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Angajamente in întrecere
Rafinăria
Teleajen

Colectivul Rafinăriei Teleajen 
și-a propus să realizeze urmă
toarele depășiri ale sarcinilor a- 
nuale de plan :

— 3 000 000 lei la pro
ducția globală ;

— 2 000 000 lei la pro
ducția mariă ;

— 6 000 000 lei econo
mii la prețul de cost ;

— 8 000 000 lei benefi
cii suplimentare ;

— 0,5 Ia sută la produc
tivitatea muncii.

Pe sortimente, planul va fi de
pășit cu :

— 800 tone uleiuri de 
calitate superioară ;

— 1 600 tone bitum ;
— 200 tone unsori con

sistente ;
— 300 tone vaselină 

tehnică artificială ;
— 30 tone vaselină far

maceutică.

Pînă la 1 iulie se va obține în 
plus :

— 1 300 000 lei la pro
ducția globală ;

— 1 300 000 lei la pro
ducția marfă ;

— 3 500 000 lei econo
mii la prețul de cost ;

— 6 500 000 lei benefi
cii peste plan ;

— 600 tone uleiuri de 
calitate superioară ;

— 1 250 tone bitum ;
— 150 tone unsori con

sistente ;
— 150 tone vaselină 

tehnică artificială ;
— 10 tone vaselină far

maceutică.

(Continuare în pag. IlI-a)

Noi obiective 
industriale
intră în funcțiune

In vecinătatea l-Iunedoarei, acolo 
unde pînă nu de mult era doar o 
stincă, se profilează clădirile noii u- 
zine de preparare a minereului de 
fier de la Teliuc. Pe marele platou 
de sub munte se întind ca niște 
panglici benzile transportoare, își 
înalță siluetele masive de beton si
lozurile, se aude uruitul continuu al 
concasoarelor care fărîmițează bul
gării de minereu brut. La noua uzi
nă se obțin din minereurile extrase 
de la Teliuc și Ghelar concentratele 
de fier — materia primă de bază 
pentru furnalele hunedorene. Meto
dele de exploatare și de preparare 
asigură atît valorificarea rațională 
a zăcămintelor de minereuri, cit și 
realizarea unor indici lehnico-eco- 
nomici superiori la furnale. •

Constructorii și montorii au dat 
uzina in producție cu 45 de zile 
înainte de termenul planificat, res- 
pectindu-și angajamentul luat în 
cinstea Congresului partidului. Ei 
au muncit cu hărnicie ziua și noap
tea. Constructorii au dislocat din

Uzinele de produse 
sodice Govora

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii Uzinelor de produse sodice 
Govora și-au reînnoit angaja
mentele luate în întrecerea socia
listă pe acest, an, după cum ur
mează :

— să depășească cu 
16 000 tone planul 
de producție la soda 
calcinată superioară ;

— să depășească cu 
3 300 tone planul de 
producție la soda 
caustică de calita
tea I :

— să îndeplinească pla
nul de export pînă la
1 decembrie 1965 ;

— să depășească planul 
producției globale cu
2 500 000 lei ;

— să depășească planul 
producției marfă cu 
2 500 000 lei ;

— să realizeze economii 
la prețul de cost în 
valoare de 2 250 000 
lei.

Din care pînă la 1 iulie :
— 12 000 tone sodă 

calcinată superioară 
peste plan ;

— 2 500 tone sodă 
caustică calitatea I 
peste plan ;

— 2 200 000 Iei la pro
ducția globală ;

— 2 200 000 lei la pro
ducția marfă ;

— 2 000 000 lei econo
mii.

Toate depășirile de plan vor fi 
realizate pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

(Continuare în pag. III-a)

TELIUC
Uzina de preparare 
a minereurilor de fier

Prin telefon 
de la trimisul nostru

munte zeci de mii de metri cubi de 
stincă și pămînt, au turnat betoane 
și înălțat zidărie cu un volum de 
128 000 metri cubi. La rîndul lor, 
montorii au instalat 4 000 tone de 
construcții metalice și utilaje. Nu
mele excavatoristului ion Cojocaru, 
al fierar:betonistului Ion Măndiță, al 
maistrului montor Iosif Becu sînt 
bine cunoscute nu numai construc
torilor, ci și muncitorilor care de
servesc uzina. Ei și multi alții au 
adus o contribuție deosebită‘la ter
minarea mai devreme a lucrărilor.

O dată încheiate cu succes pro
bele tehnologice, care au dovedit 
calitatea bună a lucrărilor de con- 
strucții-montaj, au fost create toate 
condițiile necesare intrării în pro
ducție a uzinei cu o capacitate ini

Combinatul 
avicol Crevedia

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la Combinatul avicol- 
Crevedia, regiunea București, 
au hotărît să depășească sarcini
le de plan pe 1965 cu :

— 4 150 000 lei la pro
ducția globală ;

— 2 970 000 lei la pro
ducția marfă ;

— 1 400 000 Iei la eco
nomii ;

— 1 170 000 lei ia be
neficii ;

— 1 200 000 ouă ;
— 200 tone de carne de 

pasăre livrată ;
— 350 000 pui eclozlo- 

nați.

Din care pînă la 1 iulie :

— 2 740 000 lei la pro
ducția globală ;

— 1 560 000 lei la pro
ducția marfă ;

— 364 000 lei econo
mii ;

— 632 000 lei beneficii;
— 400 000 ouă ;
— 158 tone carne pa

săre ;
— 280 000 pui eclozio- 

nați.

în scopul îndeplinirii angaja
mentelor luate au fost stabilite 
noi măsuri tehnico-organizatorice, 
printre care : asigurarea unor fu
raje de cea mai bună calitate și 
în condiții suficiente pentru e- 
fectivele combinatului, crearea în 
toate halele a unui microclimat 
corespunzător. îmbunătățirea ali
mentației la halele de găini ce 
produc ouă pentru incubație.

țială de 1 milion tone de minereu 
prelucrat anual, uimind ca ea să se 
dezvolte in viitor. Calculele arată 
ca atunci cind uzina va lucra la În
treaga capacitate, prin folosirea mi
nereului preparat aici furnaliștii vor 
putea economisi anual circa 170 000 
tone cocs metalurgic și aproximativ 
40 milioane lei la producția de 
lontă

Întregul flux și proces tehnologic 
ca și utilajele cu care este înzestra
tă nouă întreprindere au fost 
concepute, proiectate și executate în 
tară. Aici se folosesc, pentru prima 
oară în țară, procedeul prăjirii mag- 
netizante a minereului și al sepa
rării magnetice pe cale umedă. Ope
rațiile principale sînt automatizate. 
Majoritatea agregatelor moderne 
poartă marca uzinelor „Progresul"- 
Brăila, „Unio"-Satu Mare, „Indepen- 
dența"-Sibiu, „23 August"-București

Ion MĂRGINEANU

(Continuare în pag. III-a) 

I Miercuri la amiază a avut loc o 
întîlnire a conducătorilor partidului 
și statului cu oameni de cultură și 
artă.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnaraș, Leonte Răutu, Ște
fan Voitec, Constanta Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Manea Mănes- 
cu, șef de secție la C.C. al P.M.R.. 
conducătorii uniunilor de creație 
și ai unor instituții culturale, oa
meni de artă și litere, cadre didac
tice din învățămîntul artistic supe
rior, redactori șefi ai unor ziare 
centrale și ai publicațiilor literare 

i și de artă.
Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., a spus: După cum știți, ne 
aflăm în ajunul unui mare eveni
ment în viața partidului și a patriei 
noastre — Congresul al IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român, care 
urmează să facă un bilanț al muncii 
creatoare desfășurate de poporul 
român, al rezultatelor obținute sub 
conducerea partidului în ridicarea 
mărețului edificiu al socialismului, 
în același timp. Congresul va trasa 
jaloanele dezvoltării viitoare a Ro
mâniei spre culmsle înalte ale civi
lizației — comunismul.

O dată cu adincile transformări 
social-economice din Republicii noa
stră, crește un om nou, stăpîn pe 
soarta sa, care își făurește în mod 
conștient viitorul, propria-i istorie.

Punînd în centrul activității sale 
construirea unei puternice baze teh- 
nico-materiale a socialismului, parti
dul acordă în același timp o atenție 
deosebită dezvoltării științei și cul
turii, pornind de la faptul că socia
lismul și comunismul se pot clădi 
numai cu ajutorul celei mai înalte 
științe și culturi.

Sint cunoscute realizările obținute 
în înfăptuirea revoluției culturale în 
patria noastră. în anii regimului de
mocrat-popular creația literar-artis- 
tică s-a dezvoltat în mod impetuos. 
Oamenii de litere și artă români, 

; maghiari, germani și de alte națio- 
I nalități au dat numeroase opere de 
j valoare ; aceste opere au intrat de 

pe acum în tezaurul cultural al pa- 
I triei noastre. Ele exprimă artistic 
; înfăptuirile din acești, ani. prietenia 

dintre poporul i*jmân și nați-onalită- 
țile conlocuitoare, care, împreună, 
au făurit și făuresc socialismul. în 
aceste opere este ridicată pe o treap
tă mai înaltă tradiția progresistă a 

I culturii românești.
I Ocuplndu-se de succesele obținute 

în diferitele genuri ale creației lite
rar-artistice, de roiul pe care aces
tea îl joacă în creșterea conștiinței 

) socialiste a oamenilor muncii, pri- 
| mul secretar al C.C. al P.M.R. a 
J spus : Comitetul Central al partidu

lui dă o înaltă apreciere activității 
desfășurate de oamenii de artă și 
cultură, aportului pe care ei l-au 

i adus la obținerea tuturor victoriilor 
poporului român, la dezvoltarea 
multilaterală a conștiinței socialiste 
a omului nou.

Alături de scriitori, artiști plas
tici, compozitori, arhitecți, oameni 
de teatru și cinematografie, critici, 
cu o îndelungată experiență în 
munca de creație, se constată un 
puternic aflux de forțe tinere. Au 
apărut numeroase nume noi, talente 
valoroase, cu frumoase perspective 
de creație. împreună cu cei vîrst- 
nici, tînăra generație cu elanul ei 
creator este dornică de a da expre
sie artistică vieții noi a poporului 
nostru ; ea merită să fie stimulată 
și ajutată pentru a merge mai de
parte pe linia marilor înaintași, 
pentru a crea noi valori culturale și 
artistice care să exprime cit mai ve
ridic realitatea societății socialiste.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Biroul Politic a organizat această în
tîlnire cu dvs. în scopul de a face un 
schimb de păreri asupra activității 
în toate domeniile creației literar- 
artistice, asupra rolului educativ al 
acesteia, cît și asupra căilor pentru 
ridicarea creației la un nivel tot 
mai înalt, corespunzător exigențelor 
sporite ale constructorilor societății 
socialiste.

în condițiile făuririi socialismului 

crește rolul social al creației li
terar-artistice, menite să exprime 
realitățile și aspirațiile întregului 
nostru popor. Scriitorul, poetul, pic
torul, muzicianul, actorul, care se 
identifică cu aspirațiile celor ce mun
cesc, sînt chemați să exprime într-o 
formă artistică înaltă năzuințele’ a- 
cestora. Noi considerăm necesară di
versitatea de stiluri în artă, îmbo
gățirea formelor de exprimare artis
tică. Diversitatea creației literar- 
artistice, exprimarea în diferite for
me a realității să slujească țelului 
măreț al cauzei socialismului și păcii. 
Fără îndoială, este bine și necesar ca 
artistul să-și pună in opera de artă 
toată personalitatea și individualita
tea, dar opera sa va fi valoroasă în 
măsura în care va exprima realită
țile în care trăiește.

Partidul, întregul nostru popor 
așteaptă de la oamenii de creație să 
făurească noi opere de o și mai 
înaltă valoare artistică, cu un adine 
conținut social. Oamenii de litere 
și artă sînt fiii timpurilor lor, parti
cipant activi la făurirea lumii noi, 
la viața spirituală a societății. Arta 
care exprimă idealurile poporului 
este întotdeauna apreciată de po
por, eâ îl ajută să se ridice pe noi 
treptsJ ale cunoașterii. O operă cu 
un conținut social sărac și cu un 
nivel artistic scăzut are o viață 
scurtă și nu-și îndeplinește menirea 
pe care trebuie și dorim sî-o aibă 
creația literar-artistică.

Sîntem pentru o artă realistă, 
expresie a societății noastre socia
liste, pentru o artă care prin opti
mismul și robustețea ei să repre
zinte timpurile noastre și în care 
să vibreze viața și aspirațiile po
porului pomân.

Ca și în alte domenii de activitate 
și în acest domeniu se confruntă di
ferite păreri; de altfel, după cum 
știți, din totdeauna arta s-a 
dezvoltat în lupta dintre nou și 
vechi, îndeosebi în lupta dintre rea
lism și diferite alte curente opuse. 
Pînă la urmă s-au afirmat însă o- 
perele izvorîte din realitățile vremii, 
care s-au identificat cu năzuințele 
societății respective. Cei mai mari 
oameni de artă au militat și au a- 
părat realismul. Cred că îmi veți în
gădui să citez aici cîteva cuvinte de 
Leonardo da Vinci : „Este mai sigur 
să apelezi la lucrurile naturale decît 
la acelea care imită cu multe scăderi 
acest (model) natural și să dobîn- 
ddști' deprinderi mărunte și neîn
semnate, căci acela care poate merge 
la izvor nu trebuie să meargă la ul
cior*1. Este adevărat , că se găsesc 
ulcioare frumos meșteșugite care te 
îmbie să bei din ele, dar oricît de 
atrăgătoare ar fi ele, nu pot egala 
niciodată izvorul dătător de viață ; 
numai din izvorul care țîșnește din 
stincile colțuroase sau șerpuiește lin 
pe nisipurile aurii au sorbit stră
moșii noștri, în vremurile grele, vi
tejia și înțelepciunea care i-au ajutat 
să răzbată prin secole.

Dezvoltarea activității de creație 
cere forme de exprimare multilate
rală. Fără îndoială că nu se poate 
impune nimănui un anumit fel de 
a scrie, de a picta, de a compune, 
dar ceea ce se poate cere oamenilor 
de artă este de a exprima întotdeau
na realitatea, adevărul despre via
ță, de a sluji poporul din care fac 
parte.

De-a lungul timpurilor, cei mai 
buni oameni de cultură și artă au 
exprimat realitatea vremii lor, au 
fost de partea poporului, pe care 
l-au ajutat și însuflețit în lupta 
pentru o viață mai bună, pentru 
progres social.

