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Pe ecranele cinematografelor i- 
taliene rulează, în aceste zile, un 
documentar de lung metraj în cu
lori, intitulat „Africa addio". Auto
rii lui, Gualtiero Jacopetti și Franco 
Prosperi, au colindat vreme de trei 
ani pămînturile continentului ne
gru. Ei au imprimat, pe 160 000 de 
metri de film, imagini tendențioase, 
urmărind să demonstreze nu trezi
rea la viață a Africii, după ce po
poarele din multe țări au sfărîmat

dezvoltării și în
tării, ridicării ni- 

al poporului. meritatăDistincție
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e ne oferă discul în a- 
cest an ? Răspunde tov. 
Nestor GHEORGHIU, di
rectorul casei de discuri 
„Electrecord".domeniul muzicii culte repertoriul cuprinde lucrări reprezentative, de mare popularitate. La începutul acestei luni va apărea „Rigoletto" de Verdi, într-o casetă cu 3 discuri imprimate cu ajutorul orchestrei și soliștilor Teatrului de Operă și Balet. Vor urma în cursul acestui an „Cavaleria rusticană" de Mascagni și „Paiațe" de Leoncavallo. în ce privește opereta^ în prezent se înregistrează „Lăsa- ți-mă să cînt", de Gherase Den- drino, iar în trimestrul al II-lea va apărea un disc cu selecțiuni din operete românești.

IN CONSTRUCT
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întregul nostru popor a pășit cu entuziasm și însuflețire la înfăptuirea luminosului program de dezvoltare multilaterală a țării, adoptat de Congresul al IX-lea al partidului. Dezvoltarea economiei naționale în ritmurile și proporțiile prevăzute este nemijlocit legată de realizarea amplului program de investiții stabilit pentru perioada 1966—1970. în înfăptuirea acestui vast program de investiții, un rol de seamă revine sutelor de mii de lucrători care, prin creația lor la planșetă, prin munca fără preget pe schelele numeroaselor șantiere, înalță an de an construcții trainice și impunătoare pe întreg cuprinsul țării. De aceea, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri au con.vocat Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții, care a avut loc recent.Reliefînd rezultatele și experiența acumulată în anii șesenalului, delegații la consfătuire — muncitori, tehnicieni, ingineri, arhitecți, cercetători, economiști — au criticat, totodată, neajunsurile existente și au făcut numeroase propuneri valoroase pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități în acest sector important al economiei naționale. Din dezbateri s-a desprins preocuparea comună a lucrătorilor din construcții de a contribui la soluționarea problemeloi' complexe pe care le ridică îndeplinirea planului de investiții, perfecționarea continuă a activității de construcții, corespunzător sarcinilor mari trasate de Congresul al IX-lea al partidului.
Consfătuirea rămîne ca un eveni

ment important în activitatea și viata 
proiectanfilor, constructorilor și arhi- 
fecților din (ara noastră, constituind 
un puternic imbold în îmbunătățirea 
muncii lor închinată dezvoltării și în
floririi economice a 
velului de trai . .Ea a scos în evidență rezervele existente în ramura construcțiilor, a relevat experiența și competența cadrelor noastre în valorificarea acestor rezerve, subliniind că stă în putința inginerilor, arhitecților, constructorilor să ridice activitatea din acest sector la nivelul sarcinilor trasate de partid. „Partidul 
și guvernul — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la consfătuire — consideră că 
ridicarea eficienței economice a in
vestițiilor trebuie să constituie preo
cuparea centrală a tuturor ministere
lor, celorlalte organe centrale, în
treprinderilor, organizațiilor de pro
iectare și de construcții, a tuturor

muncitorilor, tehnicienilor, arhifec- 
țilcr și inginerilor care lucrează în 
acest domeniu. Marea răspundere 
pentru cheltuirea unei părți impor
tante a venitului național destinată 
dezvoltării continue a economiei, 
progresului și propășirii patriei — 
impune beneficiarilor, proiectanților, 
constructorilor să chibzuiască profund 
la întocmirea fiecărui proiect, la 
executarea fiecărei construcții, astfel 
ca orice ban investit și material con
sumat, orice lucrare executată să-și 
atingă scopul, să răspundă unor ne
cesități reale, să contribuie la crește
rea avuției naționale a poporului".îndeplinirea acestei sarcini centrale în domeniul, construcțiilor depinde, înainte de toate, de adoptarea prin proiectare a celor mai eficiente soluții economice și funcționale, de fundamentarea investițiilor prin studii tehnico-eco- nomice temeinice. Este necesar ca la lucrările mai importante, proiectele elaborate să ofere mai multe variante pentru ca, prin comparație, să fie aleasă soluția cea mai convenabilă din punct de vedere economic. Reducerea ponderii construcțiilor în valoarea investițiilor industriale în favoarea dotării cu mașini și utilaje moderne trebuie privită ca sarcină de mare răspundere.

