
nul Republicii. O vizită la fața lo
cului ne-a edificat asupra motive
lor acestei întîrzieri : întrucît în ul
timii ani a fost solicitat din plin, 
stadionul a necesitat o serie de lu
crări importante pentru a putea fi 
folosit mai departe în bune con
diții. Un volum mare de muncă 
a absorbit desfacerea completă a 
pistei de alergări (pentru reactivarea 
sistemului de scurgere rapidă a 
apei), înlocuirea a 1 000 tone de 
zgură roșie și refacerea în întregime 
a gazonului. De asemenea, la tribu
ne au fost înlocuite gradene în lun
gime totală de aproximativ 10 000 
metri, iar la vestiare, holuri, cabine
le pentru arbitri și tunelul de intra
re a echipelor pe teren s-au executat 
o serie de reamenajări și moder
nizări.

Printre instalațiile revizuite se nu
mără și cea pentru desfășurarea me
ciurilor în nocturnă. Primele partide 
la lumina reflectoarelor vor avea loc 
atunci cînd temperatura aerului în 
cursul zilei va fi prea ridicată. E- 
chipele de muncitori fac în a- 
ceste zile ultimele lucrări de 
finisare. Data reluării activității pe 
stadion a fost fixată pentru dumi
nică 9 mai. Dimineața va avea loc 
un concurs de atletism, iar după- 
amiază cuplajul de fotbal Dinamo 
București — Minerul Baia Mare și 
Rapid — U. T. Arad.

COMPETIȚIILE SĂPTĂMlNII
• Astăzi de la ora 17, la stadionul 

Dinamo din Capitală se desfășoară 
un nou concurs internațional de dirt- 
track. Participă motocicliști din 
U.R.S.S., Bulgaria și România.

• Joi, vineri și sîmbătă, sala Flo- 
reasca găzduiește prima manșă a fi
nalelor campionatelor republicane in
dividuale de scrimă. Întrecerile con
stituie, în același timp, un prilej 
de verificare a scrimerilor noș
tri fruntași în vederea participării 
)a concursurile internaționale de la 
Como (Italia) și Karl-Marx-Stadt (R.D. 
Germană) din zilele de 15 și 16 mai.

• Pe șoseaua Olteniței (km 13) va 
avea loc vineri, de la ora 16, cam
pionatul regional de ciclism pe echi
pe conlracronomefru. Probele vor 
măsura 80 km pentru seniori, 40 km 
pentru juniori cat. I și 30 km pentru 
juniori cat a ll-a.
• Sîmbătă și duminică pe stadio

nul Tineretului din Capitală vor avea 
loc întrecerile etapei a doua a cam
pionatului republican de atletism pe 
echipe. Cu această ocazie se vor 
întîlni formațiile Metalul-Brașov — 
Crișana și Steaua-Banat — Știința. In 
prima zi, competiția începe la ora 
16,30, iar duminică — la ora 9.

• Duminică se reia întrecerea echi
pelor divizionare de fotbal cu jocu
rile etapei a XXI-a. lată programul 
complet : Dinamo București — Mine
rul Baia Mare, Rapid — U. T. Arad, 
Știința Craiova — C.S.M.S. lași, Dina
mo Pitești — Progresul București, 
Steagul roșu Brașov — Știința Cluj, 
Petrolul Ploiești — Farul Constanța, 
Crișul Oradea — Steaua.

Fază din meciul de volei femi
nin Rapid—C.P.B., desfășurat a- 
searâ In sala Giulești din Capi

tală. Scor : 3—1 pentru Rapid
Foto : M. Cioc

Peste hotare
FOTBAL. — într-un meci con- 

tînd pentru preliminariile campio
natului mondial (grupa America de 
Nor'' și Centrală), la Kingston echi
pa Mexicului a învins cu 3—2 se
lecționata Jamaicăi.

BASCHET. — Echipa feminină 
a S.U.A., aflată în turneu prin 
Uniunea Sovietică, a întîlnit la 
Tbilisi selecționata R.S.S. Gruzine. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
60—54 (26—24).

BOX. — Federația maghiară de 
specialitate a alcătuit următoarea 
formație în vederea campionatelor 
europene de la Berlin (22—29 mai) : 
Junghausz, Papp. Baranyai, Kula, 
Toth, Hollo, Szabo, Schrick, Edocs 
și Szenassi. ..Greul" Szenassi 
este o mare speranță a amatorilor 
de box din R. P. Ungară. în ulti
mul timp el a fost antrenat de 
fostul campion european. L. Papp.

TENIS DE CÎMP. — învingînd 
cu 3—2 echipa Turciei, selecționata 
de tenis a Luxemburgului s-a ca
lificat pentru turul următor al 
„Cupei Davis". în turul doi, Lu
xemburgul va întîlni formația R.F. 
Germane.

CICLISM. — Etapa a 5-a a tu
rului ciclist al Spaniei, Valencia- 
Madrid (238 km), a revenit la sprint 
spaniolului Manzaneque în 6 h 
06’ 35”,

Intr-una din secțiile Fabricii de antibiotice din Iași Foto : Agerpres

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE

A R. S. CEHOSLOVACECu prilejul împlinirii a 20 de ani de la eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist, Radioteleviziunea română organizează între 3 și 9 mai o „Săptămînă a culturii cehoslovace”. Programul emisiunilor cuprinde muzică simfonică, populară și ușoară cehoslovacă, reportaje, pagini din literatura cehoslovacă, filme.
★în sala cinematografului „Muncitorul" din orașul Bacău a avut loc marți o adunare consacrată celei de-a XX-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Tov. Virgil Filimon, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular regional Bacău, a trecut în revistă realizările obținute de poporul cehoslovac în opera de construcție socialistă. A luat apoi cu- vîntul Anton Kamenicky, prim-se- cretar al Ambasadei R. S. Cehoslovace la București. In încheiere a rulat un film artistic — producție a studiourilor cehoslovace.

LITERATURA 
UNIVERSALĂ 
ÎN ÎNVĂȚĂMlNTUL 
SUPERIOR

(Urmare dîn pag. î-a)îndeosebi, catedrele de literatură universală și comparată, ca și catedrele de limbi și literaturi străine, au sarcina de a evidenția legăturile necesare care există între problematica disciplinelor de specialitate și cea a literaturii române. Considerăm că acesta este modul cel mai adecvat de a transmite studenților cunoștințe temeinice despre contribuția culturii noastre la îmbogățirea patrimoniului mondial, de a-i face să înțeleagă raportul dintre național și universal în domeniul literaturii.Un punct de vedere care a’ întrunit adeziunea unanimă a fost și cel referitor la preluarea critică, valorificarea creatoare a operelor din perioadele clasice și extinderea studiului asupra literaturii contemporane. S-a demonstrat o dată mai mult că forma cea mai bună de organizare 
a cursului de literatură universală și comparată este cea în „V", înțele- gîndu-se prin aceasta repartizarea materiei în așa fel încît să prezinte o deschidere largă spre actualitate. Referitor la acest aspect, participan- ții la discuții au subliniat necesitatea ca din peisajul atît de bogat și de variat al literaturii epocii noastre să se selecteze operele reprezentative pentru umanismul contemporan.O parte din sugestiile formulate se referă la organizarea și desfășurarea cursurilor și seminarillor. Pe bună dreptate, participanții la simpozion au pledat ca prelegerea să dea liniile generale ale evoluției disciplinei respective, să cerceteze școlile și curentele literare, operele și creatorii de artă reprezentativi ; trebuie reținute, credem, și opiniile care au arătat că seminariile nu sînt concepute întotdeauna ca o complinire științifică și metodică a cursului. De aceea, uneori ele nu contribuie în suficientă măsură la fundamentarea cunoștințelor studenților pe baza analizei de texte, a deprinderii de „a citi" literatura în sensul profund al acestui cuvînt De aici rezultă necesitatea ca, pe lingă organizarea lor corespunzătoare, cel puțin în primii ani de studiu al literaturii universale și comparate, să se realizeze un echilibru mai bine studiat între formele de seminarizare și cursuri.în ce măsură propunerile 