întregul nostru popor dă o înaltă 
apreciere operelor valoroase ale lui 
Eminescu, Caragiale, Alecsandri, 
Bolintineanu, Coșbuc, Sadoveanu, 
Rebreanu, Goga, Grigorescu, Enes- 
cu, Brîncuși și alții, care constituie 
nu numai o bogăție a culturii noas
tre naționale, dar au devenit și un 
bun al culturii universale, contri
buind la ridicarea prestigiului pa
triei peste hotare.

Oamenii de litere și artă sînt che
mați să continue și să ducă mai de
parte aceste tradiții, să-și aducă 
contribuția la îmbogățirea culturii 
noastre naționale și, în același timp, 
aportul la cultura universală.

Să-mi fie îngăduit să mă refer la 
unul din „tinerii" noștri poeți, care. 

deși împlinește peste două. zile 85 
de ani, este mereu tînăr prin poezia 
și prin elanul său, un exemplu pen
tru tineret. Permiteți-mi să exprim 
cu acest prilej poetului Tudor Ar- 
ghezi sentimentele cele mai calde 
din partea conducerii de partid și 
de stat și să-i urez viață lungă pen
tru a da patriei noastre, poporului, 
noi opere de artă.

Referindu-se la preocuparea par
tidului de a lărgi, paralel cu dez
voltarea continuă a artei și culturii 
naționale, posibilitățile de cunoaș
tere de către poporul nostru a va
lorilor culturale universale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a spus :

Cunoașterea a tot ceea ce este mai 
buii în cultura universală, contactul 
direct dintre oamenii de cultură și 
artă, schimbul de valori culturale 
create de diferite popoare, contribuie 
la o mai bună cunoaștere culturală, 
la dezvoltarea fiecărei culturi națio
nale și, în același timp, la îmbogăți
rea patrimoniului universal al cul
turii.

Au fost traduse și editate în țara 
noastră multe din cele mai de seamă 
opere literar-artistice universale. în 
același timp, s-au dezvoltat legătu
rile oamenilor noștri de artă cu cei 
din țările socialiste, ca o expresie a 
prieteniei care leagă popoarele noas
tre în cadrul marii comunități socia
liste, precum și cu oamenii de artă și 
literatură din alte țări.

Considerăm că este necesar ca și 
pe viitor să continuăm și să dezvol
tăm schimbul de valori artistice, con
tactul cu oamenii de artă din toate 
țările. Desigur că schimbul larg de 
valori culturale nu presupune atitu
dine necritică față de tot ce vine din 
străinătate; dimpotrivă, acest schimb 
impune a avea păreri proprii asu
pra oricăror opere de artă.

Exprimarea părerilor proprii este, 
de altfel, o condiție a dezvoltării ar
tei și culturii din patria noastră. în 
această privință un rol deosebit revi
ne criticii, noastre literare și artistice, 
care este chemată ca, prin dez
bateri principiale, libere, să îndru
me creația literar-artistică, să 
sprijine și să promoveze acele ten
dințe și acele opere care exprimă 
realitățile și ideile înaintate aie so
cietății noastre. Revistele de spe
cialitate trebuie să dea dovadă de 
mai multă combativitate și princi
pialitate în tratarea problemelor 
creației literare și de artă, șă facă 
loc în paginile lor exprimării di
verselor păreri ale creatorilor și, în 
același timp, să ajute la orientarea 
cetățenilor, la educarea gustului ar
tistic, să exprime în paginile lor 
părerea cititorilor și spectatorilor 
despre operele de artă. în analiza
rea tuturor operelor de literatură și 
artă trebuie să pornim de la con
cepția noastră despre lums și socie
tate, de la învățătura marxist- 
leninistă.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
înlăturării manifestărilor de exclu
sivism și rigiditate, de impunere a 
unui anumit stil, intr-un domeniu 
sau altul al creației artistice, care 
nu numai că nu contribuie la înflo
rirea artei, dar o și stînjenesc.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Mai sînt în acti
vitatea de creație probleme care 
trebuie să-și găsească o rezolvare 
mai bună ; unele dintre ele depind 
de dvs. Așa este, de pildă, mai buna 
cunoaștere a realităților, a vieții oa
menilor muncii, a activității care 
pulsează în întreprinderile, în ora
șele și satele noastre socialiste.

Trebuie să spunem, de asemenea, 
că sînt multe momente din istoria 
recentă a patriei noastre care nu 
și-au găsit redarea deplină în ope
rele literar-artistice. Mă refer, de 
exemplu, la mărețul act de la 23 
August 1944, la lupta pentru cuce
rirea puterii politice de către clasa 
muncitoare, la anii construcției so
cialiste, la creșterea impetuoasă a 
industriei, la înfăptuirea revoluției 
la sate, care nu au fost redate în 
toată amploarea și măreția lor. Noi 
avem suficiente forțe de valoare și 
sîntem siguri că ele pot aborda cu 
succes aceste probleme, făurind 
opere care să rămînă în patrimoniul 
culturii țării noastre.

Sînt însă de rezolvat și unele pro
bleme care nu depind întru totul de 

dvs. ca, de exemplu, organizarea 
măi bună a editării opereloi- litera
re. organizarea unor manifestări da 
artă în domeniul picturii, sculpturi^ 
muzicii, teatrului și cinematografiei. 
Soluționarea corespunzătoare a unor 
asemenea probleme va contribui de
sigur la stimularea creației.

în încheiere, primul secretar al 
C.C. al P.M.R a spus: Dorim ca 
împreună cu dvs. să găsim formele 
cele mai potrivite pentru rezolvarea 
acestor probleme și să asigurăm par
ticiparea și mai intensă a oameni
lor de literatură și artă la întreaga 
activitate desfășurată de poporul 
român pentru construcția vieții noi, 
socialiste.

Comitetul Central își exprimă 
convingerea că scriitorii, artiștii 
plastici, muzicienii, arhitecții, acto
rii și regizorii nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a făuri și pe viitor 
opere valoroase care să îmbogă
țească tezaurul cultural al poporu
lui nostru, că vor participa și mai 
activ, împreună cu întregul popor, 
Ia făurirea României socialiste.

Au luat apoi cuvîntul Demostene 
Botez, președintele Uniunii scriito
rilor, acad. Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, Ion Du
mitrescu, președintele Uniunii com
pozitorilor. Constantin Baraschi, ar
tist al poporului, acad. George O- 
prescu, directorul Institutului de is
toria artei al Academiei R.P.R., Eu
gen Barbu, redactor șef al revistei 
„Luceafărul". Spiru Chintilă, se
cretar al Uniunii artiștilor plas
tici, Niki Atanasiu, artist al po
porului, prim-secretar al Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, Sică Alexan- 
drescu, artist al poporului, Horia 
Lovinescu, directorul Teatrului „C. 
I. Nottara", și Aurel Baranga, re
dactor șef adjunct al revistei „Via
ța Românească". j

Dînd glas gîndurilor și sentimen
telor tuturor oamenilor de artă și 
cultură, vorbitorii au arătat îh cu
vinte emoționante recunoștința față 
de conducerea partidului și statului 
pentru grija deosebită pe care o a- 
cordă culturii și artei, slujitorilor ei. 
Exprimîndu-și satisfacția și bucuria 
prilejuită de întîlnirea și schimbul 
de păreri cu conducătorii de partid 
și de stat, ei au relevat însemnăta
tea și utilitatea deosebită pe care o 
au asemenea întîlniri pentru oa
menii de artă și pentru dezvoltarea 
continuă a literaturii, dramaturgiei, 
muzicii, artei plastice, artei inter
pretative și criticii din țara noastră. 
Vorbitorii au subliniat că ideile ex
primate de primul secretar al C.C. 
al P.M.R. reprezintă un imbold pen
tru progresul neîncetat în activita
tea literar-artistică din țara noastră.

Participanții la discuție au arătat 
că apropierea celui de-al IV-lea Con
gres al P.M.R. — eveniment de u- 
riașă însemnătate în viața partidului 
și poporului nostru — reprezintă 
un puternic stimulent în activitatea 
creatorilor pentru abordarea în 
operele lor a marilor teme ale con
strucției socialismului. Ei și-au ma
nifestat adeziunea deplină la apre
cierea că izvorul principal de ins
pirație care poate genera opere du
rabile, valoroase, este munca eroi
că, creatoare a poporului nostru, 
condus de partid.

în cursul discuțiilor au fost făcu
te propuneri valoroase cu privire la 
îmbunătățirea continuă a activității 
unor instituții artistice și a uniu
nilor de creatori, a muncii editoria
le, a alcătuirii repertoriilor teatre
lor, a grijii pentru dramaturgia 
originală etc.

Oamenii de artă și cultură și-au 
exprimat hotărîrea de a dovedi prin 
creația lor, prin întreaga lor activi
tate, că sînt la înălțimea înaltului 
titlu de ajutoare de nădejde ale 
partidului în opera de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
omului nou. Vorbitorii au arătat că, 
strîns uniți în jurul partidului, își 
vor închina munca, talentul, creă
rii de noi opere care să îmbogă
țească cultura patriei, vor participa 
cu entuziasm la lupta întregului 
popor pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului.

Conducătorii partidului și statului 
s-au întreținut apoi cordial cu oa
menii de cultură și artă prezenți la 
întîlnire.

Uzina de preparare a minereului de iier de la Teliuc Foto : M. Andreescu

l

TELEGRAMA
Zburînd deasupra teritoriului R. P. 

Române, în drum spre patrie, 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, a transmis de pe bordul 
avionului o telegramă prin care 
transmite tovarășului Chivu Stoica,

președintele Consiliului de Stat, și 
poporului român salutări cordiale, 
urări pentru și mai mari succese 
în construirea socialismului în R. P. 
Română. întărirea și în viitor a 
prieteniei între țările noastre și a 
păcii în Balcani și în întreaga lume.

Primire la Consiliul de Miniștri
Ion Gheorghe Maurer, președin

tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române, a primit miercuri pe dr. 
Rolf Lahr, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor’ Externe al R. F. 
Germane. La întrevedere au luat 
parte Gogu Rădulescu, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior. A fost de față 
York von Wartenburg, șeful Repre
zentanței comerciale a R. F. Ger
mane la București. (Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI
■ VIATA DE PARTID

(pag. a ll-a)

■ Teme medicale
(pag. a ll-a)

■ CORESPONDENTĂ DIN VIENA
(pag. a IV-a)
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VIAȚA DE PARTID

EXIGENTĂ
FATĂ DE CALITATEA
FIECĂRUI PRODUS

I
I
I
FOILETOANE
-------------------------- de NICUȚĂ TĂNASE -----------------------

Pentru organizațiile de partid din 
Arad, puternic centru industrial cu 
importante întreprinderi ale indus
triei constructoare de mașini și in
dustriei bunurilor de consum, pro
blema ridicării calității produselor 
constituie o preocupare de prim or
din, căreia îi sînt subordonate 
toate mijloacele activității politi- 
co-organizatorice. Conferința oră
șenească de partid de la începutul 
anului a pus în centrul dezbaterilor 
sarcinile trasate în acest domeniu de 
plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiem- 
brie-1 decembrie 1964 care a chemat 
organizațiile de partid să manifeste 
o înaltă exigență în acțiunea pentru 
ridicarea calității produselor.

Comitetul orășenesc de partid a 
analizat recent într-o ședință ple
nară felul în care organizațiile de 
partid, conducerile administrative, 
sindicatele și organizațiile U.T.M. 
veghează la aplicarea planurilor de 
măsuri menite să contribuie la îm
bunătățirea calității produselor. Dez
baterile au relevat că, spriji
nind sistematic aplicarea acestor 
măsuri, organizațiile de partid acor
dă o atenție deosebită înfăptuirii 
prevederilor referitoare la ridicarea 
activității de concepție ia nivelul 
sarcinilor actuale. Serviciile de con
cepție au fost întărite cu cele mai 
bune cadre de ingineri și tehnicieni, 
printre care numeroși membri de 
partid cu o bogată experiență în 
producție. In întreprinderile con
structoare de mașini au fost asimi
late și introduse în ultimul timp în 
fabricație tipuri de mașini și utilaje 
de un nivel tehnic ridicat, compa
rabile cu cele mai bune produse si
milare realizate pe plan mondial. 
Uzinele de vagoane Arad au trecut 
la fabricația de serie a vagoanelor 
de călători clasa a Il-a, a vagoane
lor de marfă de mare capacitate, iar 
recent, a unui nou tip de vagon 
destinat exportului; la uzina „Strun
gul" au fost introduse în producție 
strunguri-revolver cu ax vertical și 
orizontal.

Cu prilejul instruirii secretarilor 
organizațiilor de partid și în munca 
de îndrumare desfășurată, în între
prinderi, comitetul orășenesc subli
niază necesitatea ca toate comite
tele de partid și birourile organi
zațiilor de bază să se ferească de 
a dubla activitatea conducerilor 
tehnico-administrative, acționînd 
prin metodele și mijloacele spe
cifice muncii de partid. Voi ilus
tra, prin cîteva exemple, crește
rea rolului activ al organizațiilor de 
partid în această privință. Pornind 
de la calitatea necorespunzătoare a 
cordoanelor de sudură, organizația 
de bază sudură-montaj, schimbul 
C, de la uzinele de vagoane, a ana
lizat într-o adunare generală sarci
nile privind remedierea deficiențe
lor în acest domeniu. Pe baza pro
punerilor făcute cu acest prilej, s-a 
asigurat extinderea sudurii automa
te și intensificarea propagandei teh
nice, au fost folosite mai eficient 
diferitele forme ale muncii politice 
de masă în cadrul întrecerii socia
liste, metodele de lucru ale frunta
șilor producției au fost extinse, ceea 
ce a contribuit la îmbunătățirea ca
litativă a sudurii. Influența exerci
tată în acest domeniu de munca de 
partid a sporit prin crearea organi
zațiilor de bază pe schimb în uzi
nele mari ceea ce a înlesnit mai 
buna cunoaștere a situației concrete 
de la locul de muncă, adoptarea de 

măsuri operative, intensificarea 
muncii politice.