La Răscruci am întîr- 
ziat într-Una din odăi
le din sediul coopera
tivei agricole. Afară, 
după expresia îngriji
torului de vite cu care 
stătusem de vorbă îna
inte, era o vreme în
curcată, între lapovijă 
și ploaie de primăva
ră. Se căra gunoi de 
grajd pe o tarla, în 
deal. încăperea în care 
intrasem va deveni, 
cum ne-a explicat in
ginerul agronom, o 
„casă laborator". Du
lapuri cu probe, mos
tre, mulaje, un micro
scop, alături de calo- 
rimeiru și alte instru
mente de măsură și a- 
naliză pentru cunoaște
rea cărora am cerut 
lămuriri inginerului a- 
gronom Aurel Chio- 
reanu. în timp ce as
cultam explicațiile, mă 
gîndeam la întreaga 
cîmpie a Mureșului și 
Someșului, cîmpie cu
noscută din copilărie, 
la satele ei, la drumu
rile de țară, la tufișurile 
de porumbe și tran
dafir sălbatic. Mă gîn
deam la satul de-a- 
tunci, reîntregind o 
imagine veche. Ingine
rul îmi vorbea de re- 
fracfomefru, de nu știu 
ce trusă, de procente 
de grăsime, analize ra
pide, de amenajarea 
întregului mal al So
meșului pentru irigări.

Cu o uimitoare lim
pezime mi-a revenit în 
minte o imagine de

căci eu mi-am însem
nat în carnețel : după 
introducerea curentu
lui electric în satul Co- 
mana de Jos, au apă
rut opt antene metali
ce de televizor. Sau : 
acțiunea de cineficare 
și succesul festivalului 
filmului la sate.

Lîngă Olt, în Tia 
Mare, în această iarnă 
s-au amenajat pentru 
irigare încă 450 hec
tare. (Au 730 ha în to
tal, pregătite să pri
mească apa Oltului). 
Pentru 
nevoie 
nale 
niari), să 
lucrări de 
artă, să existe dofația 
tehnică adecvată : mo- 
topompe, agregate de 
aspersiune. Le au, toa
te, și mai au ceva : ex
periență. Dar existența 
unei brigăzi speciali
zate în irigări presu
pune o pregătire ante
rioară, 
carte, 
fond, 
noi meserii.

S-a mai spus că ge
nerația cea mai tînără 
nu are de unde să 
cunoască acele reali
tăți în care au crescut 
părinții lor. Țăranii coo
peratori din Păuleșfi 
au hofărît să nu dărî- 
me ultima casă de chir
pici, acoperită cu paie, 
ultima rămasă în întreg

demult. Nu se înlănțuia 
aparent, logic, de mo
mentul acela. Dar pri
veam instrumentarul, 
germene al unei vii
toare case laborator, 
vizionasem un pro
gram de televiziune în 
satul Zlaști, asistasem 
la o șezătoare literară 
în Strei Sîngeorgiu, a- 
veam carnetul de no
tițe plin de însemnări 
telegrafice, toate le
gate de satul contem
poran. Se întîmplase 
într-o vară, într-o casă 
veche, țărănească. Din 
cauza lui s-a întrerup! 
și jocul, lumea îngră- 
mădindu-se să vadă, să 
audă. Pe prispă se a- 
dusese un scaun. Cu 
mii de precauții a fost 
așezat și încet i s-a în
tors manivela. Curînd 
a început să hîrîie și 
s-a auzit ceva care a- 
ducea a cîntec. De 
fapt, nu era decît un 
gramofon băfrîn și ast
matic. Sfîrnise senza
ție, discuții, mirări. Era 
în vremea cînd, după 
o statistică păstrată în 
arhivele din Galați, 
existau sute de case 
fără plug, fără coase, 
fără grapă, cînd oa
menii ca să iasă la se
ceră se împrumutau la 
vecini, cînd în afară 
de învățător nu se nu
măra alt intelectual în 
safe. Un gramo
fon hîrșcîit slîrnea sen
zație, pe atunci, iar. în
lănțuirea nu mi s-a mai (Continuare 
părut lipsită de logică, în pag. a III-a)