și sugestiile formulate la 
consfătuire își vor găsi apli
carea 1O bună parte dintre acestea vor continua să fie analizate în colectivele de catedră. Cele mai importante sînt în atenția noastră și constituie punctul de plecare al unor

INFORMAȚII
LA AMBASADA ARGENTINEIAmbasadorul Republicii Argentina la București, Jose Maria Alvarez De Toledo, a oferit marți după- amiază un cocteil ,cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.Au participat acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Mihail Petri, ministrul comerțului exterior, Eduard Mezinces- cu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Română și alți membri ai corpului diplomatic.

VIZITELE MINISTRULUI 
AGRICULTURII 

ȘI SILVICULTURII 
AL AUSTRIEIKarl Schleinzer, ministrul agriculturii și silviculturii al Austriei, colaboratorii săi, precum și Nicolae Giosan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, au vizitat marți Stațiunea experimen

acțiuni de perspectivă. Incepînd cu viitorul an de învățămînt, programele cursului de literatură universală și comparată ce se predă în facultățile de filologie, istorie, filozofie ale universităților și institutelor pedagogice, în institutele de artă, vor fi diferențiate în funcție de specificul facultăților și al secțiilor respective pentru ca în procesul predării să se poată face raportări la cunoștințele de specialitate ale studenților. în plus, se studiază introducerea în cursul audiat de studenții din anul întîi a unui capitol, cuprinzînd aspectele metodologice ale cercetării literaturii, în așa fel încît tinerii să cunoască de la început mijloacele de investigație folosite pe parcursul anilor. Numeroase alte sugestii și propuneri vor fi aplicate ulterior, o dată cu întocmirea unui manual complet de literatură universală, căruia specialiștii din acest domeniu sînt chemați să-i acorde o atenție mai mare decît pînă în prezent.
CALITATEA 
MOBILEI

(Urmare din pag. I-a)

Nu este pentru nimeni un secret 
că mobila respinsă la recepție 
este ulterior recondiționată. Dar 
aceasta implică un consum supli
mentar de manoperă, materiale 
și, în plus, determină întîrzieri în 
livrări. De bună seamă, condu
cerea ministerului cunoaște efec
tele economice ale acestor refu
zuri și apreciază că ele trebuie 
lichidate în cel mai scurt timp. 
Ar mai fi de adăugat, credem, că 
unii furnizori de mobilă — 
C.I.L. Comănești, C.I.L. Sucea
va — expediază produsele 
refuzate la recepție de comerț 
chiar fără a fi recondiționate și 
verificate. Astfel se strecoară în 
magazine mobilă de calitate ne
corespunzătoare.

Cum se explică altfel că unele 
produse ajung să stea în stocuri 
Ui magazine ?— Dacă anumite tipuri de mobilă intră în circuitul comercial și se desfac mai greu, aceasta se datorește în parte și organelor comerțului. Părerea noastră este că metoda practicată în prezent pentru sondarea cerințelor cumpărătorului poate fi mult îmbunătățită. Nu este normal ca pentru sute de mii de cumpărători să hotărască 2—3 merceologi. Ei manifestă adesea conservatorism și rețineri față de produsele noi. Nimerit ar fi să fie urgentată și construirea de spații corespunzătoare de depozitare.

Anul trecut, întreprinderile 
ministerului au prezentat în ca
drul unor expoziții 400 de proto
tipuri de mobilă, majoritatea lor 
fiind omologate. De ce în 1965 
numai o mică parte din acestea 
vor fi fabricate ?— în producția anului 1965 nu se mai găsesc sortimente mai vechi de 4 ani. Considerăm că ceea ce s-a 

tală agricolă Dobrogea și unități agricole din regiune.La prînz, Petre Ionescu, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, a oferit o masă în cinstea oaspeților.
★Marți a părăsit Capitala Sidi Mohammed Ould Abderrahman, ministrul economiei rurale și cooperației al Republicii Islamice Mauritania, care, însoțit de colaboratori, a vizitat țara noastră timp de o săptămînă.
★Marți seara s-a înapoiat în Capitală delegația condusă de Gheorgne Necula, prim-secretar al Comitetului regional București al P.M.R. care, la invitația Comitetului orășenesc Pekin al Partidului Comunist Chinez și a Comunei populare „Prietenia chinezo-română" din Lugouciau, au făcut o vizită în R. P. Chineză.Totodată, s-a înapoiat și delegația Agenției române de presă „Agerpres", condusă de Andrei Vela, directorul general al agenției, care a vizitat R. P. Chineză la invitația A- genției de presă „China Nouă". Au fost de față Liu Fan, ambasadorul R. P. Chineze în R. P. Română, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

creat în ultimii ani reflectă tot ceea ce este modern. Dar modelele create în 1963 și 1964 nu pot fi introduse toate în fabricație ; ele constituie o rezervă. Pe măsura în care corespund cerințelor, aceste modele vor împrospăta producția'’curentă: Antil acesta, în producția de serie sînt introduse aproximativ 60 tipuri noi de garnituri sau piese izolate.
Nu considerați că acest ritm de 

asimilare este totuși prea încet 7— Noi am putea accelera ritmul de asimilare, dar comerțul se decide cu greu asupra prototipurilor de mobilă pe care să le introducem în fabricație. Cum se procedează a- cum ? Prototipurile se predau comerțului. Dacă sînt cerute modificări, ca de exemplu la garnitura „Solea" executată de fabrica din Blaj, întîrzie introducerea produsului în fabricația de serie și livrarea lui în magazine. Cu toate că la expoziții s-au prezentat tipuri de mobilă apreciate de cumpărători, totuși, la cererea comerțului, noi trebuie să schimbăm prototipul din punct de vedere constructiv și uneori și funcțional, ceea ce, desigur, necesită timp și face să apară în magazine alte produse decît cele prezentate la expoziții. Aș mai adăuga că nici mărimea seriei unui tip de mobilă nu este lipsită de importanță. Spunem aceasta deoarece nu este economic să producem comenzi foarte reduse. Sperăm că reținerea comerțului față de produsele noi va fi învinsă total și tipurile apreciate de cumpărători vor apărea în magazine în cantități sporite.
Astăzi, în magazine, mulți cum

părători solicită mobilă de bucă
tărie cu gabarit redus. Prototi
puri sînt, dar nu socotiți că ar 
trebui urgentată producția de se
rie ?— într-adevăr, la producția de mobilă de bucătărie cu gabarit redus noi am rămas în urmă. Sperăm ca în acest an să satisfacem în parte cerințele cumpărătorilor. A început să se realizeze mobilier de bucătărie modulabil și garnituri complete cu gabarit redus care au și apărut în magazine; anul a- cesta se vor livra comerțului aproape 40 000 de asemenea garnituri. Vom urmări realizarea ritmică a a- cestor produse.