Calitatea produselor este indiso
lubil legată de ridicarea neconteni
tă a calificării cadrelor. Tocmai de 
aceea, noi îndrumăm organizațiile 
de partid să pună permanent în 
centrul preocupărilor lor proble
mele legate de perfecționarea cali
ficării muncitorilor și tehnicienilor. 
Organizațiile de partid de la Uzinele 
de vagoane, uzinele textile „30 De
cembrie" și „Teba“, fabrica de mobilă 
au sprijinit sindicatele și con
ducerile administrative să asigure 
desfășurarea în bune condiții a 
cursurilor de ridicare a calificării ; 
anul trecut au fost încadrați în a- 
ceste cursuri peste 6 600 de munci
tori, 20 la sută din forța de muncă 
din industria orașului. Datorită îm
bunătățirii pregătirii profesionale a 
muncitorilor, o dată cu introducerea 
largă a războaielor automate, ca și 
a altor utilaje moderne, la uzinele 
„30 Decembrie" cantitatea produselor 
realizate a sporit, iar calitatea 
acestora este mai bună.

Activitatea politico-educativă des
fășurată de organizațiile de partid 
în rîndurile muncitorilor și tehnicie
nilor urmărește să cultive un înalt 
spirit de răspundere în muncă, am
biția ca din mîinile lor să iasă 
numai produse care să facă cinste 
fabricii, o atmosferă intransigentă 
și combativă față de lucrul de mîn- 
tuială. Multe din întreprinderile o- 
rașului nostru, cum ar fi Uzina de 
reparații, fabrica de mobilă „Victo
ria", „Arădeanca" și, în primul rînd, 
uzinele amintite mai înainte, nu au 
avut în acest an refuzuri la produ
sele livrate, indicatorii de calitate 
realizîndu-se în tot mai bune con
diții.

Pentru comitetul orășenesc este 
foarte important ca, împreună cu 
organizațiile de partid și conduce
rile întreprinderilor, să descopere și 
să ia măsuri de înlăturare a pie
dicilor care mai există în ca
lea luptei pentru calitate. S-a 
constatat o grijă insuficientă pen
tru a crea condițiile necesare apli
cării tehnologiei moderne, ritmici
tatea necorespunzătoare cu care se 
realizează uneori planul de produc
ție, slaba asistență tehnică în schim
burile II și III, preocuparea exclu
sivă a unor maiștri pentru realiza
rea planului fizic de producție, men
ținerea în cadrul serviciilor C.Ț.C. 
a unor oameni cu slabă pregătire 
profesională. Dintre toate manifes
tările negative, aceea pe care o 
combatem în primul rînd este men
talitatea care se mai manifestă în 
unele întreprinderi de a tolera ne
ajunsurile în domeniul calității, pe 
considerentul realizării planului la 
producția globală. Comitetul orășe
nesc a cerut organizațiilor de partid 
să critice cu energie asemenea ten
dințe dăunătoare, mobilizînd masa 
largă a muncitorilor și tehnicienilor 
în lupta pentru realizarea integra
lă și exemplară a indicatorilor de 
plan.

Comuniștii, oamenii muncii din 
întreprinderile Aradului sînt hotă- 
rîți să întîmpine Congresul al IV-lea 
al P.M.R. cu importante succese în 
îndeplinirea prevederilor de plan 
din ultimul an al șesenalului și în
deosebi în acțiunea pentru continua 
îmbunătățire a calității produselor.

Ing. Ion MARTANOSI 
secretar al Comitetului 
orâșenesc P.^.R.-Arad

Pe Piatra Craiului

Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului (orele 19,30). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Eml- 
nescu (orele 19,30), (sala Studio): Moartea 
unui artist (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Vedere de pe pod (spectacol pre
zentat de Secția română a Teatrului de 
stat din Tg. Mureș — orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Colom
bo (orele 19,30), (sala Studio) : 3.3.3 (ore
le 20). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" 
(Șos. Ștetan cel Mare nr. 34) : Sera me
lodiilor (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) • Cinci schițe și Cîntăreața 
cheală (orele 19,30). Teatrul „Ion Crean
gă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : Un 
vis vesel (orele 16). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematografică „I. 
I,. Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Trandafiri roșii pentru mine (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) : Doctorul Aumădoare (ore
le 15 șl orele 17), (sala din str. Academiei 
nr. 18) : Ocheșel și Bălăioara (orele 15 
șl orele 17). Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20), (sala Victoria) : Veselie la 174 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : Aii 
Baba și cei 40 de acrobați (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
19 ; 21,30). Merii sălbatici : Republica (10 ;
12 ; 15 ; 17 ; 19 . 21). Casa Ricordi : Ca
pitol (8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15),
Grivița (9,30 • 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — o- 
rele 20). Fernand cow-boy : Luceafărul 
(completare Comori de artă românească 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,4^), 
Feroviar (completare Albinele și oame
nii — 9 ; 11,45 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45), 
Melodia (completare Comori de artă ro
mânească — 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare — completare Comori de artă ro
mânească — orele 20), Grădina „Progre
sul" (Str. Ion Vid-u nr. 5 — completare 
Comori de artă românească — orele 20). 
Hanul din Spessart : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 
16). Neamul Șoimăreștilor — oinemascop 
(ambele serii) : București (completare 
Șopîrle — 9,30 ; 12.30 ; 17,30 ; 20,30), Tomis 
(completare Șopîrle — 9,30; 12,30; 16,30;
19.30) . Ianoșik — cinemascop (afnbele se
rii) : Festival (completare 1 Mai 1965 — 
9 ; 12,45 : 16,45 ; 20,30 ; la grădină Pasa
jul Eforie — orele 19,45), Excelsior (10.30:
15.30 ; 19,30), Aurora (completare 1 Mai
1965 — 9.45 : 13,15 ; 16,45 : 20,15). Pe ur
mele lui Ahmed : Victoria (completare 
Scoarțe populare — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . Vieți uscate ; Central (10,30 , 12,30 ;
14.30 : 16,30 ; 18,30 ; 20,30). Hanka : Lumi
na (9,30 ; 11,45 ; 14 , 16,15 ; 18,30 ; 20,45),
Ciulești (14 ; 16,15 : 18,30 ; 20.45). Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20), Fla
mura (10: 12,15; 16; 18,15: 20,30). Gaudea- 
mus igitur : Union (completare 1 Mai 
1965 — 16 ; 18,15 ; 20,30), Unirea (comple
tare Celule amețite — 16 ; 18,15 ; la
grădină orele 20). Program pentru co
pii : Doina (orele 10 dimineața). Doi bă
ieți ca plinea caldă ; Celule amețite : 
Doina (orele 11,30 : 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20 30). Festival Chaplin — Sport nr. 2/1965 :
Timpuri Noi (9,30 ; 11,45 ; 14 : 16,15 :
18.30 : 20,45). Legea și forța : Cultural
(completare Expediție în pod — 15,30 ; 
18 : 20.30). Joc limonadă — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (10,30 ; 15,45 :
18 ; 20,15), Bucegi (10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30; la grădină — orele 20). Cartouche 
cinemascop • Crîngași (16 ; 18,15 ; 20,30). 
Unde ești acum, Maxim ? — cinemascop :

Dacia (completare Dincolo de cercul po
lar — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45). 
Fata în doliu : Buzești (15 ; 17 ; 19). Mio
rița (completare Palmira — 10; 12;
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Cronica unui bufon : 
Flacăra (completare Pionieria nr. 2/1965
— 10 ; 16 ; 18 ; 20). La patru pași de in
finit : Vitan (16 ; 18 ; 20). Titanic vals : 
Munca (completare Petrică și încă cine
va — 16 ; 18,15 ; 20,30). Regina cîntecelor : 
Popular (10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Scara- 
mouche — cinemascop ; Arta (completa
re Sport nr. 2/1965 — 11 ; 15,30 : 18 : 20,30 ; 
la grădină — orele 20), Volga (completare 
1 Mai 1965 — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 
21). Parisul vesel : Moșilor (completare 
Călătorie imaginară — 15,30; 18; 20,30; la 
grădină — orele 20). Nevasta nr. 13: Cos
mos (15,45; 18; 20,30). Cauze drepte — cine
mascop : Viitorul (15,30 ; 18 ; 20,30). Mof
turi 1900 : Colentina (completare Ultimul 
rol — 16; 18,15; 20,30; la grădină — ore
le 20). Pădurea spînzuraților — cinema
scop (ambele serii) : Floreasca (comple
tare Pionieria nr. 2/1965 — 10,30 ; 16 :
19.30) . Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele scrii) : Rahova (15,30 ; 19.15 ; la 
grădină — orele 20). Rachetele nu trebuie 
să decoleze — cinemascop : Modern 
(completare Țărmul ospitalier — 9,45 ; 
12 ; 14,15 : 16,30 ; 18,45 ; 21). Comoara din 
Vadul Vechi (completare Peste dealuri și 
coline) : Progresul (15,30 ; 18 ; 20,15). Spăr
gătorul — cinemascop : Lira (15,30 ; 18 ;
20.30) . Animalele : Drumul Sării (comple
tare Pionieria nr. 2/1965 — 16 ; 18,15 :
20.30) , Ferentari (completare Cum am 
crescut sănătos — 16 ; 18,15 ; 20,30). Nu te 
atinge de fericire : Cotroceni (completa
re Sport nr. 2/1965 — 15 ; 17 ; 19 ; 21), 
Grădina ,,Tomis" (Calea Văcărești nr. 21
— orele 20). Djura — cinemascop : Pa
cea (16 ; 18 : 20). Cu bicicleta spre Lună : 
Grădina „Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20). Comoara din lacul de ar
gint — cinemascop : Oameni la înălțime: 
Grădina „Vitan" (Calea Dudești — orele 
19.45). Viață particulară (completare 
România pe meridianele lumii): Grădina 
„Progresul parc" (Str. 11 Iunie — orele
20.30) . încurcătură blestemată : Grădina 
„Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 
20,39). Roșu și negru (ambele serii) : Gră
dina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,20 — Pentru copii : Năzdrăvăniile vul
pii : întrecerea vulpoiului cu elefantul. 
20,00 — Emisiune de știință : Transmisi
une de la Institutul de cercetări meteo
rologice 20,20 — Emisiunea : Arghczi —> 
contemporanul. 20,45 — Filmul artistic
„Intîlnire cu spionul". 22,35 — De la o 
melodie la alta. în încheiere : buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 mai. In țară : Vreme ușor 
instabilă, mai ales în nord-vestul ță
rii. Cerul v.? fi variabil cu înnourări 
mai accentuate în nord. Vor cădea 
ploi sub formă de averse în cea mai 
mare parte a țării. Vîntul va sufla 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată din sectorul vestic. Tempera
tura în scădere la început apoi în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele în
tre 18 și 28 grade. In București : Vre
me ușor instabilă, cu cer variabil. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vîn
tul va sufla potrivit, cu unele inten
sificări pînă la tare din sectorul ves
tic. Temperatura în scădere la în
ceput, apoi în creștere.
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Un saxofon 
și o tobă... 

de 
eșapament

De o bună bucată de vreme, un 
tînăr mă salută cu multă curtoa
zie, îmi cedează locul în tramvai, 
îmi aduce flori la aniversare... 
Intr-un cuvînt, are față de mine 
o atitudine foarte frumoasă. Și 
am aflat de ce. Vrea să se facă 
gazetar. Alaltăieri de dimineață 
îmi spune :

— Tăticule... (tînărul este copi
lul meu personal), cum se scrie 
un foileton ?

Am tras un scaun lîngă birou, 
l-am invitat să ia loc și i-am 
spus :

— Intîi și întîi se caută titlul. 
In cazul de față, adică la foileto
nul pe care-l am. de scris, ce a 
fost mai greu am rezolvat. Am 
găsit titlul : „Un saxofon și o 
tobă... de eșapament".

— După asta ce faci ?
— O călătorie imaginară pînă 

la S.M.T. din Tg. Neamț.
— Și acolo ?
— Stau de vorbă cu instru

mentiștii din orchestra brigăzii 
artistice. Il întreb pe saxofonist : 
„Tovarășe saxofonist, știi dum
neata ce e aia o tobă de eșapa
ment ?“ El o să dea din umeri.

— Și dacă dă din umeri ?
— Dacă dă din umeri înseamnă 

că nu știe.
— Dar este obligat un saxofo

nist să știe ce e aia o tobă de e- 
șapament ?

— In cazul lui, da.
— De ce?
— Pentru că acest saxofonist, 

și nu numai el, este angajat pe 
post de tractorist și semnează pe 
statele de plată ale tractoriștilor. 
Or, pînă acum, eu n-am văzut 
tractorist care să nu știe ce e o 
tobă de eșapament.

— Dar cum se poate ca un mu
zicant să fie trecut pe post de 
tractorist ? Imposibil. Asta se 
poate întîmpla numai în imagi
nația dumitale.

— Fiule, chiar și imaginația 
mea are limite. Ce-ți povestesc 
eu ție acum nu sînt scorneli. La 
acest S.M.T. acordeonistul și sa
xofonistul sînt angajați pe post 

Montori

de tractoriști. Un tîmplar a fost 
încadrat pe post de mecanic...

— Te pomenești că au înca
drat și niște căruțe pe post de 
tractoare.

— Tot ce e posibil.
— Dar se poate așa ceva ? 

Dacă aș ști că e posibil m-aș 
duce să dau și eu examenul de 
absolvire a opt clase elementare 
la Școala medie din Tg. Neamț.

— Cu ce scop ?
— Poate mi-ar da diploma de 

absolvire a unei facultăți... Dar, 
pe ei nu-i controlează nimeni ?

— Aici am vrut să ajung. La 
un control financiar, totul a ieșit 
la iveală.
- Și?
— Li s-au imputat vinovaților 

pagubele.
— Păi dacă problema e rezol

vată de ce mai scrii foiletonul ?
— Asta e, că nu e rezolvată. 

După ce a plecat controlul, 
celor în cauză li s-au asigurat 
prime excepționale pentru a-și 
achita imputațiile...

Puștiul m-a rugat să-i cumpăr 
și lui un saxofon. In calitatea 
mea de tată am căzut pe gîn- 
duri...

0 pălărie 
cu copil 
în brațe

Molto :
„Vă rog, biletele la control" 

(Din folclorul iteblștilor)

De unde pînă unde brațe la pă
lărie ? Și chiar dacă, prin absurd, 
ar fi așa, ce caută un copil în 
brațele ei ? Iată explicațiile :

Călătoresc cu autobuzul 31. 
Mă simt ispitit să deschid aici o 
paranteză. S-o deschid, să n-o 
deschid ? O deschid, cu toate că 
e o problemă minoră. Iat-o! 
(Iubiții mei tovarăși de la sfatul 
popular „30 Decembrie" care vă 
ocupați cu drumurile. Reasfaltați 
cei 20—30 de metri de șosea de 
la capătul liniei 31 (Casa Scîn- 
teii). Pe porțiunea respectivă 
autobuzele merg ca pe o greblă. 
Fie-vă milă de cele cîteva mii de 
oameni care călătoresc zilnic pe 
această linie. De mine să nu vă 
faceți griji. Eu, de cîteva luni, 
cobor cu o stație înainte). Inchi- 
zînd paranteza, continui ce-arn 
început.