întreprinderi fruntașe în întrecerea 
socialistă: Exploatarea minieră Săsar

Clubul tineretului din Baia 
Mare a găzduit ieri un eveniment 
deosebit. In cadrul unei adunări 
festive, colectivului Exploatării 
miniere Săsar — una dintre cele 
mai mari și mai moderne unități 
de acest fel din bazinul Mara
mureșului — i s-a decernat stea
gul roșu și diploma Consiliului 
Central al Sindicatelor de frun
taș pe țară în ramura minereuri, 
în întrecerea socialistă pe anul 
1965.

Minerii de la Săsar merită cu 
prisosință aceste distincții.

și-au îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul trecut cu 19 zile mai de
vreme, extrăgînd în plus aproa
pe 20 000 de tone de minereu — 
cu 8 330 de tone mai mult decît 
prevedea angajamentul 
Acest ' harnic colectiv 
ținut o producție marfă 
mentară în valoare de 12
ne de lei și economii, prin redu
cerea prețului de cost, de peste 
6,5 milioane de lei.

— Succesele noastre — ne-a 
spus ing. Ștefan Crăciunică — se 
datoresc în primul rînd bunei or-

ganizări a muncii. A intrat în 
obișnuința echipelor de mineri ca 
la intrarea în schimb toate sculele 
și utilajele să fie verificate, per
foratoarele unse, mașinile de în
cărcat în perfectă stare de func
ționare. La înaintări, liniile de 
cale ferată se apropie imediat de 
minereul pușcat, introducerea 
traverselor se face după fiecare

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii

fi. Sd
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Semănatul mazârei pe tarlalele cooperativei agricole din 

comuna Mihai Viteazu, regiunea București.

M. Andreescu

Aș vrea să amintesc pentru luna martie două discuri care vor cuprinde lucrări de Liszt în interpretarea orchestrei Filarmonicii de stat „George Enescu", dirijată de Roberto Benzi, și a corului Radioteleviziunii cu concursul tenorului Ludovic Spiess. Aceste discuri sînt o coproducție a „Electrecordului" cu firma franceză „Philips" și vor apare simultan la București și Paris. In afară de această firmă, avem legături cu fabrica „Deutsche Schallplatten" din R.D.G., „Su- praphon" din Praga, „Balkanton" din Sofia etc.In afară de discurile unor soliști români de muzică ușoară, vom imprima și cîntăreți străini sau formații care ne-au vizitat țara : Remo Germani, Maya Ca- sabianca, formația „Brasil Can- ta“ etc. în sfîrșit, celor care au îndrăgit muzica ușoară le vor sta la îndemînă discuri cu selecțiuni din creațiile unor compozitori ca Radu Șerban, Elly Roman, Camelia Dăscălescu --etc.Seria „jazz" va continua cu al doilea disc la realizarea căruia și-au dat concursul formația condusă de Richard Oschanitzky și cîntăreața Brigitte Petry (R.D.G.).Muzica populară va fi bine reprezentată în acest an. Nu putem enumera aici întreaga listă a viitoarelor apariții, de aceea amintesc doar discul care va apărea în trimestrul al II-lea cu melodii populare interpretate de Ioana Radu. Către sfîrșitul anului vom edita un al treilea disc „Maria Tănase", cu care încheiem a- ' ceasta antologie. "~~...........
Ștefan DINICÂ

CORESPONDENTĂ BIN ROMA

(Continuare în pag. a III-a)

In continuarea anchetei despre 

fetișismul hirtiilor" cițiva specia

liști din economie ne împărtășesc 

părerile lor

Dacă aduni laolaltă un jurist, 
un tehnician, un funcționar, un in
giner, într-un cuvînt oameni la 
fel de diferiți și ca meserie și ca 
ramură de activitate, pot ei defini 
o sferă comună de probleme ale 
muncii lor, care să-i intereseze 
deopotrivă ?— Da, ne-a răspuns tovarășul CONSTANTIN CĂTUȚ, de la Ar
bitrajul de stat. Munca administrativă ne interesează pe toți, dar de obicei nu prea avem cum să facem schimb de experiență : fiecare e legat de un domeniu anumit. sfera comună scapă de sub analiză, deși oricare dintre noi, fie el inginer, jurist, sau contabil, are în munca lui un procent de activitate administrativă.