în producția de mobilă se uti
lizează materiale plastice, stofe in 
modele mai frumoase și culori 
mai adecvate. Ce ne puteți spu
ne în această privință ?— în privința calității acestor materiale s-au făcut progrese. Unitățile industriei ușoare, de exemplu, ne-au livrat noi contexturi de stofe menite să perfecționeze linia modernă a mobilierului. Avem însă de reproșat că nu totdeauna primim ritmic cantitățile contractate, iar calitatea unor țesături nu satisface în întregime cerințele. Articolele de feronerie și accesoriile metalice lipsesc în unele perioade și nu se ridică la nivelul calitativ cerut. Lacurile poliesterice produse de unitățile Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei nu corespund uneori caracteristicilor stabilite în contracte, ceea ce împiedică eforturile colectivelor de întreprinderi în ridicarea calității produselor industriei de mobilă.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
COMEMORĂRII
LUI GEORGE ENESCUMarți după-amiază, la Academia R. P. Române, a avut loc o ședință consacrată comemorării lui George Enescu, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la moartea marelui muzician. Au luat parte academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior, numeroși oameni de cultură și artă. Ședința a fost deschisă de acad. Al. Philippide, președintele secției de: literatură și artă a Academiei R. P. Române. A luat cuvîntul acad. Mihail Jora, care a evocat personalitatea lui George Enescu. A vorbit apoi Alfred Hoffman, cercetător principal la Institutul de istoria artei al Academiei R. P. Române.

*Cu același prilej, Filarmonica de stat din Botoșani a prezentat marți, în sala „Ciprian Porumbescu" din Suceava, un concert George Enescu. în deschidere, Vasile Tomescu, secretar al Uniunii compozitorilor din R. P. Română, și Cristian Ghenea, muzicolog, au vorbit despre viața și opera marelui muzician. Programul concertului — dirijat de Tobias Schwager și avînd ca solist pe violonistul Daniel Podlovschi, laureat al Concursului internațional „George Enescu" — a cuprins Rapsodia a Il-a, Suita a IlI-a sătească, Rapsodia l-a de George Enescu, Concertul numărul 7 pentru vioară și orchestră de Mozart cu cadență de George Enescu.
★Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Oradea a dat un concert dirijat de Ervin Acel, avînd ca solist pe baritonul Ion Budoiu de la Opera de stat din Cluj. Programul a cuprins Simfonia I-a, Rapsodia I-a și lieduri de George Enescu.(Agerpres)

Primul concert al orchestrei 
de cameră din MoscovaMarți seara, la Ateneul R. P. Române, a avut loc primul concert susținut de Orchestra de cameră, condusă de R. Barșai, din Uniunea Sovietică. în continuarea turneului în țara noastră, formația sovietică va susține cel de-al doilea concert tot în Capitală, joi 6 mai, apoi va mai prezenta concerte la Ploiești, Brașov, Sibiu, Tg. Mureș și Iași. (Agerpres)

Sînt numeroase posibilități pentru ca nivelul calitativ al mobilei sâ fie fără excepție superior. Modele noi, interesante de mobilă, se creează de mai mulți ani. Totuși, după cum s-a văzut, mai sînt probleme de pus la punct. Principalul este ca produsele cele mai reușite să ajungă în scurt timp la cumpărători, în cantități care să satisfacă cerințele. Trebuie evitate complet deosebirile din punct de vedere calitativ dintre prototipuri și mobila fabricată în serie, lichidîndu-se lipsa de exigență din unele întreprinderi. Se impun măsuri consecvente și hotărîte pentru deplina valorificare a avantajelor tehnice și economice ale noilor fabrici construite în acest sector. Experiența în realizarea de sortimente și tipuri de mobilă de cea mai bună calitate trebuie să circule, să devină un bun al tuturor colectivelor din acest sector. Este nevoie ca și organele comerciale să contribuie mai activ și o- perativ la adaptarea producției de mobilă corespunzător cerințelor cumpărătorilor.

La 155 de ani
Șeicul Mohammed Ibrahim, in 

vîrstă de 155 ani, este considerat o 
„istorie vie" a Egiptului. Născut în 
1810, el a urmat cursurile vestitei 
Academii Al Azhar din Cairo. A fost 
martor sau chiar a participat la une
le evenimente istorice vestite, des
pre care se scrie în manuale și en
ciclopedii. în timpul vieții sale el 
a fost dragoman (tălmaci) al sulta
nilor, aghiotant al întemeietorului 
Egiptului modern, Mohammed Aii 
Pașa, și prieten al cunoscutului filo
zof arab Mohammed Abdu. A parti
cipat, de asemenea, la prima răs
coală arabă împotriva dominației bri
tanice — sub conducerea lui Orahi 
Pașa, în 1881. în prezent el locuieș
te la Cairo împreună cu soția și cei 
& copii ai lor. Se ține drept, merge 
fără baston, citește și scrie fără oche
lari, poate povesti ore în șir fără să 
obosească.

CUTREMUR

Cutremurul violent 
înregistrat luni în Re
publica San Salvador a 
provocat, potrivit ulti
melor știri, moartea a 
aproximativ 100 de per
soane și rănirea altor 
500. Daunele materiale 
sînt deosebit de mari : 
aproape 25 la sută din 
clădirile capitalei au 
fost serios avariate. Gu
vernul a decretat starea 
de urgență.

RECORD

In 135 de minute un 
tînăr de 25 ani din 
Niirnberg (R.F.G.) a

reușit să mănînce un 
purcel la tavă, două cot
lete, o jumătate de sa
lam, o friptură și legu
mele respective. La toate 
astea a băut un pahar 
de rachiu. Greutatea a- 
limentelor consumate a 
fost de 6 kilograme. Este 
și ăsta un record 1

PEDEAPSA ORIGINALA

Justiția finlandeză a 
găsit un mod original de 
a-i pedepsi pe automobi- 
liștii care conduc în sta
re de ebrietate : îi folo
sește la construirea de 
aeroporturi. Peste două

Corespondență din Moscova

Ziua presei sovietice
Se împlinesc astăzi 53 de ani de 

la fondarea de către Lenin a ziaru
lui „Pravda" — aniversare care se 
marchează an de an în U.R.S.S. ca 
zi a presei sovietice.

Am în față primul număr al 
„Pravdei", retipărit de redacție cu 
ocazia jubileului de cincizeci de ani. 
Pe prima pagină, alături de anunțul 
pentru deschiderea listei de abona
mente, este un articol intitulat „Din 
partea redacției", în care se remar
că stilul și gîndirea lui Ilici. „Am 
dori — se spune în articol — ca 
muncitorii să nu se limiteze doar 
la simpatie, ci să ia parte activă la 
opera de editare a gazetei noastre"

în anii care au trecut de la pri
mul număr al „Pravdei", organul 
central al P.C.U.S. și întreaga presă 
sovietică au oglindit prefacerile re
voluționare din primul stat socialist 
din lume, clocotul muncii creatoare 
desfășurate de poporul sovietic pen
tru construcția socialismului, lupta 
lui eroică împotriva cotropitorilor 
fasciști, pînă la victoria finală. Ci
tind azi ziarele sovietice ai o ima
gine vie a muncii creatoare a mili
oanelor de constructori ai comunis
mului. O preocupare de seamă 
a presei sovietice o constituie viața 
internațională, oglindirea luptei po
poarelor pentru independență, de
mocrație, pace și socialism.