Așadar, mergeam spre autobu
zul 31. Nu-mi aduc aminte des
pre ce discutam (cu mine însumi) 
în momentul cînd s-a apropiat 
de mine un individ care m-a în
trebat foarte solemn :

— Ce mai faci ?
La care am răspuns :
— Mulțumesc. Merg să iau au 

tobuzul 31.
— Vrei să stai jos ?
— Aici 2
— Nu frate, în autobuz. *

— Dacă o fi să găsesc loc, am 
să stau pentru că tot banii ăia îl 
plătesc.

— Iți fac eu rost de loc. De 
acum înainte ești invitatul meu. 
O să-ți fie mai mare dragul să 
călătorești cu autobuzul 31 în o- 
rele de vîrf. Ai locul asigurat.

— Cunoști pe cineva la I.T.B. 
care poate rezerva locuri pe ban
că în orele de aglomerație ?

— Nu. Am sistemul meu.
Am ajuns aproape de stație. 

Oră de mare aglomerație. Omul 
m-a rugat să-l scuz nițel pînă 
merge să-mi facă loc, a fugit în 
întîmpinarea autobuzului, s-a a- 
gățat din mers pe scară, a sea'- 
rat cu greutatea lui de vreo 10t 
km (fost rugbist) pe toți care 
se îmbulzeau să fie primii în 
mașină, a trîntit vreo 20—21 de 
viitori pasageri, la deschide
rea ușii a fost primul, a intrat, 
a ocupat loc pentru el, și-a pus 
pălăria pe locul unde scrie : pen
tru persoanele cu copil în brațe 
(de unde și titlul) și, in sfirșit, în 
momentul cînd am. ajuns eu lîngă 
el, mi-a spus radios :

— Ia loc. Cit trăiesc eu vei că
lători pe locul unde îmi așez pă
lăria. Te aștept în fiecare zi la 
capul liniei.

★

Nu intenționez să mă laud dar 
sînt un client vechi al I.T.B.-ului. 
Călătoresc cu autovehiculele a- 
cestei întreprinderi de cînd eram 
mic. Ii cunosc bine pe vatmani, 
pe șoferi, pe taxatori și mai ales 
pe controlori. Ultimii se feresc 
de aglomerație mai rău decît 
mine. Unde vede controlorul un 
tramvai, troleibuz sau autobuz cu 
doi-trei pasageri, se urcă și el : 
„Biletele la control, vă rog!“

îndrăznesc să spun că dumnea
lor fac adesea o muncă formală. 
Ce s-ar întîmpla dacă tovarășii 
noștri controlori s-ar duce cîte- 
odată în orele de vîrf la capetele 
de linii pentru a face puțintică 
ordine printre pasageri, ajutin- 
du-i să se urce în ordinea sosirii 
în stație ?

Dragi tovarăși din conducerea 
I.T.B.-ului, renunț cu multă plă
cere la locul pe care mi l-a asi
gurat fostul rugbist. Călătoresc și 
eu în picioare. Dar rogu-vă, ocu- 
pați-vă și de această problemă.

Dacă în urma tuturor 
avertismentelor fumăto
rii țin cu tot dinadinsul 
să se intoxice, îi pri
vește. Ei știu prea bine 
că fumatul este un duș
man perfid, care nu iar
tă, că neplăcuta tuse 
matinală, bronșitele lor 
frecvente și în general 
slăbirea rezistenței a- 
paratului respirator se 
datoresc tutunului. Nu 
le este străină nici le
gătura dintre țigară și 
unele grave afecțiuni 
pulmonare sau bolile a- 
paratului cardio-vascu- 
lar. Și totuși, fumează 
mai departe. In cele ce 
urmează nu ne vom o- 
cupa însă de efectele 
nocive ale fumatului a- 
supra fumătorilor, cl 
de răul pe care adepții 
tutunului, profitînd de 
o prost înțeleasă polite
țe a nefumătorilor, îl 
provoacă în jurul lor în 
proporție de masă.

Ați întîlnit, desigur, 
persoane care într-un 
compartiment de tren 
își aprind cu cea mai 
netulburată degajare ci
lindrul de foiță umplut 
cu iarbă uscată. In 
scurtă vreme atmosfera 
se schimbă, devine insu
portabilă, copiii tușesc, 
persoanele mai în vîrstă 
fac fețe-fețe, ochii tu
turor lăcrimează. Iar 
fumătorul, senin, își 
savurează imperturbabil 
Mărășeasca... Scene încă 
și mai grăitoare au loc 
la ședințe și consfătuiri. 
Diverși participant își 
aprind țigările una după 

alta, atmosfera devine 
rapid o adevărată „cea
ță" uscată. Dar fumăto
rilor puțin le pasă.

în fond ce prejudicii 
aduce fumul de țigară 
nefumătorilor ? Nimic 
mai ușor de precizat. 
Cel mai important com
ponent al produșilor de 
ardere ai unei țigarete, 
din punct de vedere al 
acțiunii asupra organis
mului, este nicotină. Fu
mul unei țigarete con
ține 3—4 miligrame de 
nicotină, iar cel al unei 
țigări de foi, cel puțin 
15 miligrame. Această 

.cantitate nu ajunge,
însă, niciodată în între
gime în plămînii fumă
torului. Cercetările ști
ințifice au arătat că în 
procesul fumatului o 
parte din nicotină, 25— 
30 la sută, este distrusă, 
o altă parte, cam 40 la 
sută, este eliminată in 
aer și respirată de nefu
mători, restul fiind 
partea inspirată de că
tre fumători. Cei ce 
aspiră fumul doar în 
gură și apoi îl eli
mină, absorb între 4 
pînă la 35 la sută din 
nicotină. S-a stabilit că 
în aerul care înconjoară 
un fumător se acumu
lează între 35 și 70 la 
sută din cantitatea to
tală de nicotină onți- 
nută în țigareta sa.

Și care sînt în defini
tiv efectele nicotinei ? 
în anumite doze — 
foarte mici, de altfel — 
nicotină este mertală. 
Asemenea doze nu sînt 
atinse, firește. în cursul

— NEFUMĂTORII ÎN PERICOL
fumatului. Cantitățile 
conținute în fumul ți
gării sînt totuși sufi
ciente pentru a provo
ca, atît fumătorilor cît 
și nefumătorilor, tulbu
rări destul de grave.

De obicei prima țiga
ră pe care o fumează 
cineva are efecte dra
matice : greață, văr
sături, stare de rău... Cu 
timpul organismul se 
obișnuiește și apar efec
tele cronice, cărora tra
tatele de specialitate le 
consacră multe pagini. 
Se vorbește acolo des
pre influența asupra 
cordului — palpitații, 
accelerări ale bătăilor 
cordului, aritmii — se 
amintesc contractările 
vaselor mici de sînge și 
creșterea tensiunii arte
riale. Nicotină înceti
nește activitatea rini
chilor, scade cantitatea 
de urină. Ea stimulea
ză exagerat activitatea 
sistemului nervos, mer- 
gînd pînă la provocarea 
tremurăturilor sau a 
convulsiilor.

în afara nicotinei, ți
gara mai revarsă și alte 
substanțe dăunătoare în 

aerul încăperilor. Prin
tre ele : piridinele și 
alte alcaline azotate, a- 
poi numeroși acizi vo
latili, substanțe fenolice 
și gudroane, furfurol și 
acroleină. Toate acestea 
sînt substanțe puternic 
iritante. Lor le datorăm 
usturimea ochilor, uscă-

• Politețe greșit înțeleasă • Atmosfera unei camere 
după 10 minute de fumat • „Interzis pentru fumători"
• 0 regulă de conviețuire socială

ciunea gîtulul, ^răgușea- 
la, oboseala vocii și alte 
asemenea fenomene ca
re apar, de pildă, după 
o oră de discuții într-o 
atmosferă viciată de ac
tivitatea cîtorva vajnici 
fumători.

In afara acestor bine
faceri, mai amintim și 
pe cele provocate de 
oxidul de carbon. Prin 
arderea țigării ia naște
re și acest, gaz foarte to
xic. Cam 1 la sută din 

volumul total al fumu
lui de țigară este format 
din oxid de carbon, Pen
tru fumul de pipă, pro
porția este de 2 la suită, 
iar pentru cel de țigări 
de foi, 6 la sută. La pri
ma vedere par cantități 
mici. In realitate ase
menea proporții pot da 

naștere rapid unor in
toxicații. La un fumă
tor, cam 10 la sută din 
hemoglobina globulelor 
roșii din sînge poate fi 
blocată de oxidul de 
carbon. Cum hemoglobi
na are rolul deosebit de 
important de a trans
porta oxigenul de la 
plămîni la țesuturi, blo
carea ei poate duce la 
îmbolnăviri grave.

Ce legătură au toate 
acestea cu nefumătorii? 

Din nefericire, legătura 
este foarte strînsă. S-a 
constatat că, prin turna
rea unei țigări de 1 
gram, rezultă pînă la 110 
miligrame de oxid de 
carbon. Din acestea a- 
jung în atmosferă cam 
25—70 mg, restul rămî- 
nînd la fumător. Datori

tă inhalării oxidului de 
carbon din Încăperea în 
care se fumează, la ne
fumători apare în sîn
ge carboxihcmoglobina 
(compusul dintre oxidul 
de carbon și hemoglobi- 
nă, despre care amin
team mai înainte), în 
proporție de 1,5 la sută. 
Este vorba așadar, des
pre o adevărată intoxi
cație provocată de fu
mătorii din jurul nostru.

Cu aceasta nu am în

cheiat lista substanțelor 
vătămătoare. Unele, ca 
trioxidul de arsen, sînt 
încriminate în apariția 
unor boli de piele. Gu- 
droanele rezultate din 
arderi sînt din ce în ce 
mai mult considerate ca 
o cauză a cancerului 
pulmonar. Și exemplele 
pot continua.

încă în anul 1912, ma
rele savant Gh. Mari
nescu a ținut la o șe
dință. a Academiei Ro
mâne un referat cu pri
vire la acțiunea nefas
tă a tutunului. Stu
diile efectuate de acad. 
N. Gh. Lupu și colabora
torii săi au arătat că ne
fumătorii din preajma 
fumătorilor prezintă tul
burări ale metabolismu
lui bazai.

In cursul a numai 10 
minute, un fumător reu
șește să adauge în at
mosfera unei camere 
mijlocii suficiente pro
duse de ardere care să 
provoace tulburări în 
organism. într-o jumă
tate de oră, atmosfera 
devine de-a dreptul pe
riculoasă pentru sănăta
te, conținînd 40—50 la 

sută din nicotină țigări
lor fumate, 1—2 la sută 
oxid de carbon, 1—2 mg 
de trioxid de arsen la 
mc de aer. în același 
timp, cantitatea de oxi
gen este diminuată, toc
mai cînd datorită oxidu
lui de carbon, organis
mul resimte o necesita
te mai mare de oxigen. 
Nefumătorii adulți, în 
plină putere, rezistă a- 
parent acestor atacuri 
ale fumului de tutun. în 
realitate, însă, ei suferă 
adeseori de dureri de 
cap, vedere neclară, tul
burări ale digestiei, stări 
nervoase „inexplicabi
le". Organismul copiilor 
este și mai sensibil. Fu
mul de țigară le provoa
că amețeli, vărsături, 
lipsa poftei de mîncare, 
oboseală, tulburări de 
creștere etc. Chiar și in
succesele la învățătură 
ale copiilor se pot dato
ra în parte mediului 
îmbîcsit cu fum de tu
tun din camera unde 
învață. Sănătatea femei
lor, în special în perioa
da de sarcină sau lacta- 
ție, este, de asemenea, 
amenințată.

Iată deci că atitudinea 
celor care, în comparti
mentul de tren, în sala 
de așteptare, în biroul 
de lucru, aprind țigară 
după țigară, fără nici un 
respect față de cei pre- 
zenți, este de-a dreptul 
condamnabilă. Dacă ci
neva ar încerca să răs- 
pîndească în jurul său 
o otravă mortală sau 
dacă s-ar apuca să-și 

lovească semenii cu pa
rul, ar fi repede făcut 
inofensiv. De ce atunci 
intoxicația lentă, pe care 
fumătorul o impune ce
lor din jurul său, nu 
poate fi combătută ?

în zilele noastre, cînd 
se fac atîtea eforturi 
pentru ocrotirea sănătă
ții publice, este de ne
înțeles atitudinea bine
voitoare față de răul pe 
care fumătorii îl cau
zează copiilor, femeilor, 
nefumătorilor. Sînt frec
vente cazurile cînd 5 fu
mători izbutesc să facă 
atmosfera irespirabilă 
pentru alți 50 de oa
meni. Trebuie să mili
tăm pentru o cu totul 
altă mentalitate : chiar 
dacă într-o sală s-ar 
afla 50 de fumători, ei 
s-o părăsească pentru a 
fuma, sau să se abțină 
ca 5 nefumători să res
pire în voie.

Susține cineva că nu 
se poate lăsa de fumat ? 
Perfect. Nimeni nu-1 
împiedică s-o facă. Dar 
de răbdat, fără tutun, o 
oră sau două, într-o sală 
sau un birou, poate ori
cine. Nu este nevoie de 
cine știe ce voință. Doar 
de respect pentru sănă
tatea celorlalți. Opinia 
publică trebuie să-și 
impună hotărît punctul 
de vedere față de cei 
care în fond desconsi
deră o regulă de con
viețuire socială.

Dr. Leonid PETRESCU
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Sosirea unei delegații de activiști LA MINISTERUL Informație

ai P.M.U. P.
La invitația C. C. al Partidului 

Muncitoresc Român, ieri dimineață a 
sosit în Capitală, în schimb de expe
riență, o delegație de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de Edward Karelus, adjunct 
a’ «efului Secției industrie grea și 
ti msporturi a C.C. al P.M.U.P.

La aeroport, delegația a fost întîm- 
pinată de Ion Bucur, șef de secție 
la C.C. al P.M.R., de activiști ai C.C. 
al P.M.R. și ai Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. A fost de față 
Jerzy Fidler, consilier al ambasadei

VIZITELE PREȘEDINTELUI SESIUNII ADUNĂRII 
GENERALE A D. N. U.