— Ce înțelegeți prin „adminis
trativă ?“— Pe scurt, activitatea de conducere, coordonare și de evidență. Firește, conținutul acestei munci este altul la funcționarul care întocmește numai bonuri și altul la omul care conduce o direcție generală, iar exigențele sînt diferite.

— Am dori să vedem nu 
ce sancțiuni, dar ce stil în 
opunem „fetișismului actelor". Să 
presupunem că v-am cere să enu- 
merați cinci, șase, șapte reguli de 
bază ale omului cu muncă admi-

nistrativă. Am ales anume un nu
măr mic de principii, care să oblige 
la un efort de sinteză și ierarhi
zare.

și ele
numai 
muncă

Cîteva cerințe— Eu n-aș vorbi de reguli sau principii, cît de cerințe. Există un arsenal bine verificat și — o dată ce socotim satisfăcute cerințele moral-politice, o dată ce avem de-a face cu un om cinstit, devotat patriei socialiste — prima 
cerință o văd în cunoașterea specificului muncii. Am văzut funcționari superiori care, numiți într-un loc nou, s-au abținut o vreme de a lua vreo hotărîre,. pînă n-au fost siguri că intr-adevăr cunosc situația. A doua cerință este 
să cunoști bine oamenii cu care lu
crezi. Nu numai din motive umane, dar e foarte important să poți lăsa rezolvarea unei probleme pe umerii lor. Una din sursele birocratismului e a răspunderii răspund de o fac în locul
eu răspund de felul cum răspunde 
el de această chestiune. Răspund ca el să fie ajutat, controlat sau chiar schimbat, dar n-am voie să paralizez sarcinile administrative acaparîndu-le pe toate. De altfel,

aceasta e a freia cerință : o concepție clară asupra organizării serviciului de care răspund, să știe fie
care ce și cît are de făcut în perma
nență, să nu-mi „smucesc" oamenii pe măsură ce se ivesc lucruri neprevăzute, ci să prevăd și să las loc 
și unui procent de neprevăzut. In 
al patrulea rînd, controlul, profund, nu prin tutelă care să cuprindă

ANCHETA

SOCIALA

de jos, unor dis-

această confundare cu execuția : eu chestiune nu ca s-o subalternului meu ;
toate amănuntele. Mă tem însă că sînt lucruri de la sine înțelese.

— Asemenea lucruri „de la sine 
înțelese" preocupă, pe bună drep
tate, multe cadre.— în al cincilea rînd, continuă 
tovarășul Cătuț, cred că orice om cu o muncă de conducere administrativă e obligat să studieze efi
cienta metodelor existente în secto
rul lui. Aceste metode nu îi aparțin neapărat lui, pot fi rezultatul

unor propuneri poziții de sus, unei obișnuințe, asimilării cu alte unități etc., dar, ori de unde ar veni, el e dator să sesizeze ce au nou, ce au bun, și ce latură e învechită, să nu ia orice rutină drept regulă.
— Rutina e des indicată ca una 

din sursele principale ale birocra
tismului. Credeți că există în ru
tină și o latură folositoare ?— Rutina ca obișnuință, ca mecanism de muncă, te scutește de a lua totul de la început, de organizări și reorganizări care, atunci cînd sînt prea dese, nu mai reprezintă îmbunătățiri decît pe hîrtie. Rutina ca piedică intervine mai ales acolo unde e vorba de neobișnuit, de faptul particular pe care viața1 îl generează mereu. Se ivește o inițiativă strălucită sau, dimpotrivă, un accident regretabil. Rutina vrea imediat să aplatizeze noul, să-l conteste și să-l aducă la „normal", sau invers, să tragă concluzii generale dintr-un caz negativ și particular. Dacă s-a lovit cineva cu capul de prag, să se facă un regulament de verificare a tuturor pragurilor de pretutindeni, o inventariere a capetelor, pragurilor, să nu se mai pășească pe ușă decît conform anumitor forme, cereri, avize, răspunsuri etc. Conducătorul administrativ e însă

dator să stimuleze capacitățile de analiză ale executantului ; nici un regulament, fie el în o mie de prevederi, nu poate înlocui această capacitate, interesul executantului, ca om care știe CE și CUM lucrează, ca om cu stabilitate și pre
gătire pentru munca administrativă.