Dacă în Rusia țaristă se tipăreau 
ziare cu un tiraj de circa trei mili
oane exemplare, în Uniunea Sovie
tică numai în anul 1964 s-au tipărit 
peste 10 000 ziare și reviste, cu un 
tiraj global de aproape 98 milioane 
de exemplare. Practic, fiecărei fami
lii sovietice îi revine un ziar. Zia

Vești din R.S. Cehoslovacă
A
In întâmpinarea marii 
sărbători

în preajma celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Cehoslova
ciei tot mai multe colective rapor
tează că și-au îndeplinit angaja
mentele luate cu cîteva luni în 
urmă în cinstea acestui eveni
ment.

Numeroase întreprinderi fac 
cunoscut că au perfecționat pro
cedeele tehnologice, că au obți
nut produse noi. Astfel, la Uzi-, 
nele „V. I. Lenin" din Plzen a 
fost realizată, cea mai mare și mai 
grea roată dințată din istoria uzi
nei, avînd un diametru de 4,20 m 
și o greutate de 2 500 de tone. 
Roata face parte dintr-un angre
naj al unui foarfece pentru me
tale, cu o presiune de tăiere de 
2 500 de tone, destinată uzinelor 
siderurgice.

La Uzinele „Mepol" din Liblice 
a fost construită o mașină elec
tronică pentru controlul calității 
rulmenților. Mașina verifică pa
tru rulmenți pe secundă, înlo
cuind munca a 25 de oameni. Co
lectivul fabricii „Fatra" din Bre- 
clav a introdus în fabricație un 
nou produs numit „Poretan", care 
înlocuiește pielea naturală și care 
se poate spăla și, la nevoie, călca. 
Din el se confecționează costu
me, jachete, pălării.

Prin Slovacia centrală
Slovacia centrală — una dintre 

cele mai sărace și înapoiate re
giuni din Cehoslovacia în perioa
da antebelică — este în prezent o 
regiune cu o industrie dezvoltată. 
Din 1949 pînă în prezent volu

Pitecantropin - omul preistoric
La Chicago și-a încheiat lucrările 

o conferință a antropologilor în care 
au fost dezbătute problemele originii 
omului. Participanții au ajuns la con
cluzia că omul trăiește pe pămînt de 
mai bine de un milion de ani. Direc
torul Muzeului Coryindon din Nairobi, 
dr. Leakey, a declarat că el a desco
perit în strîmtoarea Olduvai, din 
Africa de est, trei schelete care se 
presupune că au aparținut unor oa
meni preistorici care au trăit cu peste 
un milion de ani în urmă. El a denu
mit ființa respectivă pitecantropii 
Dr. Leakey a arătat că craniul pife- 
cantropinuiui descoperit în estul Afri
cii se aseamănă mult cu craniul omu
lui greu de broweezjava și al omului 
din Pekin, care au trăit cu peste 
400 000 sau 600 000 de ani în urmă, 
în timpul săpăturilor au fost descope
rite și unelte, despre care se crede că

sute dintre ei lucrează în 
prezent la aeroportul din 
Helsinki. Sancțiunea este 
de obicei de trei luni și 
nu există excepții.

SUBMARIN 
ZBURĂTOR

De curînd, o firmă a- 
mericană a construit un 
submarin în greutate de 
6 tone care va putea să 
și zboare. Limita de 
scufundare a submarinu
lui va fi de 22 m. El va 
dezvolta o viteză de 10 
mile marine pe oră sub 
apă, iar în zbor va avea 
o viteză de 400 km pe 
oră. 

rul „Pravda" apare zilnic în aproape 
șase milioane și jumătate de exem
plare.

Presa sovietică este strîns legată 
de viața maselor celor ce muncesc. 
La ziarele sovietice scriu peste cinci 
milioane de corespondenți voluntari. 
La Moscova, Leningrad, Kiev, Sverd
lovsk și alte multe orașe funcționea
ză așa-numitele „universități ale 
corespondenților muncitori", care 
inițiază pe oamenii muncii în tainele 
scrisului. Multe dintre articolele pu
blicate astăzi în presa sovietică sînt 
scrise de muncitori și colhoznici, in
gineri și savanți. Ei aduc în paginii^ 
ziarelor imagini vii ale activității 
clocotitoare care domnește pe tot 
cuprinsul țării.

La redacția ziarului „Pravda" 
poștașul aduce în fiecare zi cîteva 
pachete voluminoase. Sînt scrisori 
venite din toate colțurile țării. Din 
lectura lor se extrag adesea temele 
ziarului, articolele și informațiile în 
care milioanele de cetățeni sovie
tici își văd tipărite propriile lot 
gînduri, viața țării în drum spre 
comunism.

A. MUNTEANU

★Cu ocazia Zilei presei sovietice, redacția ziarului „Scînteia" a adresat redacției ziarului „Pravda" o telegramă de felicitare, în care se exprimă urări de noi succese în activitatea dedicată cauzei construcției oomunismului în U.R.S.S., cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

mul producției industriale a spo
rit aici de peste 7 ori. Au fost 
construite 86 de întreprinderi in
dustriale, înzestrate cu utilaje 
dintre cele mai moderne, printre 
care Uzina de aluminiu de la 
Ziar Nad Hron — cea mai mare 
din țară —, Uzina pentru construc
ția de poduri din Brezno, Uzina 
metalurgică din Istebna și altele. 
Pe rîul Vah a fost construită o 
cascadă de hidrocentrale și lacul 
de acumulare de la Orava — cel 
mai mare din Slovacia, în pre
zent aici se construiește o nouă 
hidrocentrală in apropiere de 
Liptovska Mara.

VideotelefonLa Uzinele Tesla din Roznov 
a fost construit primul videotele
fon din R. S. Cehoslovacă. El are 
un ecran de 4 pe 3 cm. Videote- 
lefonul poate funcționa și cu ba
terii. întregul proces tehnologic 
al noului produs se realizează în 
prezent la Uzinele Tesla.

Viața teatrală
La Teatrul Național din Praga 

a avut loc zilele trecute premiera 
operei „Făclia lui Prometeu" a 
compozitorului ceh J. Hanus, pusă 
în scenă în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei. Pînă la închiderea 
stagiunii teatrul va mai prezenta 
și alte cîteva premiere, printre 
care „Vulpea ageră" de Janacek 
și „Katerina Izmailova" de Șosta- 
kovici, baletele „Ultima păpădie" 
de Vacek și „Sărbătoarea solsti
țiului" de Andrasovan.

ar fi aparținut oamenilor de tipul 
homo hobilis sau zinjăntrop.

Antenă universală
O antenă de televiziune care va 

servi pentru toate canalele și în toate 
direcțiile a fost construită recent de 
un electrician catalan. Cu ajutorul 
ei el a putut prinde, în bune con
diții, emisiunile televiziunii italiene.