Alex Quaison Sackey, președin
tele celei de-a XlX-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., care, îm- 
pre mă cu soția, întreprinde o vizită 
In țara noastră, a făcut miercuri o 
călătorie pe Valea Prahovei și Va
lea Timișului. Oaspeții au fost înso
țiți de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Datcu, director în minister, precum 
ți de E. K. Dadzie, ambasadorul Re
publicii Ghana la București.

La Ploiești, oaspeții au vizitat Uzi-

Etapa a XXIII-a la fotbal Ieri în „Cursa Păcii"
RECORD DE GOLURI

Rezultate tehnice
RAPID — ȘTIINȚA CRAIOVA 

4—1 (0—1). Autorii golurilor : Io
nescu (min. 57 și 58), Georgescu 
(min. 66), Dumitriu II (min. 81) — 
pentru învingători; Eftimie (min. 
5) — pentru învinși. Arbitru : H. 
Kăhler (R.D.G.).

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 10—1 (5—0). 
Au înscris : Ene (min. 33 — din 
llm; min. 67 și 72), Pîrcălab 
(min. 23 și 48), Frățllă (min. 18 și 
75), Haidu (min. 43), Petru Emil 
(min. 44), O. Popescu (min. 63) — 
pentru învingători ; Hașoti (min. 
88) — pentru învinși. Arbitru : 
En. Vetter (R.D.G.).

Stadionul „23 August". Specta
tori : 50 000.

ȘTIINȚA CLUJ — MINERUL 
BAIA MARE 7—1 (5—0). Autorii
golurilor : Ivansuc (min. 10 și 43), 
Suciu (min. 20), Adam — din 11 
m (min. 37), Al. Vasile (min. 60), 
Marcu (min. 88), Colceriu — auto
gol (min. 33) — pentru învingă
tori ; Cacoveanu (min. 87) — pen
tru învinși. Arbitru : M. Niță 
(București). Spectatori: 17 000.

DINAMO PITEȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 3—1 (1—0). Autorii golurilor :

Cuplajul din Capitală
• Liderii au învins fără să strălucească

• Un scor fără precedent
16 goluri în două meciuri! Bucu- 

reștenii, chiar și cei mai vîrstnici, 
nu-și amintesc ca la vreun cuplaj 
fotbalistic să se fi marcat vreodată 
atîtea goluri. Această performantă s-a 
înregistrat ieri pe stadionul „23 Au
gust", cu ocazia meciurilor Rapid — 
Știința Craiova (4—1) și Dinamo 
București — Steagul roșu Brașov 
(10-1).

Victoria rapidiștilor asupra craio- 
venilor nu surprinde pe nimeni. Intre 
cele două echipe există nu numai o 
diferență de comportare in actualul

Uzina de preparare 
a minereurilor de fier
(Urmare din pag. I-a)

Să pornim de-a lungul fluxului 
tehnologic. Deocamdată, pînă va fi 
dat in folosință tunelul de sub mun- 

lung de peste 6 kilometri, care 
va lega uzina de minele Ghela- 
rului, este folosit minereul adus 
cu autocamioanele de la Teliuc. 
Minereul de fier este supus sfă- 
rîmării pe parcursul a trei trepte. 
Mai întîi îl Iau în primire concasoa- 
rele cu fălci care-1 sfărîmă de la 700 
mm la 200 mm. De aici, benzile 
transportoare îl duc la cea de-a doua 
treaptă unde, în prealabil, intră în 
acțiune și ciururile. Concasoarele 
mărunțesc granulele de minereu 
plnă la 80 mm și, în sfîrșit, ultima 
treaptă îl aduce la dimensiunea de 
25 mm. „Sîmburele" procesului teh
nologic îl reprezintă prăjirea mag- 
netizantă, care are menirea de 
a îmbunătăți proprietățile magnetice 
ale minereului In hala secției de 
prăjire se impun privirilor cuptoa-

R. P. Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

Delegația a depus o jerbă de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, în memoria lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în cursul zilei, delegația a avut o 
discuție la C.C. al P.M.R., la care au 
participat tovarășii Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.M.R., șef de 
secție la C.C. al P.M.R., Ion Bucur, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., acti
viști de partid.

nele „1 Mai“ ți noul ansamblu de 
locuințe din centrul orașului. în 
cursul aceleiași zile au făcut o vizită 
președintelui Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Brașov, 
loan Mărcuș. După-amiază, au fost 
vizitate Poiana Brașov și cooperativa 
agricolă de producție Hărman. Pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Brașov 
a oferit un dineu în cinstea oaspe
ților.

Naghi (min. 38), C. Ionescu (min. 
49), Țîrcovnicu (min. 84) — pentru 
învingători; Milea (min. 88) — 
pentru învinși. Arbitru : A. Radu
lescu (București). Spectatori : 
10 000.

PETROLUL — STEAUA 1—2 
(0—0). Autorii golurilor : Voinea 
(min. 50), Sorin Avram (min. 54) 
— pentru învingători ; Dridea 
(min. 61) — pentru învinși. Arbi
tru : Stavru Nicolau (Constanța).

FARUL — CRIȘUL 0—1 (0—1). 
A marcat : Damian (min. 10). Ar
bitru : M. Vasiliu (Ploiești).

U.T.A. — PROGRESUL BUCU
REȘTI 1—0 (1—0). A marcat:
Chivu (min. 19). Arbitru : C. Nițes- 
cu (Sibiu). Spectatori : 10 000.

Clasamentul
Rapid 23 14 6 3 30:11 34
Dinamo Buc. 23 14 4 5 48:20 32
Steaua 23 12 5 6 35:21 29
Steagul roșu 23 lt 4 8 27:26 26
U.T.A. 23 8 7 8 27:38 23
Petrolul 23 9 4 10 29:21 22
Ștlinta Cluj 23 9 4 10 37:33 22
Dinamo Pitești 23 8 5 10 31:30 21
Crlșul 23 7 7 9 19:23 21
Ștltnta Craiova 23 8 3 12 29:39 19
C.S.M.S. 23 7 5 11 22:33 19
Farul 23 7 5 11 18:32 19
Progresul 23 8 6 11 20:26 18

Mineral 23 7 3 13 23:42 17

campionat (reflectată de altfel în po
ziția pe care o au în clasament), ci 
și de pregătire. E drept, ieri liderii 
n-au strălucit. In prima repriză ei au 
fost de nerecunoscut•, au primit un 
gol după numai citeva minute de joc 
și n-a lipsit mult ca pînă la pauză 
să mai primească vreo cîteva. în 
tot acest timp, fotbaliștii craioveni 
au jucat cu multă vervă. Repriza 
secundă a aparținut rapidiștilor. Ei 
s-au impus cu toată autoritatea în
dată după ce au egalat. Al doilea 
gol (înscris de Ionescu după numai 

rele lungi de 50 de metri, unde si- 
derita se prăjește la o temperatură 
de circa 750° C. Ieșind de sub dogoa
rea sutelor de grade, siderita face 
apoi o mică „baie" în răcitorul tam
bur și călătorește din nou pe bandă 
spre instalațiile de separare magne
tică. Minereul este supus din nou 
sfărîmării, fiind măcinat în morile 
cu bile și adus la dimensiuni de 0,25 
mm. Apoi, sub formă de concentrat, 
este supus filtrării în vid și expe
diat la depozitul de concentrate. 
Produsul finit obținut are un conți
nut de fier de circa două ori mai 
mare.

Pentru mînuirea agregatelor au 
fost formați din timp muncitori ți 
tehnicieni care și-au însușit procesul 
tehnologic. Se vorbește încă de pe 
acum, de la primele șarje, despre cei 
mai priceput! oameni în rîndul căro
ra se află prim-cuptorarii Luca Da
mian și Vasile Rotaru, maistrul prin
cipal Vasile Hîj, operatorul Ior- 
dache Moraru și alții. Furnaliștii Hu
nedoarei au și primit cele dintîi tone 
de concentrate pe care uzina de 
preparare de la Teliuc Ie-a realizat 
în aceste zile. Tînărul colectiv s-a 
angajat ca în viitoarele luni, în 
cinstea Congresului partidului, să 
livreze peste plan 4 400 tone con
centrat de fier.

AFACERILOR EXTERNE
Miercuri la amiază, Corneliu Mă- 

nescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe dr. Rolf Lahr, secretar 
de stat în Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F.G., care a fost însoțit de 
York von Wartenburg, șeful Repre
zentanței comerciale a R.F.G. în 
R. P. Română.

PLECAREA MINISTRULUI 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR 

DIN INDONEZIA
Miercuri dimineața, dr. S. Thajeb, 

ministrul învățămîntului superior 
din Indonezia, și prof. N. Widjojo, 
decanul facultății de economie din 
cadrul Universității din Djakarta, 
care ne-au vizitat Capitala, la invi
tația Ministerului învățămîntului, 
au plecat spre R.P. Bulgaria.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost conduși de Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, precum și 
de Wisnu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Indoneziei în R. P. 
Română, și membri ai ambasadei.

LA AMBASADA TURCIEI
Ambasadorul Turciei la București, 

Semsettin Arif Mardin, a înmînat 
medalii membrilor grupului Ansam
blului artistic al Uniunii Tineretului 
Muncitor, care a întreprins un tur
neu în Turcia. Au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Esterne și ai C.C. al U.T.M.

CRACOVIA 19 (Agerpres). — Cea 
de-a 18-a ediție a „Cursei Păcii" a 
continuat ieri cu desfășurarea (în- 
tr-o singură zi) a etapelor a 10-a 
și a 11-a. In cursul dimineții, pe 
un timp răcoros, cu vînt puternic 
din față, cicliștii au străbătut tra
seul muntos dintre orașele Tatran- 
ska Lomnica și Bielsko Biala. Din 
cauza stării proaste a șoselei, în 
prima parte a etapei s-a pedalat 
prudent, într-un ritm moderat. La 
Iahoriha, unde se trece frontiera 
dintre R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Polonă, plutonul este condus de 
Dumitrescu și iugoslavul Cubrici. 
Urcușuri grele și coborîșuri repezi 
pun ia încercare rezistența și înde- 
mînarea concurenților. La kilome
trul 70 se detașează 21 de alergă-

Noi jucători în lotul 
republican

In vederea meciului amical de 
duminică, de pe stadionul „23 Au
gust", cu Sparta Rotterdam, federa
ția noastră de fotbal a alcătuit ieri 
următorul lot: Haidu, Ionescu 
(portari), Popa, Ilălmăgeanu, C. Dan, 
Greavu, Marcu, Nunveiller III (fun
dași), Georgescu, Jamaischi, Gher- 
gheli (mijlocași), Pîrcălab, Badea, 
Ionescu, Mateianu, Sorin, Sasu, 
Crăiniceanu (înaintași).

60 de secunde de la primul) i-a fă
cut pe rapidiști să pornească cu toată 
hotărîrea la atac. Georgescu, prin- 
tr-un șut-bombă de la vreo 20 m, și 
Dumitriu II, la capătul unei frumoase 
acțiuni personale, au pecetluit scorul.

Meciul dinamoviștilor bucureșteni 
cu echipa brașoveană a avut o des
fășurare și un deznodămînt cu lotul 
neașteptat. Este de-a dreptul de ne
crezut ca tocmai meciul considerat 
cel mai echilibrat din toate partidele 
etapei să se încheie la un scor atît 
de categoric. Desigur, acest 10—1 nu 
poate fi pus pe seama formei extra
ordinare a dinamoviștilor. Ei au jucat 
intr-adevăr bine și, chiar de la înce
putul partidei, n-au lăsat nici o în
doială asupra victoriei lor finale. Față 
de etapele precedente, echipa se pre
zintă în ascensiune. Ieri, majoritatea 
jucătorilor au dovedit un plus de dir-

Rafinăria 
Teleajen

(Urmare din pag. I-a)

în vederea realizării angaja
mentelor reînnoite vor fi aplica
te noi măsuri tehnico-organiza- 
torice, multe avînd ca efect îm
bunătățirea calității produselor 
și valorificarea superioară a fie
cărei tone de țiței supusă prelu
crării. Dintre acestea fac parte : 
îmbunătățirea solventării uleiu
rilor grupa 400 care va avea ca 
efect creșterea randamentului cu 
0,75 la sută ; ridicarea calității 
uleiurilor prin rafinarea acidă în 
scopul reducerii conținutului de 
cocs cu 20 la sută. Alte măsuri 
se referă la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, asigurînd eli
minarea posibilităților de acci
dentare și îmbolnăviri profesio
nale.

Colectivul rafinăriei apelează la 
colectivele schelelor de extracție 
și întreprinderii de transport țiței 
prin conducte, pentru a le asigu
ra livrarea țițeiului necesar la 
timp, necontaminat, în sortimen
tele stabilite prin plan, cu un

între 10 și 18 mai a.c., în dis
trictul militar al Regiunii subcar
patice (U.R.S.S.), a avut loc o în
tîlnire a cadrelor superioare de 
comandă ale armatelor statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via. La întîlnire, care s-a desfășu
rat în spirit de unitate și colabora
re, au participat miniștrii apărării,

Simpozionul internațional 
în domeniul tehnologiei nucleare

în Capitală se desfășoară simpo
zionul internațional despre încercă
rile nedistructive în tehnologia nu
cleară, organizat sub auspiciile A- 
genției internaționale pentru ener
gia atomică de la Viena, cu sprijinul 
Institutului de fizică atomică al Aca
demiei R. P. Române. La lucrările 
simpozionului participă peste 100 de 
savanți renumiți și specialiști în 
domeniul energiei nucleare din a- 
proape 20 de țări, printre care An
glia, Canada, Danemarca, Ceho
slovacia, Franța, R.F. Germană. Ita
lia, Iugoslavia, Japonia, Polonia, 
S.U.A., Suedia, Uniunea Sovietică 
și România. Sînt prezenți oameni de 
știință de la centrele de studii nu
cleare Harwell (Anglia), Saclay 
(Franța), Riso (Danemarca), Mol 
(Belgia), Institutul Kurceatov (Uni
unea Sovietică), laboratoarele de la 
Chalk Rivier (Canada), Oak-Ridge 
(S.U.A.), precum și specialiști ai Eu- 
ratomului.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Slobodan Nakicenovici, director

tori, printre care Dumitrescu, Za- 
noni, Ziegler. în timp ce se gonea 
cu peste 45 kilometri la oră, Zie
gler are o defecțiune la bicicletă 
și nu mai poate continua cu grupul 
fruntaș. La sprintul final, pe stadio
nul din Bielsko Biala, se angajează 
un „pachet" de 20 de cicliști, vic
toria revenind chiar purtătorului 
tricoului galben, Ghenadi Lebedev, 
în același timp cu el (4 h 41’07”) 
au sosit Gazda, Desvges, Zielinski, 
Ritter, Butzke, Dumitrescu, Zanoni 
etc. Avînd doi oameni în primul 
pluton, echipa noastră a cîștigat în 
această etapă peste 11 minute for
mațiilor R. S. Cehoslovace și Bel
giei și a trecut pe locul 6 în clasa
mentul general.