Între tehnic 
și administrativ

I

— Ca inginer șef de concepție, 
ne spune tov. ION CODRU de la 
Automatica, e poate firesc sa văd problemele administrative dintr-un unghi oarecum subiectiv, adică să mă întreb : cîf timp îmi ocupă, în ce măsură mă lasă sau nu să-mi văd 
de munca mea de concepție.

— Nu e un. unghi subiectiv : o 
seamă de specialiști ni s-au .plîns 
de acei colaboratori ai lor care, în 
loc să-i ușureze de sarcinile admi
nistrative, tind să-i transforme și 
pe ei în funcționari..— Așa e, însă n-aș vrea să vedeți aici „un conflict" între diplome. Nu e vorba aici de funcție, ci de concepție. Am colegi ingineri

N. SCUTARU

■lanțurile colonialismului, ci, dimpo
trivă, o lume a brutalității și înapo
ierii care, lipsită de „protecția" pa
cificatoare a colonialiștilor, ar fi 
sortită dezastrului. Și ca urmare, 
timp de aproape două ore, kilo
metrii de celuloid varsă pe ecran 
lacrimi multicolore de crocodil, 
pentru vremurile cînd stăpîni pe 
bogățiile și pe viețile africanilor 
erau „civilizatorii" colonialiști, care 
au știut să mențină sacra ordine a 
opresorilor. Și, odată această ordine 
măturată de tăvălugul luptelor de 
eliberare, Africa ar fi devenit un 
continent al nimănui.

Filmul încearcă să demonstreze 
cită „dreptate" ar avea rasiștii sud- 
africani în politica lor de apartheid, 
cît „umanitarism" poartă în vîrful 
baionetelor trupele portugheze, 
care se dedau la masacre și atro
cități în. Angola. In fond, nici re
forma agrară din Kenya sau trans
formările sociale democratice din 
unele țări africane, nici eforturile 
care se fac în Zambia sau Gam
bia, cele mai tinere state indepen
dente, pentru a înlătura urmele 
grele ale trecutului, nu reprezintă 
nimic pentru cei doi cineaști.

Este semnificativ faptul că înșiși 
cronicarii unor ziare care de obicei 
nu se sfiesc să amintească de tim
purile de aur ale colonialismului, 
de astă dată subliniază optica re
acționară a realizatorilor filmului. 
Astfel, ziarul „II Messaggero" scrie 
următoarele : „Potrivit filmului, cea 
mai mare greșeală comisă în A- 
frica a fost abandonarea negrilor 
de către albi, care numai prin sim
pla lor prezență ar fi putut evita 
atîtea orori. După noi, însă, vina 
cea mai mare au avut-o albii, 
(colonialiști — n.ns.) deoarece în 
timpul prezenței lor aici s-au gîn- 
dit mai mult la exploatare".

în cronica sa, ziarul „Paese 
Sera" arată că acest film este „pă
truns de disprețul pentru noile re
publici, pentru noile țări".

De altfel, autorii filmului au fost 
implicați într-un proces răsunător 
care, chiar dacă s-a încheiat cu 
achitarea lor, a suscitat interesul 
opiniei publice. Jacopetti și Pros
peri au ajuns în fața justiției acu
zați pentru faptul că au recurs la 
ajutorul mercenarilor care 
africani pentru ca scenele 
tive să poată fi filmate.

Prezentarea 
protestul 
torilor. De 
pe goale.

• Zborul cosmic a 
durat trei luni și ju
mătate • „O ex
traordinară perfor
manță de precizie" 
— apreciază comen
tatorul științific al 
agenției France 
Presse, referindu-se 
la noul succes al 
U.R.S.S. în explora
rea spațiului cosmic.

SOFIA

(Continuare în pag. a II-a)

au ucis 
respec-

filmului a 
și indignarea 
altfel sălile sînt aproa-

stîrnit 
specta-

Ion MĂRGINEANU

ale alegerilor

în cuvîntările ros
tite, președintele Su
karno și prim-vice- 
prim ministrul Suban- 
drio au subliniat ne
cesitatea de a bara ca
lea reacțiunii.
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“ Constantin CHIRITA