în urma zăpezilor căzute, mii de 
hectare de pămînt au fost inun
date în regiunea Scinijoki din Fin
landa, obligind pe locuitorii anu
mitor sate să se deplaseze cu aju

torul plutelor improvizate
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UE PESTE HO TARE
Corespondență

din Rio de Janeiro
1 Noi bombardamente asupra teritoriului
R. D. Vietnam

CUM EVOLUEAZĂ
EVENIMENTELE
LA SANTO DOMINGO
• A fost ales un nou pre
ședinte provizoriu, recunoscut 
de Juan 
cercurile 
efectivul

Bosch • Surpriză în 
americane • Crește 
trupelor intervențio- 

niste

începînd 
Dominicană 
vizoriu ales într-o 
Adunării legislative. In lipsa mijloacelor 
rapide de informare (posturile de radio 
nu funcționează din cauza întreruperii 
curentului electric și ziarele nu apar), 
știrea a început să circule la Santo Do
mingo în primele o'e ale dimineții de 
marți. Puțin mai tîrziu, ea a fost con
firmată la San Juan (Porto Rico) de 
președintele dominican Juan Bosch, 
aflat aici de la sfîrșitul anului 1963, după 
ce a fost răsturnat de la putere în urma 
loviturii de stat militare a cercurilor de 
extremă dreaptă. Președintele interimar 
care, după cum a precizat Bosch, „con
duce junta provizorie însărcinată să gu
verneze țara" este colonelul Francisco 
Caamano, conducătorul răscoalei armate 
de la 24 aprilie împotriva juntei guver
namentale de dreapta a lui Donald Reid 
Cabral. Intr-o convorbire telefonică 
avută cu Bosch, președintele provi
zoriu dominican a declarat că a tri
mis telegrame șefilor guvernelor Franței, 
Marii Britanii și tuturor țărilor din 
emisfera occidentală în care le cere re
cunoașterea imediată a guvernului con
stituțional. Apoi, primind pe corespon
dentul agenției Associated Press, colo
nelul Caamano a declarat că va lupta 
pentru revenirea la un guvern consti
tuțional, sub conducerea lui Juan Bosch.

Vestea a constituit o surpriză totală 
pentru forțele militare de dreapta, con
duse de generalul Wessin, și autoritățile 
militare ale S.U.A. din Republica Domi
nicană. De altfel, trupele lui Wessin nici 
nu se mai văd în Santo Domingo, locul 
lor fiind luat de infanteriștii marini și 
parașutiștii nord-americani. Aceștia au 
creat, într-un perimetru de cîteva mile 
din jurul clădirii ambasadei S.U.A. și al 
altor cîtorva reședințe diplomatice din 
centrul capitalei dominicane, o așa-zisă 
„zonă internațională de urgență", precum 
și un „coridor" care permite legătura 
dintre această zonă și baza aeriană San 
Isidro, unde se află grosul trupelor de 
parașutiști.

între timp, acordul pentru încetarea 
tocului, încheiat între cele două tabere 
militare adverse — a adepților fostului 
președinte Bosch și a generalului Wessin 
— nu este respectat în întregime. O 
parte a răsculafilor militari refuză să ac
cepte compromisul întrucît acesta încal
că prevederile constituției. Alte știri in
dică o dîrză rezistență opusă de către 
grupurile de răsculați civili, înarmați. Po
trivit generalului Palmer, șeful forțelor 
terestre americane în Republica Domi- 
nicană, lupta a intrat într-o fază „psiho
logică”. In legătură cu aceasta el a de
clarat că a dat ordin unei unități spe
cializate în războiul psihologic de a in
tra în capitala dominicană pegtru a lansa 
pe calea undelor și a manifestelor tipă
rite o campanie de propagandă în scopul 
de a determina pe insurgenți să depună 
armele.

Corespondenții de presă transmit că 
orașul are aspectul unui cîmp de luptă. 
Capitala Republicii Dominicane este lip
sită de apă, curent electric și alimente. 
Santo Domingo este amenințat de o se
rioasă epidemie, care ar putea izbucni 
datorită celor 1 000—1 500 cadavre a- 
flate pe străzile orașului.

Agențiile de presă semnalează ciocniri 
între trupele americane și răsculați, sol
date cu numeroase victime de ambele 
părți. Azi au avut loc noi ciocniri în ca
pifala republicii.

De peste o săptămină, Santo Domingo 
este teatrul unor evenimente dramatice, 
ce au izbucnit în urma revoltei împotriva 
juntei reacționare condusă de Donald 
Reid Cabral. Mișcării insurecționale, for
mate din militari și civili, i s-a opus ge
neralul Elias Wessin, comandantul bazei 
militare San Isidro, exponentul cercurilor 
reacționare. De partea mișcării insurecțio
nale au trecut în scurt timp aproximativ 
18 000 de oameni. Față de amploarea in
surecției, generalul Wessin nu a mai pu<ut 
controla situația. Invocînd necesitatea 
„apărării cetățenilor americani atlați pe 
insulă", dar în fapt urmărind să împiedice 
instaurarea unui regim constituțional — 
Statele Unite au debarcat inițial 450 de 
pușcași marini. Numărul intervenționiș- 
tilor a ajuns în prezent la 18 500; 25 
de nave de război participă la opera
țiuni. Această intervenție a stîrnit indig
nare și protest în țările Americii Latine și 
în opinia publică mondială.

Pînă și în Organizația Statelor Ameri
cane, unde se discută evenimentele din 
Republica Dominicană, nici un reprezentant 
Istino-american (cu excepția . celui domi
nican) nu a încercat să ia apărarea iMer- 
venționiștilor nord-americani.

Un grup de ziariști occidentali a sos;‘ 
la Santo Domingo. Unul dintre e>, 
trimis special al agenției France Presse, 
a stat de vorbă cu mai mulfi locuitori 
ai capitalei. El a tras concluzia că toate 
persoanele cu care a discutat condamnă 
intervenția nord-americană. De altfel 
trupele intervenfioniste trebuie să 
facă mereu față atacurilor prin surprin
dere de la ferestrele sau acoperișurile 
caselor. Un purtător de cuvînt american 
a declarat că pînă marți în cursul inter
venției au fost uciși 6 militari și alți 
au fost răniți.

Cu toate elementele noi apărute 
criza dominicană se poate afirma 
situația din această țară este departe 
a fi clarificată.

de luni noaptea, Republica 
are un nou președinte pro- 

sesiune specială a
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Rio de Janeiro, 4 mai.

CONGO Jumătate din numărul localităților 
controlate de forțele patrioticeHANOI 4 (Agerpres). — La 3 mai, avioane americane și sud-vietname- ze au bombardat și mitraliat în mai multe valuri localități din provincia Thanh Hoa, județele Yen Dinh și Yen Thuy și insula Con Co, din a- pele teritoriale ale R. D. Vietnam.

★SAIGON 4 (Agerpres). — Care blindate și detașamente de soldați bine înarmați staționează începînd de marți dimineața în jurul palatului guvernamental din Saigon. Un baraj de sîrmă ghimpată a fost așezat în fața sediului guvernului, relatează într-o Saigon agenția nu a fost dată

legătură a înaltului al armatei populareMisiunea de comandament vietnameze a adresat Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam un protest în legătură cu aceste noi acte de agresiune asupra teritoriului R. D. Vietnam.

corespondență din France Presse. Deși nici o explicație în

★legătură cu aceste severe măsuri de securitate, din cercurile politice bine informate ale capitalei sud-vietna- meze s-a aflat că ele au fost luate în urma zvonurilor care circulă la Saigon referitoare la manifestațiile populare ce ar putea fi organizate cu prilejul procesului autorilor încercării de lovitură de stat din 19 februarie.