In etapa a 11-a, disputată după- 
amiază pe ruta Bielsko Biala-Cra- 
covia, a ieșit învingător Iuii Meil- 
hov (U.R.S.S.), care a parcurs 88 
kilometri în lh 58'07" (medie orară 
de 44,800 km). în același timp cu 
Melihov au fost cronometrați Am
pler (R.D.G.) și Magera (R.P.P.). 
Ion Stoica s-a clasat pe locul 8 la 
38 secunde. Căzînd la o buscula
dă produsă în pluton pe străzile 
Cracoviei, C. Dumitrescu a sosit 
după aproximativ un minut și ju
mătate, pierzînd locul 2 în clasa
ment.

Clasamentul general individual : 
1. Lebedev (U.R.S.S.) ; 2. Dolezal 
(R.S.C.) la 2’08" ; 3. C. Dumitrescu 
(R.P.R.) la 2'31" etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 
12-a, Cracovia-Opole (173 km).

zenie, atacînd permanent poarta ad
versă.

Ce au făcut însă fotbaliștii de la 
Brașov ? Cu excepția citorva minute 
de la începutul meciului, cind s-au 
apropiat de cîteva ori de poarta lui 
Datcu, ei s-au comportat cu totul la
mentabil, dînd impresia că nu-i inte
resează soarta partidei. Este de ne
conceput cum de a fost posibil ca 
echipa brașoveană să primească 10 
goluri într-o singură partidă cind știut 
este că în celelalte 22 de meciuri pre
cedente ea nu primise decit 16 1 tn 
asemenea condiții, jocul formației 
Steagul roșu nu necesită prea multe 
comentarii. Oricum, prin comporta
rea de ieri, fotbaliștii brașoveni au 
pus la îndoială seriozitatea cu care 
și-au apărat șansele și, într-un anumit 
fel, chiar atașamentul lor pentru cu
lorile clubului.

I. D.

conținut cît mai scăzut de sare 
și impurități, spre a putea da tot 
mai multe produse petrolifere de 
calitate superioară.

Uzinele de produse 
sodice Govora
(Urmare din pag. I-a)

In vederea realizării acestor 
angajamente se vor aplica o serie 
de măsuri tehnlco-organizatorice, 
printre care : automatizarea sta
ției de carbonatare, recircuitarea 
apelor utilizate la compresoarele 
de bioxid de carbon și la secția 
de var ; automatizarea stațiilor de 
evaporare și topire din secția de 
sodă caustică; stabilirea unei teh
nologii superioare de spălare a 
coloanelor de carbonatare în 
scopul înlăturării efectului de co
roziune a aparatelor tehnologice 
la fabricarea sodei calcinate.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Uzinelor de produse sodice 
Govora sînt profund convinși că 
realizările lor, alături de cele ale 
tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, constituie o nouă 
dovadă a dragostei și atașamen
tului față de partid, față de po
litica sa înțeleaptă. 

șefii statelor majore generale, șe
fii direcțiilor superioare politice și 
alte persoane.

Au fost efectuate aplicații tacti
ce, au. fost demonstrate noile ti
puri de armament și tehnică de 
luptă și a avut loc un schimb de 
experiență în probleme de organi
zare militară. (Agerpres) 

al Departamentului garanțiilor și 
inspecțiilor din Agenția internațio
nală pentru energia atomică. In nu
mele Comitetului pentru energie nu
cleară de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Române, acad. Horia 
Hulubei a salutat pe participanții la 
simpozion. Vorbitorul a arătat că te
matica reuniunii de la București pre
zintă interes atît pentru constructo
rii de reactoare, cît și pentru cei 
care le utilizează.

Marți și miercuri au fost prezen
tate numeroase comunicări de către 
oamenii de știință din diverse țări. 
Lucrările simpozionului continuă.

★

Reprezentanți ai Agenției interna
ționale pentru energia atomică de la 
Viena au oferit un cocteil în cinstea 
particlpanților la lucrările simpozio
nului. Acad. Horia Hulubei, directo
rul Institutului de fizică atomică, a 
oferit un cocteil miercuri după- 
amiază. (Agerpres).

ȘTIRI CULTURALE
în cadrul planului de colaborare 

culturală și științifică dintre R. P. 
Română și R.P. Bulgaria, miercuri 
dimineața a plecat spre Sofia colec
tivul Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Române, condus de artistul 
emerit Mihai Brediceanu. în capi
tala R. P. Bulgaria, artiștii români 
vor prezenta spectacole cu operele 
„Oedip", „Pelleas și Mâlisande" și 
baletul „Giselle".

★

în aula Academiei R. P. Române 
a avut loc miercuri după-amiază o 
manifestare literară cu prilejul îm
plinirii a 85 de ani de la nașterea 
poetului Tudor Arghezi. Au parti
cipat numeroși tineri cercetători ai 
institutelor științifice ale Academiei. 
A fost prezent și sărbătoritul. Des
pre limba și stilul poeziei lui Tudor 
Arghezi a vorbit prof. univ. Boris 
Cazacu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Române. Actori al 
teatrelor bucureștene au recitat din 
creația marelui nostru poet.

*

Jean Louis Barrault a susținut 
miercuri dimineața, în sala Teatru
lui de Comedie, un recital în fața a 
numeroși oameni de teatru și stu- 
denți. Artista emerită Dina Cocea, 
secretar al Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, a salutat prezența marelui 
actor și regizor francez. Jean Louis 
Barrault a împărtășit apoi cîteva 
opinii personale privind condiția și 
utilitatea socială a teatrului, misiu
nea și responsabilitatea oamenilor 
de teatru, legătura strînsă dintre 
actor și public. în continuare, artis
tul francez a recitat poeme de 
La Fontaine, Alfred de Musset, Bau
delaire, Verlaine, Rimbaud, Louis 
Aragon, Paul Eluard. Publicul a răs
plătit cu puternice aplauze arta cu
noscutului om de teatru francez.

In aceeași zi, la Asociația oameni
lor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale a avut loc o întîlnire a 
colectivului companiei „Theatre de 
France" cu oameni de teatru și zia
riști din Capitală.

(Agerpres)

■ E PRETUTINDENI
VAL DE CĂLDURA IN ITALIA

Agenția Ansa anunță că un val de 
căldură s-a abătut asupra Italiei de 
sud, în special în provincia Puglia. 
Temperatura maximă înregistrată la 
Bari a fost de 35 grade la umbră, 
un record pentru luna mai. în Sici
lia, vînturi fierbinți provenind din 
Sahara au împiedicat activitatea pe 
aeroportul din Palermo. Nordul Ita
liei este afectat de o secetă califi
cată de autorități drept cee mal gra

La Rio d« Janei
ro, tn locul da pe li
toral denumit „Barra- 
dos Pescadores', a 
apărut o broască 
țestoasă do proporții 
neobișnuite : 1,80 m 
lungime «1 850 kg 
greutate. Specialiștii 
au apreciat că vtrsta 
ei ar 11 de circa 500 
de ani. După ce a 
lost vizitată de o 
mulțime de curioși, 
cineva a organizat o 
colectă pentru a plăti 
pescarilor s-o rea
ducă tn ocean, dar 
intre timp broasca 
a murit.

VESTI Dl» TARILE SOCIALISTE

Industria da aparataj medical 
din Uniunea Sovietică a căpătat 
In ultimii ani o mare dezvoltare. 
Uzine specializate produc apa
rate moderne pentru diagnosti
carea și tratarea diferitelor boli. 
Fiziograful electronic care efec
tuează pe loc cardiograma și 
fonograma suflului cardiac, ri
nichiul artificial, aparate pentru

Fabrici moderne 
de ciment

In ultimii ani, In R. P. Chineză 
s-au construit numeroase fabrici de 
ciment. In Mongolia interioară, 
unde cu clțlva ani In urmă nu se 
producea deloc ciment, va intra in 
curind In funcțiune o fabrică mo
dernă cu o capacitate de 300 000 
tone anual. Fiecare provincie, mu
nicipalitate sau regiune autonomă a 
Chinei are astăzi fabrici de ciment 
proprii. In ultimii 15 ani, producfia 
de ciment a Chinei a crescut de 16 
ori. In această perioadă au început 
sd fie produse peste 20 de noi sor
turi de ciment, printre care ciment 
de calitate superioară pentru con
struirea de plloane de poduri, pen
tru baraje ale lacurilor de acumu
lare, industria petrolieră ele. In 
fabrici se introduc metode mo
derne de producție, printre care 
folosirea microscoapelor electroni
ce, a razelor X șl a analizei foto- 
elect rocalorimetrice.

0 noua arteră 
de circulație

La Dresda, oraș distrus la sftr- 
șltul celui de-al doilea război mon
dial și reconstruit în anii puterii 
populare, a Început recent cons- 
trucția unei artere moderne, me
nite sd asigure descongestio
narea circulației pe străzile su
praaglomerate. Ea va face parte din 
magistrala nord-sud, asigurind le
gătura Intre centrul orașului șt 
Podul Tineretului, situat spre 
punctul de frontieră Bad Schan- 
dau. Noua arteră va înlesni tot
odată circulația de tranzit șl 
a turiștilor între R. S. Ceho
slovacă și R. D. Germană. Con
strucția a fost proiectată In așa 
tel incit să permită accesul zilnic, 
in acest sector, a 20 000 de mașini.

In apropierea gării centrale din 
Dresda, unde noua arteră va tra
versa liniile ferate, trecerea va fi 
asigurată de două poduri paralele 
avind o lungime de 850 metri. Se 
prevede ca întreaga lucrare să fie 
terminată In anul 1967.

„Mări" artificiale
Pe șantierul noilor canale de iri

gație din bazinul fluviului Aprok- 
kang — cea mai mare lucrare de 

vă din acest secol. Din cauza lipsei 
de ploaie sînt amenințate recoltele 
de cereale, legume și fructe, mai 
ales în provincia Piemonte.

ELECTRICITATE 
DIN ABURI NATURALI

Noua Zeelandă consideră că este 
deținătoarea unei surse de energie 
electrică foarte ieftină : aburii natu
rali subterani, supraîncălziți și pro
duși la o presiune uriașă. Un pro

depistarea și tratarea tumorilor 
maligne, instalații pentru sălile 
de operații — sînt cîteva din 
produsele uzinelor din Leningrad, 
Kiev, Sverdlovsk, Lvov și alte o- 
rașe. In fotografie : lămpi cu 15 
reflectoare destinate sălilor de 
operație fabricate la Uzina de a- 
paratal medical din Sverdlovsk.

acest fel din R.P.D. Coreeană — 
urmează să ia ființă clteva „mdri” 
și sd fie săpate canale cu o lungi
me totală de 800 km. La lacul de 
acumulare Ceunma, „rezervorul- 
mamă", cum i se mai spune, care 
se amenajează in mijlocul upor 
munți inalți și abrupți, toate lucră
rile sint mecanizate. Jos, In vale, 
se sapă prin munții Jeukyourye- 
ung un mare apeduct prin care 
apa din bazinul de acumulare 
Ceunma va ajunge în „marea" 
Maibong. Apeductul este larg cit 
un tunel, in care s-ar putea insta
la o linie dublă de cale ferată.
Apele acumulate la Ceunma vor 
străbate acest apeduct, prăvălin- 
du-se în rezervorul Maibong și 
producind totodată energie elec
trică. In ce privește lacul de 
acumulare Maibong, acesta a fost 
dat in folosință încă In mai 
1963. De atunci el a contri
buit la irigarea unor întinse supra
fețe de pămtnt necultivate din ra
ioanele Dongrim și Seunciun. S-a 
calculat cd In total bazinul Aprok- 
kang va alimenta cu apă 90 000 ha 
de pămint de pe care se vor pu
tea recolta mii de tone de cereale 
In plus.

După revista „COREEA'

Arhiva microfilmelor
Cu ajutorul instalațiilor pentru 

reproducerea cărților rare, existen
te la Biblioteca Academiei unga
re de științe, a fost filmat aproape 
In întregime materialul din arhiva 
de manuscrise. De asemenea, pe 
peliculele de microfilmate au fost 
reproduse 40 de cărți provenite din 
celebra bibliotecă a Iul Matei Cor
vin. In prezent, arhiva de micro
filme dispune de copiile a 3 500 de 
lucrări. Pentru studierea lor in cit 
mai bune condiții este folosită o In
stalație specială de citire a micro
filmelor.

Prima turbină 
a hidrocentralei

In R. P. Albania a fost conectată 
la sistemul energetic unic din tară 
prima turbină a hidrocentralei ce 
se construiește pe riul Bistrices. 
Noua hidrocentrală a și început să 
producă energie electrică.

gram de perforări arată că aseme
nea aburi pot fi găsiți ascunși sub 
pămint pe o Întindere de sute de 
mile pătrate, în Noua Zeelandă. în 
curind vor fi proiectate stații pen
tru producerea electricității din va
porii subterani la prețul de aproxi
mativ 1 penny kw/h.

BORMANN IN MEXIC?

Ziarul „Die Welt" relatează din 
Ciudad de Mexico că mexicanul 
Horacio de la Sierra Strele s-a pre
zentat la ambasada R.F.G., declarînd 
că l-a văzut pe fostul „Reichsleiter* 
al partidului nazist. Martin Bormann, 
în statui mexican Oaxaca. Bormann 
era tatuat cu o cruce încîrligată pe 
braț. El își schimbă în permanentă 
locul de ședere. Politia mexicană 
se află încă din 1960 în căutarea lui 
Bormann.

FESTIVAL BACH

Intre 24 iunie și 4 iulie se va des
fășura la Oxford un festival Bach, 
în cadrul căruia vor avea loc 27 de 
concerte. La festival vor lua parte 
și cîteva orchestre străine, precum 
și dirijori și soliști de frunte brita
nici și străini. Printre lucrările mu
zicale care vor fi interpretate in 
timpul festivalului figurează 15 can
tate ale lui Bach și alte opere ale 
marelui compozitor.



Pag. 4 8 C î N T E I A Nr. 6624

Corespondentă din Viena

ÎN PREAJMA

ALEGERILOR

PREZIDENȚIALE
Duminică în Austria urmează să 

se prezinte la urne aproximativ 5 
milioane de alegători pentru a de
semna un nou președinte al tării.

La aceste alegeri, determinate de 
încetarea din viață a președintelui 
Schărf, se prezintă doi candidați: 
ex-cancelarul Alfons Gorbach, din 
partea partidului populist, și pri
marul Vienei, Franz Jonas, repre
zentantul partidului socialist. In a- 
legerile anterioare din 1963, în a- 
fara partidelor de guvernămînt și-a 
prezentat un candidat propriu și 
așa-numitul partid „federalist eu
ropean", cu tendințe monarhice. 
Acum, atît acest partid cît și par
tidul liberal n-au mai desemnat 
candidați.

Disputa electorală este vie. Deși 
de 20 de ani partidul populist și 
cel socialist formează împreună 
guvernul austriac, iar influenta lor 
asupra alegătorilor este aproape e- 
gală, toți președinții tării din a- 
ceastă perioadă au provenit din 
rîndurile partidului socialist. In 
practică, între cele două partide 
s-a instaurat o tradiție conform că
reia postul de cancelar revine par
tidului populist, iar cel de pre
ședinte — partidului socialist. 
Pentru prima dată, acum, arată ob
servatorii, partidul populist pre
zintă un candidat cu șanse mai 
mari. După cum este știut, Alfons 
Gorbach a deținut funcția de can
celar din 1961 pînă în 1964, cînd, 
ca urmare a disensiunilor ivite în
tre membrii guvernului și noua 
conducere a partidului aleasă în 
toamna anului 1963, a fost nevoit 
să demisioneze.

„Ofensiva populiștilor" a început 
încă de la alegerile parlamentare 
din 1962, cînd s-a înregistrat o 
deplasare de voturi în favoarea 
lor. Din acest considerent populiș- 
tii au solicitat un număr mai mare 
de posturi în guvern, revendicîrid 
în special ministerul de externe 
deținut de socialiști. In urma ne
gocierilor care au durat nu mai 
puțin de patru luni s-a ajuns la 
o soluție de compromis. Probleme
le privind aderarea Austriei la 
Piața comună au fost scoase din 
atributele ministerului de externe 
și trecute în competenta ministe
rului de finanțe, detinut de popu- 
liști. Presa apreciază că în ultimul 
an disensiunile dintre membrii coa
liției s-au accentuat. Un element 
de dispută a devenit din nou po
ziția partidelor fată de „Cazul Habs
burg". Este vorba de eventuala în
toarcere în tară a fostului preten
dent la tronul Austriei — proble
mă în care populiștii au avut o a- 
titudine oscilantă. In ce privește 
mult discutata problemă a asocie
rii Austriei la Piața comună, în 
poziția celor două partide există 
unele diferențieri care au fost 
evidențiate și în campania electo
rală.

în ciuda deosebirilor de păreri 
semnalate mai sus, coaliția celor 
două partide a supraviețuit. Situa
ția actuală se deosebește totuși de 
cea anterioară. Unii observatori, 
luînd în considerare posibilitatea 
victoriei lui Gorbach și deci o în
călcare a „tradiției", apreciază că 
și în acest caz coaliția ar putea 
rămîne în picioare, socialiștii ur- 
mind să se consoleze cu speranța 
că vor cîștiga în alegerile parla
mentare din 1966.

Partidul Comunist Austriac îl 
sprijină pe candidatul socialist, 
Franz Jonas.

Alfred SCHON

i

I DIALOGUL GRECO-TURC
• întrevedere Costopoulos — Tuiuy
• Sdptâmîna viitoare încep trata* 
tivele prin intermediul ambasadorilor

- - - - - - - - - NOTE
Ingratitudin e...

ATENA 19. Corespondentul Ager- 
pres, C. Alexandroaie, transmite: 

în urma convorbirilor avute marți 
cu ministrul afacerilor externe al 
Greciei, ambasadorul Turciei la Ate
na, Tuiuy, a plecat miercuri la An
kara pentru a raporta guvernului 
său rezultatele acestui schimb de 
păreri, menit să pregătească viitoa
rele întrevederi dintre reprezentan
ții diplomatici ai celor două țări. 
Ziarul „To Vima“ relevă că „înce
perea dialogului între cele două gu
verne prin intermediul ambasadori
lor lor acreditați la Atena și Anka
ra va avea loc săptămîna viitoare".

în urma întrevederilor dintre mi

ANGLIA

Va fi amînată naționalizarea
industriei oțelului?

LONDRA 19 (Agerpres). — Ob
servatorii politici consideră că de
vine tot mai probabil ca guvernul 
laburist să amine cu cîteva luni na
ționalizarea industriei oțelului din 
Anglia, transmite agenția Reuter. 
Divergențele din partidul laburist în 
problema naționalizării și cîștigurile 
realizate de conservatori în alege
rile municipale de săptămîna tre
cută, continuă agenția, ar fi de
terminat pe liderii laburiști să a-

„Cei șapte" față de „cei șase"
Programată inițial la nivelul miniștri

lor, sesiunea Asociației europene a li
berului schimb (A.E.L.S.) — care se des
chide luni la Viena — s-a transformat, 
la cererea Angliei, într-o reuniune la ni
vel înalt. La masa tratativelor vor lua 
loc șase șefi de guverne ; Elveția și 
Portugalia au anunțat că vor fi repre
zentate la nivelul miniștrilor de externe 
și ai economiei. în cercurile economice 
din Occident — relatează agenția France 
Presse — se apreciază că ea „va marca 
o cotitură în istoria A.E.L.S.-ului”.

Asociația europeană a liberului schimb 
a fost creată în 1959, din inițiativa Ma
rii Britanii, ca o contrapondere la Piața 
comună. A.E.L.S. este o grupare econo
mică, cu scopuri mult mai limitate de
cît Piața comună, caracterul ei fiind mai 
mult comercial. Tratatul de asociere a 
„celor șapte" prevede, între altele, re
ducerea treptată a barierelor vamale la 
mărfurile industriale, în așa fel încît, în 
1970, ele să fie înlăturate complet. După 
cum se știe, Piața comună preconizează 
desființarea, pînă la aceeași dată, a tu
turor tarifelor vamale în comerțul dintre 
membrii săi, inclusiv la produsele agri
cole. în ce privește politica față de ță
rile din afara lor, sau, cum se spune, 
țările terțe, partenerii A.E.L.S. își men
țin tarifele vamale inițiale, în timp ce 
statele din C.E.E. percep o taxă vamală 
comună pentru mărfurile importate. A- 
ceastă taxă este apreciată de „cei șap
te" ca un zid vamal, care înconjoară 
Piața comună, și ei duc o luptă susți
nută pentru a-l străpunge.

în scopul promovării intereselor sale 
pe continent, Anglia, inițiatoare și la în
ceput profitoare a sistemului creat prin 
A.E.L.S., a considerat la un moment dat 
că este preferabil să-și abandoneze par
tenerii din A.E.L.S. și să încerce să in
tre în Piața comună. Dar, .îndelungatele 
tratative dintre Marea Britanie și Piața 
comună n-au dat rezultate iar, în ianua
rie 1963, Franța a frîntit britanicilor ușa 
Pieței comune în nas. Eșecul negocierilor 
de la Bruxelles a făcut să crească din 
nou interesul Angliei pentru A.E.L.S., 
perioada care a urmat caracterizîndu-se 
printr-o reactivare a acestui organism 
comercial.

Relațiile dintre „cei șapte" n-au fost 
însă nici comode, nici armonioase. Prin 
hotărîrea luată de noul guvern laburist 
în septembrie anul trecut de a spori cu 
15 la sută taxele vamale la importurile 
britanice, Anglia a dat o lovitură serioa
să A.E.L.S.-ului. Această măsură restric

nistrul de externe grec, Costopou
los, și ambasadorul turc, Tuiuy, nu 
s-a dat publicității nici un comu
nicat. Potrivit însă știrilor apărute 
în presă, ambasadorul turc a trans
mis răspunsul guvernului său la 
unele întrebări puse de guvernul 
grec privind posibilitățile existente 
în vederea aplicării acordului sur
venit la Londra între miniștrii de 
externe ai Greciei și Turciei în le
gătură cu continuarea dialogului 
greco-turc la nivelul ambasadorilor. 
De asemenea, s-a stabilit ordinea în 
care vor fi abordate problemele di
vergente în dezbateri.

corde prioritate unor măsuri socia
le populare, cu un efect mai rapid 
asupra corpului electoral decît na
ționalizarea industriei oțelului. Se 
subliniază, însă, că guvernul Wilson 
se află, pe de altă parte, sub pre
siunea aripei de stînga a partidu
lui, care cere ca legea privitoare la 
naționalizare să fie prezentată Ca
merei Comunelor spre aprobare în 
cel mai apropiat termen.

tivă a fost criticată vehement de către 
partenerii Marii Britanii din A.E.L.S., care 
au considerat suprataxa ca incompatibilă 
cu statutul asociației. Numai după o 
serie de discuții anevoioase — înche
iate cu compromisul din februarie de 
la Geneva (care a constat în reducerea 
cu 5 la sută a suprataxei britanice) — 
„cei șapte" au putut depăși „criza de 
încredere". Dar chiar și după realizarea 
acestui pas, partenerii continuă să ceară 
anularea completă a taxei.

în prezent se fac, de asemenea, au
zite și alte critici la adresa activității 
A.E.L.S. Astfel, ministrul de externe da
nez, Haekkerup, remarcînd că Danemar
ca nu va putea accepta, în continuare, 
ca mărfurile industriale să circule liber,

COMENTARIUL ZILEI

în timp ce produsele agrare să rămînă 
sub un regim protecționist, s-a pronun
țat, nu de mult, pentru schimbarea po
liticii agrare a asociației. Nemulțumiți 
și ei, suedezii au elaborat recent un 
proiect de transformare a A.E.L.S.-ului 
într-o uniune vamală mai largă, după 
modelul Pieței comune.

Frămîntată de disensiunile interne, Aso
ciația europeană a liberului schimb este 
supusă, în același timp, la presiuni din 
partea Pieței comune. „Cu fiecare lună, cu 
fiecare săp’ămînă care trece — scrie zia
rul englez „Times" — se lărgește pră
pastia dintre C.E.E. și A.E.L.S. Este de aș
teptat ca această prăpastie să devină și 
mai adîncă. Acest lucru a dat naștere 
multor discuții despre construirea unor 
punți (între cele două organisme vest- 
europene — n.r.). Ideea a fost adoptată 
cu multă înflăcărare, în Anglia, de guver
nul laburist. Primul ministru este hotă
rî! să prezinte ideea partenerilor Marii 
Britanii din A.E.L.S., cu prilejul reuniunii 
de la Viena".

Trebuie precizat însă că planul creării 
unor astfel de „punți" nu este nou. însăși 
formarea A.E.L.S.-ului a fost socotită ini
țial de Londra doar ca o etapă de tre
cere spre o organizație economică mai 
largă, care să includă, pe lîngă țările 
Pieței comune, Anglia și eventual alte 
state vest-europene. In aceste calcule, 
A.E.L.S. era menită să servească ca o 
platformă de pe care să se poată dis

Santo Domingo. Soldați aparținînd grupării lui Imberi Barreras deschid 
tocul împotriva forțelor constituționaliste conduse de colonelul Caamano

O misiune neîndeplinită
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Conferința ministerială consultativă 
a Organizației Statelor Americane 
s-a întrunit pentru a examina din 
nou situația din Republica Domini
cană. Reprezentantul Statelor Unite, 
Bunker, a afirmat că scopul urmărit 
de misiunea specială trimisă de pre
ședintele Johnson în Republica Do
minicană, în frunte cu McGeorge 
Bundy, ar fi „constituirea unui gu
vern dominican stabilit pe bază po
litică". în cursul ședinței, reprezen-

cuta, de la egal la egal, cu membrii 
Pieței comune.

Eforturi în aceeași direcție au fost de
puse de partea engleză și ulterior, iar 
recent — cu prilejul întrevederilor bilate
rale de la Paris și Roma.

La Paris, Wilson a căutat să sondeze 
care ar fi acum părerea generalului de 
Gaulle în ce privește o eventuală fuzio
nare a celor două grupări economice 
vest-europene. Rezultatul convorbirilor 
franco-engleze este rezumat de ziarul 
„Times" în următoarea frază : „A.E.L.S.
poate bate la ușă, dar nu este cert că 
Franța va auzi”.

Cu acest rezultat evaziv în valiză, pre
mierul englez a plecat la Roma, unde, 
potrivit părerii unor observatori occiden
tali, a încercat să-și convingă interlocuto
rul, premierul Moro, să se declare de 
acord cu o tactică de ocolire sau neutra
lizare a dreptului de veto al Franței la 
eventualele negocieri privind fuziunea. Se 
consideră că același scop îl au și con
sultările Danemarcei și Suediei cu R. F. 
Germană. După aceste tatonări prealabile, 
Anglia își propune ca la Viena să pună 
la punct, împreună cu partenerii săi din 
A.E.L.S., o strategie pe baza căreia să 
acționeze în viitor în raporturile cu Piața 
comună.

în promovarea planului său, Anglia 
contează, desigur, pe faptul că și în in
teriorul C.E.E. au răbufnit noi divergențe. 
Ultima sesjune a Consiliului ministerial 
de la Bruxelles a arătat din nou cît de 
adînci sînt aceste divergențe în problema 
„bugetului comunitar", dar și în alte 
privințe. Unii comentatori consideră însă 
că tocmai aceste contradicții ar fi de na
tură nu să favorizeze, ci să agraveze dis
putele în jurul unei apropieri între C.E.E. 
și A.E.L.S.

Actualele frămîntări din interiorul ce
lor două organisme economice vest-euro
pene și dintre ele confirmă aprecierea 
că apariția și existența grupărilor econo
mice închise nu numai că nu rezolvă pro
blemele comerțului internațional, ci sînt 
izvorul unor noi contradicții acute. Europa 
nu este formată doar din țările membre 
ale C.E.E. sau din cele ale A.E.L.S., și nici 
măcar din „cei șase” plus „cei șapte". 
Continentul nostru are 32 de state. Inte
reselor tuturor acestor state le răspunde 
un comerț larg dezvoltat între ele, fără 
discriminări, bazat pe principiul egalității 
în drepturi și avantajului reciproc.

Gheorghe CERCELESCU 

tanții mai multor țări latino-ameri- 
cane și-au exprimat îngrijorarea 
față de ineficiența demersurilor în 
vederea unei încetări a focului în 
Republica Dominicană.