ALGER 4 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei sale la Alger, unde a a- vut convorbiri cu oficialitățile algeriene asupra situației din Congo, Thomas Kanza, ministrul de externe în guvernul revoluționar congolez, a făcut agenției naționale de presă algeriene o declarație în care s-a referit la recenta conferință de Cairo a conducătorilor mișcării eliberare națională și la situația din Congo (Leopoldville).Conferința de la Cairo a conducătorilor mișcării de eliberare a poporului congolez, a subliniat Kanza, a permis participanților să facă un schimb de păreri și să discute o serie de probleme deosebit de importante pentru asigurarea unității mișcării de eliberare printre care : coordonarea acțiunilor militare între di-

la de

ferite fronturi; lărgirea componenței organului de conducere a mișcării de eliberare și crearea unui Consiliu revoluționar suprem. Kan- za a dezmințit cu acest prilej formațiile difuzate în ț dentală potrivit cărora derii insurgenților — Gbenye, pe Soumialot parte, ar siuni.Thomas nuare că . lează în prezent mai bine de jumătate din numărul localităților și provinciilor congoleze. Insurgenții, a spus el, dispun de suficiente arme capturate de la mercenari și trupele guvernamentale pentru a continua lupta de eliberare.

in- presa occi- i între li- Cristophe de o parte, și Gaston și Bicheley, pe de altă exista anumite disen-Kanza a arătat în conti- patrioții congolezi contro
Paris. Peste 4 000 de muncitori și tehnicieni de la firma electronica „Bull" 

protestează împotriva concedierilor
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în problema intervenției S.U.A. In Republica Dominicană

Dezbaterile din Consiliul de Securitate Dezacorduri la sesiunea S.E.A.T.O
NEW YORK 4 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit marți după-amiază pentru a continua discuțiile asupra problemei i- mixtiunii nord-americane în treburile interne ale Republicii Dominicane. La deschiderea dezbaterilor, delegatul Uniunii Sovietice, N. Fedorenko, a prezentat un proiect de rezoluție care propune rea de către consiliu a condamna- intervenției

armate a Statelor Unite în Republica Dominicană — considerînd-o o violare flagrantă a Cartei O.N.U. — și retragerea imediată a forțelor armate americane din Republica Dominicană. Ședința Consiliului de Securitate continuă. Pe lista vorbitorilor figurează delegații Boliviei, Uruguayului, Marii Britanii, Iordaniei și Cubei.
Declarații oficiale de protestPEKIN 4 (Agerpres). — „Guvernul și poporul chinez condamnă energic intervenția și agresiunea guvernului american împotriva Republicii Dominicane și își exprimă sprijinul ho- tărît pentru poporul dominican, în lupta sa patriotică și dreaptă împotriva S.U.A. — se arată în declarația guvernului R. P. Chineze dată publicității. Poporul dominican are dreptul inviolabil, sfînt, de a se ridica și de a răsturna regimul dictatorial trădător din țara sa. Statele Unite nu au nici o justificare pentru imixtiunea lor". In încheiere, declarația subliniază sprijinul de care se bucură poporul Republicii Dominicane din partea poporului și a altor popoare.

★PHENIAN 4 (Agerpres). — Afacerilor Externe al aterul Coreene
chinez
Minis- R.P.D. dat publicității o declara-

ție prin S.U.A.Guvernul R.P.D. Coreene cere cu energie ca Statele Unite să pună imediat capăt actelor lor de agresiune împotriva Republicii Dominicane și să-și retragă tot personalul și echipamentul militar".
★BELGRAD 4 (Agerpres). — Intr-o declarație dată publicității la Belgrad se arată că „noua intervenție a forțelor militare ale S.U.A. în Republica Dominicană amenință cu complicații și primejdii grave, fapt ce trebuie condamnat de opinia publică mondială. Guvernul și popoarele Iugoslaviei condamnă această intervenție pe teritoriul unei țări suverane, considerînd că este necesară încetarea oricărei intervenții, precum și grabnica retragere a forțelor militare ale S.U.A.".

care condamnă intervenția în Republica Dominicană.

In apropierea coastei dominicane o navă de război a S.U.A.

— La lucră- al pac* sud-estLONDRA 4 (Agerpres). Londra au continuat marți rile Consiliului ministerial tului militar al Asiei de (S.E.A.T.O.). Reuniți în cadrul uneiședințe secrete, miniștrii afacerilor externe ai Tailandei, Australiei, Pakistanului și Marii Britanii, precum și George Ball, reprezentantul S.U.A., au expus problema relațiilor nezia. Inrul de stat, George Ball, a justificat politica S.U.A. în sud-estul Asiei.Agențiile de presă și observatorii
poziția guvernelor lor în situației din Vietnam și a dintre Malayezia și Indo- cuvîntarea sa, subsecreta-

Lucrările Adunării mondiale
a sănătățiiGENEVA 4 — gerpres Horia Marji dimineața, Națiunilor au început lucrările celei de-a XVIII-a Adunări mondiale a sănătății. R. P. Română este reprezentată de o delegație condusă de dr. Ion Moraru, secretar general în Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale.Adunarea a ales o Comisie de verificare a deplinelor puteri formată din 12 delegați, între care și Mihai Aidea, reprezentînd R. P. Română. După pauză, Mihai Aidea a dat citire raportului redactat de comisie, precizând că comisia a validat mandatele membrilor O.M.S., ca și ale membrilor asociați. R.P. Română, a subliniat raportorul. își rezervă dreptul de a contesta ciankalșistului posibilitatea de a reprezenta poporul Chinei. A luat apoi cuvîntul Nicolae Ecobescu, membru al delegației R. P. Române, care a arătat că singurul guvern a- vînd dreptul să reprezinte China pe plan internațional, inclusiv la lucrările O.M.S., este guvernul central al R. P. Chineze. Delegația română se pronunță ferm — așa cum a făcut și în Comisia pentru verificarea deplinelor puteri — în favoarea restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze în Organizația Mondială a Sănătății.Punctul de vedere al delegației române a fost sprijinit de delegații Albaniei, Cambodgiei, Poloniei, Cubei, Franței, Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, Bulgariei, Iugoslaviei etc.

Corespondentul A-Liman transmite : la sediul Palatului

IN PAGINILE PRESEI INTERNATIONALE

POLITICA
Evenimentele din Republica Dominicană rețin atenția presei internaționale. 

Cei mai niulfi comentatori condamnă intervenția armată a S.U.A. în treburile 
interne ale micii țări din Marea Caraibilor și resping „argumentele" prin care 

o 'oficialitățile americane au încercat

VITĂ"

să justifice.

cuvîntarea pre-Pentru reacția pe care 
ședintelui S.U.A., Johnson, a trezit-o în 
opinia publică din diferite state latino- 
americane este caracteristică următoarea 
relatare transmisă din Caracas, de co
respondentul agenției FRANCE PRESSE, 
Jean Maille de Trevanges

„Cercurile politice, din capifala ve- 
nezueleana — scrie corespondentul — 
sînt preocupate serios de situația de la 
Santo Domingo și de hotărirea președin
telui Johnson de a trimite noi întăriri 
în trupe și armament.

Din toate motivele invocate de 
către guvernul Statelor Unite pentru a 
justifica intervenția sa la Santo Domin
go, acela de a fi răspuns apelului ge
neralului rebel Elias Wessin, denumit de- 
Washington «reprezentant al autorităților 
dominicane», a provocat o condamnare 
din partea tuturor sectoarelor politice 
venezuelene, pînă la cele mai moderate.

Intr-adevăr, se afirmă în aceste cercuri, 
dacă se admite principiul intervenției a- 
mericane la Santo Domingo, un dicta
tor posibil, într-o țară oarecare din A- 
merica, ar putea urzi mîine o lovitură de 
stal împotriva unui guvern legal și primi 
sprijinul armatei americane, invocînd o 
«infiltrare comunistă» sau primejdiile la 
care sînt expuși cetățenii americani din 
această țară".