în ședința de miercuri a Consiliu
lui O.S.A., membrii Comisiei specia
le care s-au înapoiat din Republica 
Dominicană au prezentat un raport 
în care subliniază că „evenimentele 
care s-au produs în această țară nu 
le-au permis să ducă la îndeplinire 
misiunea ce le-a fost încredințată" 
privind respectarea încetării focului, 
între -timp, la Santo Domingo conti
nuă luptele între trupele generalului 
Imbert Barreras și forțele constitu
ționaliste ale colonelului Caamano.

Conferința liderilor 
patriotice dinforțelor

KHARTUM 19 (Agerpres). — 
Agenția Reuter relatează că recent 
a avut loc în capitala Sudanului o 
conferință a liderilor forțelor răscu
late din Congo, care au discutat pro
bleme privind acțiunile armate îm
potriva trupelor guvernului de la

„Dosarul Lambrakis" 
repus pe rol

ATENA 19 (Agerpres). — Procuro
rul Curții de Apel din Salonic, Dela- 
portas, a prezentat un dosar de 362 
de pagini care conține ultimele pro
puneri privind trimiterea în jude
cată a celor implicați în asasinarea 
lui Lambrakis, deputat de stînga. 
Delaportas cere să fie judecați în ca
litate de coautori ai asasinatului ge
neralul Mitzu, inspector general al 
jandarmeriei Greciei de nord, direc
torul siguranței din Salonic, Delcas, 
directorul poliției din Salonic, Ka- 
matzis, colonelul Diamandopoulos și 
alți doi ofițeri ai jandarmeriei. Pro
curorul a propus, de asemenea, ares
tarea imediată a acuzaților.

Teritoriul R. D. Vietnam 
din nou bombardat

HANOI 19 (Agerpres). — La 18 
mai reactoare de luptă și de recu
noaștere americane au efectuat 
zboruri în scopuri de spionaj și au 
bombardat și mitraliat teritorii 
populate din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An și insula Hon Mat.

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat la 19 mai co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
protest energic împotriva acestor 
noi acțiuni agresive.

La o recentă conferință de presă, 
Chombe a făcut un bilanț al activită
ții economice a guvernului de la 
Leopoldville. între altele, s-a referit la 
„ajutorul" primit din partea anumitor 
țări. Din capul locului vorbitorul a po
menit Statele Unite (șase milioane 
și jumătate de franci congolezi) ; pe 
listă n-a lipsit nici Spania. Și totuși o 
„omisiune" : menționarea Belgiei. Mo
tiv de nemulțumire la Bruxelles. 
„Dacă ar fi să dăm crezare textului 
alocuțiunii, care ne-a parvenit de la 
ambasada congoleză la Bruxelles — 
a scris într-un editorial ziarul „La 
Libre Belgique" — primul ministru 
congolez n-a găsit un cuvînf nici pen
tru ajutorul financiar, pe care (ara 
noastră i l-a dat, nici pentru tehnicie
nii pe care i-a pus la dispoziție și 
nici pentru activitatea dusă, împotriva 
tuturor furtunilor, de marile societăți 
belgiene instalate în Congo. Aceasta 
nu este doar o scăpare din vedere 
din partea lui Moise Chombe. Actua
lul prim-ministru congolez — subli
niază ziarul — știe mai bine ca 
oricine cit datorează țării noastre".

Dispută
Recent, revista „Der Spiegel" a 

adus la cunoștința cititorilor că fostul 
cancelar Adenauer ar fi propus, în 
noiembrie 1962, să fie arestat șeful 
serviciilor secrete vest-germane, ge
neralul Gehlen, sub motiv că acesta 
transmitea revistei diverse informații 
confidențiale. Șocat de aceste dez
văluiri, Adenauer a reacționat cu ve
hemență, contestînd temeinicia versiu
nii dată de „Der Spiegel”, lată însă 
că fostul ministru al justiției,

Congo
Leopoldville. La întrunire au parti
cipat Cristophe Gbenye, primul mi
nistru al guvernului revoluționar 
congolez, Gaston Soumialot, Nicholas 
Olenga, Thomas Kanza și alții. Surse 
din apropierea conferinței au declarat 
că liderii forțelor răsculate au 
elaborat o serie de planuri tactice în 
vederea unor noi acțiuni împotriva 
trupelor guvernamentale și mai ales 
împotriva mercenarilor din Congo.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse relatează că ofițerul de legă
tură al armatei guvernului din 
Leopoldville, căpitanul Jaager, a 
anunțat redeschiderea la Johannes
burg a biroului pentru recrutarea de 
mercenari.

Pături tot mai largi ale populației sud-vietnameze participa la lupta îm
potriva regimului marionetă de la Saigon. în fotografie : Poliția împrăștie 

cu forța o demonstrație a budiștilor din capitală

Ziarul s-a abținut de la precizări. Dar 
nu e greu de bănuit că a avut în ve
dere cel puțin sprijinul societății 
„Union miniăre du Haut Katanga“ 
fără de care Chombe n-ar fi fost 
deunăzi în situația... de a fi ținut con
ferința sa de presă.

„La Libre Belgique" consideră că 
șeful guvernului congolez se arată ne
recunoscător față de „fosta națiune 
tutore" pentru „evidente motive de 
politică externă". Ziarul nu menționea
ză nici care sînt „evidentele motive". 
Este însă știut că Chombe, de cînd nu 
se mai află pe scaunul de la Elisa- 
bethville ci pe cel de la Leopoldville, 
privește tot mai mult spre Washing
ton. Aceasta fiindcă, pe de-o parte, i 
se pare mai rentabil (vezi sumele pri
mite în dolari) ; iar pe de altă par'e, 
servește, ca și gelozia, pentru a de^'f- 
mina alte state să-l susțină în politiei 
sa antipopulară. Asemenea trucuri au 
mai fost folosite de el. De aici, con
cluzia ziarului : Chombe și-a regăsit 
întotdeauna memoria cînd a avut ne
voie de ea.

Eva SZABO

electorală
Stammberger, care între timp a de
venit membru al partidului social
democrat, a confirmat cele relatate 
de revistă, susținînd că Adenauer i-a 
cerut să-l aresteze pe Gehlen. fi
nind seama de apropierea datei ale
gerilor parlamentare, disputa dintre 
cei doi oameni politici, devenită în 
ultimele zile publică, este apreciată 
de presa vesf-germană ca avînd un 
substrat electoral.

Adunarea festivă 
de la Hanoi
Cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a președintelui 

Ho Și Min
HANOI 19 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 75-a aniversări a 
președintelui Ho Și Min, la Hanoi a 
avut loc o adunare festivă organiza
tă de Comitetul Central al Frontului 
Patriei din Vietnam. Au luat parte 
membri ai Prezidiului, ai Secreta
riatului și ai Comitetului Central al 
Frontului, reprezentanți ai partide
lor politice, ai organizațiilor de 
masă, personalități marcante'ale vie
ții publice din R. D. Vietnam. în 
numele Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei a luat cuvîntul Ton Die 
Thang, președintele Prezidiului C.C. 
al Frontului, care a exprimat felici
tări președintelui Ho Și Min, cu pri
lejul aniversării sale.

CARACI. Pakistanul nu a luat 
parte la manevrele aeriene anuale 
ale pactului C.E.N.T.O., desfășura
te între 14—17 mai. La aceste 
manevre au participat aproximativ 
100 de avioane și cîteva mii de 
soldați din Statele Unite, Marea 
Britanie, Turcia și Iran.

MOSCOVA. Cu prilejul împli
nirii a 85 de ani de la nașterea 
poetului român Arghezi, la 19 mai 
la Casa oamenilor de litere din 
Moscova a avut loc o seară Ar
ghezi. în prezidiu au luat loc 
scriitori și reprezentanți ai vieții 
publice, delegația de scriitori ro
mâni condusă de Tiberiu Utan.

WASHINGTON. Secretarul de 
stat. Dean Rusk, l-a invitat pe A- 
mintore Fanfani, ministrul de ex- 
terne al Italiei, care actualmente 
se află în vizită oficială în Mexic, 
să vină la Washington pentru un 
schimb de vederi, înaintea înapo
ierii sale în Italia.

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că în Cehoslovacia a sosit un mare 
grup de comercianți și industriași 
americani, membri ai Organizației 
„International House" din New 
Orleans. Membrii grupului vor 
purta convorbiri cu reprezentanți 

ai Camerei de comerț cehoslovace, 
Ministerului Comerțului Exterior 
și unor organizații de comerț ex
terior în legătură cu posibilitățile 
de lărgire a legăturilor economice 
cu S.U.A.

TAȘKENT. în încheierea vizitei 
în U.R.S.S. a primului ministru al 
Indiei, Lal Bahadur Shastri, a fost 
dat publicității un comunicat co
mun. Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin și Anastas Mikoian au 
acceptat invitația de a vizita India.

HELSINKI. Ziare finlandeze au 
publicat relatări despre activitatea 
unor elemepte neonaziste în dife
rite localități din Finlanda, în
deosebi în orașul Turku.

BELGRAD. Delegația Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și a Comitetu
lui foștilor deținuți antifasciști din 
R. P. Română, condusă de general 
colonel Mihai Burcă, care se află 
într-o vizită în R.S.F. Iugoslavia, a 
avut o întrevedere la Secretaria
tul de stal pentru problemele apă
rării naționale. Au luat parte ge
neral colonel Veliko Kovacevici, 
subsecretar la Secretariatul de stat 
pentru problemele apărării națio
nale, și general maior J. Tarabici.

SOFIA. în orașul Varna și-a în
cheiat lucrările Conferința inter
națională sindicală de solidarita
te cu poporul din Aden. Conferin
ța a adoptat o rezoluție în care 
cere să fie retrase imediat trupele 
britanice, să fie lichidate bazele 
militare din Aden și să fie înfăptu
ite hotăririle O.N.U. cu privire la 
această țară.

SAN FRANCISCO. O delegație 
din insula Guam — teritoriu din 
Oceanul Pacific care aparține

S.U.A. — a plecat la Washington, 
unde „va căuta să obțină în
locuirea actualului guvernator". 
Președintele Parlamentului din 
Guam, conducătorul delegației, 
a acuzat pe guvernatorul Manuel 
Guerrero numit de președintele 
S.U.A., că de cînd și-a preluat pos
tul, în 1963, s-a amestecat in afa
cerile politice interne.

MOSCOVA. în legătură cu acor
darea titlului de „Oraș-erou" ora
șului Moscova la 19 mai în Palatul 

Mare al Kremlinului a avut loc o 
recepție. La recepție au participat 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Anastas Mikoian și alți conducă
tori de stat, reprezentanți ai vieții 
publice și participant la luptele 
din 1941 pentru apărarea Mosco
vei.

DAMASC. Președintele Consiliu
lui prezidențial al Siriei, Amin el- 
Hafez, a declarat că țara sa spri
jină guvernul republican yemenit 
și este gata să-i acorde ajutor po

litic, economic și militar. Postul de 
radio Damasc a anunțat că Amin 
el-Hafez i-a adresat primului mi
nistru al Yemenului, Ahmed Mo
hammed Noaman, și președintelui 
Conferinței de la Khamer telegra
me exprirnind dorința de a stabili 
relații diplomatice la nivel de am
basadă cu Yemenul.

GENEVA. Organizația țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.) a 
hotărit să-și mute sediul perma
nent de la Geneva la Viena.

ROMA. Miniștrii de finanțe ai 
țărilor Pieței comune se vor întru
ni între 19 și 20 iulie la Stresa în 
legătură cu acordarea unui împru
mut Marii Britanii în valoare de 
1 400 000 000 dolari. Este vorba 
despre împrumutul menit să slu
jească guvernului britanic pentru 
întărirea poziției lirei sterline.

BRUXELLES. In Belgia, una din
tre ultimele țări europene în care 
posesorii de automobile puteau să 
se urce la volan fără să aibă un 

permis de conducere, a fost adop
tată zilele acestea o lege care in
stituie obligativitatea posedării u- 
nui permis de conducere auto.

PARIS. Urmărind să recupereze 
timpul pierdut în organizarea lu
crărilor vizînd construirea unui 
tunel sub Canalul Mînecii, din ca
uza timpului nefavorabil, grupul 
de studii al viitorului tunel a ho- 
tărît să recurgă Ia o platformă de 
cercetări petroliere submarine — 
„Neptun-1" — construită în Franța.

AMMAN. Regele Iordaniei, Hus
sein, a emis o lege privind crea
rea unei organizații regionale 
pentru folosirea resurselor de apă 
ale Iordaniei. în scurt timp va fi 
inițiat un concurs pentru cel mai 
bun proiect de construire a unor 
canale de irigație.

DAMASC. Intre trupele siriene 
și izraeliene din zona de frontieră 
Dakka au avut loc schimburi repe
tate de focuri. Siria a făcut o 
plîngere către Comisia de supra
veghere a O.N.U.

STRASBOURG. Intre țările Pie
ței comune se desfășoară de mult 
timp tratative dificile privind crea
rea unei uniuni aeriene, care pînă 
în prezent nu au dus la nici un 
rezultat. Față de această situație, 
Parlamentul vest-european a cerut 
Consiliului ministerial al Pieței 
comune să preia discutarea acestui 
proiect.

NEW YORK. Consiliul de Secu
ritate a continuat dezbaterile în le
gătură cu plîngerea Senegalului 
privind acțiunile forțelor militare 
portugheze la granița acestui stat. 
Trei țări afro-asîatice, membre ale 
Consiliului de Securitate (Iordania, 
Malayezia și Coasta de Fildeș), au 

prezentat un proiect de rezoluție 
privind „violarea suveranității și 
integrității teritoriale" a Senega
lului care condamnă incursiunile 
militare portugheze și cere „să se 
întreprindă toate măsurile eficien
te si necesare" pentru a preveni 
astfel de incidente în viitor.

NICOSIA. La 19 mai, în cartie
rul ciprioților turci din Nicosia a 
avut loc o paradă militară, la care 
au participat ciprioți turci înar
mați, precum și un detașament al 
contingentului turc staționat în 
Cipru.

MOSCOVA. La 19 mai, A. Kosî
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri a) Uniunii Sovietice, I-a 
primit pe Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

NEW YORK. încercarea de a 
lansa pe orbită de la baza White 
Sands (statul New Mexico) cu 
ajutorul unei rachete mici de tipul 
„Joe II" a unei capsule cosmice 
cu scopul de a controla siguranța 
în zbor a cosmonauților, precum și 
modul de funcționare a aparataje- 
lor automate a eșuat.
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