Intervenția a trezit un protest energic 
și în alte țări latino-americane. Comen
tatorul Max Frankel de la „NEW YORK 
TIMES" constată : „Administrația este 
serios îngrijorată de prejudiciile aduse 
reputației ei în cele două Americi. Cîte-

politici din Londra acordă în comentariile lor o atenție deosebită expunerii ministrului afacerilor externe al Pakistanului. Zulfikar Aii Bhutto, apreciată ca o accentuare a opoziției în cadrul S.E.A.T.O. față de politica S.U.A. în sud-estul Asiei. Agenția U.P.I., transmite că Zulfikar Aii Bhutto a declarat că „Pakistanul nu poate acorda sprijin politicii americane în Vietnamul de sud“. Manifes- tînd rezervele crescînde ale Pakistanului în problema situației din Vietnam, scrie agenția Associated Press, el a arătat că „criza din această regiune nu poate fi reglementată prin- tr-o soluție militară".Pe de altă parte, corespondenții de presă au remarcat faptul că, la dezbaterile de marți, observatorul Franței „a păstrat o tăcere deplină mareînd prin aceasta dezacordul Parisului cu politica S.U.A. în Vietnam".

I

■ LONDRA. — Ministerul Comer- "țului al Angliei a dat publicității cifrele privind evoluția comerțului exterior britanic în primul trimestru al acestui an. In raport se arată că suprataxa de 15 la sută, fixată de guvern asupra importurilor, a contribuit într-o măsură importantă Ia reducerea acestora. Paralel, exporturile au înregistrat o sporire substanțială, mai ales în ce privește comerțul cu Europa occidentală. Avînd în vedere această evoluție, raportul apreciază că deficitul comercial englez s-a redus, în comparație cu primele anului 1964, cu peste adică cu pe lună, s-a cifrat pe lună.■ CANNES. La Cannes s-au în- ™ chei at lucrările reuniunii trimestriale a miniștrilor de finanțe ai țărilor Pieței comune, în care a fost discutată cererea Marii Britanii de a i se acorda un credit de 1400 milioane de dolari din Fondul Monetar Internațional (F. M. I.). In ședința de marți s-a ho-

trei luni ale două treimi, lire sterline acest deficit13 milioaneAnul trecut la 46 milioane lire sterline

tărit, în unanimitate, ca cererea Angliei să fie sprijinită. Pînă în prezent nu se cunoaște însă contribuția Pieței comune la suma care va fi acordată Angliei din partea F.M.I,■ NEW YORK. — 10 000 de munci-' ™ tori ocupați în industria confecțiilor din orașul New York au declarat grevă, protestînd împotriva patronilor din oraș care practică discriminarea rasială în angajarea și stabilirea salariilor pentru muncitorii de culoare.■ TOKIO. — în luna aprilie, în Ja- “ ponia au declarat faliment 584 de firme. Datoria totală a acestora a fost, potrivit datelor Camerei de Comerț și Industrie, de aproximativ 40 miliarde yeni. Numărul cel mai mare de falimente a fost înregistrat în industriile de prelucrare a metalului, textilă și chimică.■ PARIS. — Negocierile franco-al- “geriene în problemele petroliere au fost reluate la 3 mai, după o pauză de două zile. Purtătorii de cuvînt ai celor două delegații au precizat că negocierile progresează în mod satisfăcător.
Corespondența din Cairo i Comemorarea
Conferința națională
a șefilor de triburi din Yemen

La 2 mai, în orășelul Khamer, situat la 
30 km nord de Sanaa, s-a deschis Con
ferința națională a șefilor de triburi din 
Yemen. în afară de șefii triburilor fidele 
regimului republican, la conferință parti
cipă, de asemenea, reprezentanți ai unor 
triburi care pînă nu de mult au participat 
la luptele împotriva forțelor republicane.

Luind cuvîntul la conferință, primul mi
nistru al Republicii £rabe Yemen, Ahmed 
Mohamed Noaman, a declarat că guver
nul său intenționează să facă totul pen
tru a pune capăt războiului fratricid, care 
se desfășoară de doi ani și jumătate în 
țară. El a apreciat că pârtieipanții la con
ferință pot stabili o bază de reconciliere 
națională și a spus că reprezentanții gu
vernului ,,nu vor părăsi masa tratative or 
pînă ce nu se va găsi o modalitate pen
tru a pune capăt luptelor ce macină for
țele poporului yemenit". Noaman a sub
liniat însă că prin reconciliere nu tre
buie să se înțeleagă că poporul yemenit 
ar putea accepta revenirea la putere a 
vechiului regim al imamilor, adăugind că 
menirea conferinței este de ,,a stabili 
pacea între toți fiii Yemenului și a întin
de o mină sinceră, prietenească, tuturor

concetățenilor noștri care nu au încă în
credere in noi".

Conferința reprezentanților triburilor 
yemenite a fost așteptată cu viu interes 
de cercurile opiniei publice din Orientul 
Mijlociu. „Yemeniții, scrie ziarul libanez 
„As Safa" — par deciși să-și reglemen
teze singuri problemele".

Desigur, în calea conferinței stau încă 
greutăți mari. La f*ontieră bandele ima
mului Badr, sprijinite de arabi saudiți, 
continuă să hărțuiască republica. „Ar ti 
absurd să credem — scrie ziarul sirian 
„Al Ahram" — că monarhia saudită poa
te să se împace cu existența unei repu
blici la frontierele sale".

Prin însuși faptul că s-a întrunit, confe
rința de la Khamer reprezintă un prim pas 
pe calea spre unitate și independență.

Nicolae PLOPEANU

lui George Enescu la ParisPARIS 4. — Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmite : Comemorarea a zece ani de la încetarea din viață a marelui muzician român George Enescu a fost marcată prin mai multe manifestări la Paris.La o conferință de presă organizată de Ministerul Afacerilor Externe și de Serviciul de conferințe al Secretariatului general al guvernului francez a luat cuvîntul J. Chaillet, profesor la Sorbona, directorul Institutului francez de muzicologie.In numele ambasadei române, A- sociației Franța-România și al prietenilor francezi ai lui Enescu, marți dimineața au fost depuse coroane de flori la mormîntul lui George Enescu de la cimitirul Pere Lachaise.In seara aceleiași zile, în sala Gaveau din Paris a fost inaugurată Expoziția George Enescu, organizată de Direcția generală a Afacerilor culturale din Quai d’Orsay și de Muzeul G. Enescu din București.

va țări latino-americane — în special 
Venezuela, Mexic și Chile — au expri
mat de pe acum Washingtonului nemul
țumirea față de modul cum a procedat 
în această situație și s-au împotrivit în
cercărilor de a masca intervenția prin 
ceea ce unii diplomați latino-americani 
au numit «o frunză de viță internațio
nală»".

Față de aceasta, săptămînalul „LA 
TRIBUNE DES NATIONS" subliniază că 
explicația dată la Washington n-a avut 
efect. „Primele reacții 
interesate 
nu par să răspundă speranțelor puse în 
explicațiile
C.I.A, (Serviciul de spionaj american — 
n.r.) și de la Departamentul de Stat".

ale guvernelor 
scrie publicația citată —

lor de specialiștii de la

„DIPLOMAȚIA CANONIERELOR"
Nu numai în America Latină, dar nici 

în Europa, în fări aliate cu S.U.A., mo
tivele invocate de administrația nord- 
americană pentru intervenția sa brutala 
nu reușesc să convingă. Intr-un editorial, 
ziarul „FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
scrie: „S.U.A. au fost prosf inspirate în 
ce privește aefiunea lor militară în Re
publica Dominicană. Dincolo de motivul 
invocat inițial, al unei acțiuni menite să 
apere viața cetățenilor americani, se 
conturează tot mai mult puternice inte
rese politice care aruncă din nou o 
umbră bizară asupra politicii Washingto
nului". Care sînt „interesele politice" ur
mărite ? In această privință, ziarele 
reamintesc că Johnson însuși a spus că 
„noi știm ce fel de guvern sperăm să 
vedem instaurat în Republica Domini-

cană . „Întărirea infanteriei .marine 
ajutorul unităților de parașutiști — scrie 
ziarul „NEW YORK TIMES" — indică in
tenția de a rămîne în Republica Domi
nicană după ce evacuarea cetățenilor 
americani a fost înfăptuită. Aceasta în
seamnă că orice guvern va veni la pu
tere la Santo Domingo va trebui să ob
țină permisiunea americană". Iar ziarul 
vest-german „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 
relevă : „Oameni politici cu răspundere 
din numeroase republici latino-americane 
bănuiesc că S.U.A. doresc să ajute ca 
la putere să se instaureze o juntă mili
tară care colaborează îndeaproape cu 
întreprinderi bancare de la New York”.

Fața de aceasta, agenția FRANCE 
PRESSE pune întrebarea : „Cum se poate 
oare considera că intervenția infanteriei 
marine este pur umanitară ?" și în con
tinuare califică în felul următor acțiunile 
S.U.A. : „Este vorba deci de o interven
ție în treburile interne ale unei țări, cu 
afît mai criticată de membrii O.S.A. cu 
cît prezența infanteriei marine a S.U.A, 
în aceste locuri redeșteaptă amintirile 
urîte despre politica americană bazată 
pe principiul „bîtei celei mari" folosită 
pe vremea lui Theodor Roosevelt și ul
terior, în 1916, în Haiti". Ziarul turc 
„MILLIYET" constată la rîndul său : „In- 
cepînd din 1958, S.U.A. intervin cu for
țele lor armate în țările independente. O.S.A. și opinia publică latino-americană 
Astfel, rînd pe rînd, Libanul, Vietnamul, 
Panama, Congo și acum Republica Do
minicană au constituit obiectul unei in
tervenții militare americane. De fiecare 
dată cînd au intervenit în afacerile inter
ne ale unei fări, S.U.A. nu și-au putut 
justifica acțiunile pe temeiuri juridice 
valabile".

„Cu g'eu s-ăr putea înțelege •— 
scrie ziarul oficios francez „LA NATION"

— că intervenția armată poate fi erijată 
în doctrină permanentă. Intr-o epocă în 
care popoarele cele mai sărace, într-o 
epocă în care popoarele ce dispun cel 
mai puțin de posibilitatea de a-și asigura 
independența se agață cu disperare de 
ea, ca fiind simbolul unei demnități la 
care țin mai presus de orice, ultimul lu
cru ce ar trebui făcut este de a aduce 
o atingere acestei demnități, călcîndu-se 
în picioare pămîntul lor, recurgîndu-se la 
dreptul celui mai tare".

NEW YORK. Comitetul special 
al O.N.U. pentru examinarea pro
blemei aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale a ho- 
tărît marți să organizeze între 
20 mai și 20 iunie o sesiune care 
își va desfășura lucrările în trei eta
pe la Addis Abeba, Dar-Es-Salaam 
și Lusaka. Comitetul urmează să 
examineze situația din coloniile 
portugheze. Africa de sud-vest, Ba
sutoland, Bechuanaland și Swazi
land, precum și problema Rhodesiei 
de sud.

toarea conferință a șefilor de state 
și guverne africane. ' s-

SEUL. 1 500 de studenți de la 
cîteva facultăți și colegii din Seul 
s-au întrunit luni pentru a protesta 
și condamna tratativele duse de gu
vernul sud-coreean cu Japonia. 
După miting, ei au organizat o de
monstrație pe străzile capitalei, în- 
fruntînd detașamentele de poliție.

EFECTUL UNUI BUMERANG

CAIRO. Reprezentantul oficial la 
Cairo al populației kurde, Chawkat 
El Akroui, a făcut o declarație pen
tru presă în legătură cu evenimen
tele din Kurdistan. El a arătat că 
după 14 luni de tergiversări și nu
meroase promisiuni guvernul irakian 
a început din nou acțiunile militare 
împotriva poporului kurd. Noi ce
rem, a spus, el, încetarea imediată a 
acțiunilor militare în Kurdistan și 
reglementarea pașnică a acestei pro
bleme.

Ziare din diferite țări constată că 
orientarea oglindită de noile acțiuni agre
sive ale S.U.A. va atrage pentru iniția
torii ei discredit și izolare. „Repunerea 
în aplicare a politicii denumită „a bîtei 
celei mari” — scrie „LE MONDE" într-un 
editorial — riscă să devină pentru mult 
timp mai mult păgubitoare decît profi
tabilă intereselo- nord-americane. In țările 
Americii Latine, Statele Unite întăresc 
opoziția de extremă stingă și favorizează 
regruparea tuturor celor care consideră 
că națiunile latino-americane trebuie să-și 
ia, cu cea mai mare urgență, distanța față 
de colosul din nord". Ziarul englez 
„GUARDIAN" subliniază : „In timp ce 
Statele Unite nu vor reuși să convingă

de justețea mobilului lor, antiamerica- 
nismul, mereu latent și nu numai în Re
publica Dominicană, dar și în întreg 
continentul, poate să iasă la suprafață".

„Intervenția S.U.A. în împrejurările a- 
cesfea — scrie și „COMBAT" — va avea 
efectul unui bumerang și va da un nou 
impuls mișcării antiyankee peste fot în 
continentul nou“.

E. M.

WASHINGTON. Președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a cerut 
marți Congresului să voteze o lege 
care prevede creșterea sumelor pen
tru finanțarea operațiunilor militare 
din Vietnam și Republica Domini
cană. pe ultimele două luni ale anu
lui financiar în curs, cu încă 700 
milioane dolari.

BONN.. A fost dat publicității un 
comunicat oficial al guvernului 
vest-german în care se arată că a- 
ceastă țară va achiziționa armament 
francez în valoare de aproape 1 mi
liard de dolari. Se apreciază că, în 
urma acestui acord, Franța devine 
cea de-a doua furnizoare de arme 
către R.F.G., după Statele Unite.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram" a- 
nunță că organismele O.U.A. stu
diază o cerere formulată de Nigeria 
privind convocarea unei reuniuni 
extraordinare a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale O.U.A. 
în vederea stabilirii unui alt oraș 
decît Accra, în care să se țină vii-

M. * *

I
Pe străzile capitalei sud-coreene 
intr-una din zilele trecute. Mama 
unuia dintre maniiestanți încear
că să-și scape liul din mîinile 

polițiștilor

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al Cambodgiei la O.N.U., 
Huot Sambath, a adresat la 3 mai 
o scrisoare președintelui Consiliului 
de Securitate în care protestează e- 
nergic împotriva noii agresiuni co
mise de aviația americano — sud- 
vietnameză, la 28 aprilie, asupra te
ritoriului Cambodgiei. Reprezentan
tul guvernului Cambodgiei a declarat 
că întreaga răspundere pentru acest 
act de agresiune revine guvernelor 
Statelor Unite și Vietnamului de 
sud.
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