„TRANDAFIRUL
ALB“

Sub aspect cantitativ producția de stofe este impresionantă : anual se produc și se vînd populației — cu metrul sau sub formă de confecții — circa 36 de milioane de metri, dintre care două milioane metri' de tergal, precum și alte cantități de țesături realizate din amestecul linei cu diferite fibre sintetice. Volumul producției de stofe va continua să crească și în acest an prin intrarea în funcțiune â noi capacități de producție.
La examen 
în fața cumpărătoruluiPentru cetățeanul care intră în- tr-un magazin să-și cumpere stofă, importantă este însă calitatea. Ce însușiri pretinde el unei stofe ? Din raftul plin își va alege pe aceea a cărei culoare i-a plăcut mai mult. O dată coborîtă pe tejghea stofa va fi supusă unui examen mai amănunțit : desenul, grosimea, tușeul, șifonabilitatea vor fi analizate pe rînd. Examenul calității nu s-a terminat însă. Urmează verificarea „la purtare". De data aceasta intră în joc calitățile invizibile ale stofei : rezistența firului și a culorii la călcat, la ploaie și soare etc.După cum se vede, criteriile de apreciere a calității sînt numeroase și de egală importanță. Spre lauda întreprinderilor producătoare, există multe stofe care se bucură de aprecierile pozitive ale cumpărătorilor, ale reprezentanților comerțului și industriei de confecții. Iată cîteva păreri:

în fabrica noastră — ne spunea tovarășul GHEORGHE STĂNES- CU, directorul tehnic al Fabricii de confecții și tricotaje-Eucurești — se prelucrează zilnic circa 23 000 
metri de stofă. Aș vrea să remarc 
o anume preocupare pentru îmbu
nătățirea calității la multe din
tre întreprinderile producătoare 
de stofe : „Dorobanțul"-Ploiești, 
„6 Martie"-Sighișoara, Uzinele 
textile din Cisnădie ș.a. In mod 
deosebit însă trebuie menționate 
stofele venite de la „Partizanul 
roșu"-Brașov : o paletă coloristică 
bogată, o mare varietate de con
texturi, finisajul îngrijit. Noi 
confecționăm îmbrăcăminte și din 
stofe importate. Pot spune, în 
cunoștință de cauză, că multe din 
stofele noastre pot sta alături de 
ele și, în unele cazuri, chiar le de
pășesc în calitate. Păcat că fabri
cile noastre nu se „semnează" pe 
marginea stofelor.

— Printre stofele destinate con
fecțiilor pentru femei — remarca tovarășa MARIA GEORGESCU, inginer șef la întreprinderea „Arta modei" — este una care cred că va 
avea succes : o stofă subțire impri
mată, gen cașmir, în desene și cu
lori bine armonizate, produsă de 
Țesătoriile reunite din Capitală.

— Tergalul produs la „Postăvă- 
ria română" — ne spune maistrul DUMITRU MIHAIL, de la cooperativa „Casa de mode" — are un 
colorit plăcut și se lucrează foarte 
bine. Clienții noștri îl preferă, deși 
au de ales între mai multe sorti
mente.Anul acesta, după cum am fost informați la direcția generală de resort din M.I.U., vor fi puse la dispoziție cumpărătorilor noi sortimente de tergal din fire fine și semifine pentru costumele ușoare de vară și pentru rochii.

STOFEL
Celor de mai sus li s-au adăugat însă și unele observații critice :

Culori efemere 
și nuanțe nedoriteAr fi greu de argumentat, că o culoare este mai frumoasă decît alta, că sînt preferate cele deschise în dauna celor închise. în fond, toate pot fi frumoase.— Cu o condiție — spun specialiștii. Culoarea să fie și rezistentă. O frumusețe efemeră aduce pagube.întreprinderea „Industria lînei" din Timișoara produce o stofă de palton căre costă 170 lei metrul. Recent, unul din loturile expediate bazei din Eucurești a fost respins la recepție. Motivul ? Culoarea se lua pe mîini.I-am întrebat pe specialiștii din serviciul de calitate al direcției de resort din M.I.U. cum explică ei o asemenea neglijență. Ni s-a răspuns că de vină este colorantul. Cum adică, dacă „e de vină culoarea" trebuie să-i dăm drumul stofei pe piață ? Argumentul este însă cu atît mai puțin convingător dacă avem în vedere că aceeași stofă, din aceeași materie primă și cu aceiași coloranți, dar produsă la Fabrica de postav din Buhuși este foarte bună 1 E limpede : neglijența e a fabricii timișorene.— Sînt simple accidente — spun tovarășii din M.I.U. : Cîteva sute de metri din mai multe milioane.Cei de la F.C.T.B. sînt însă de părere că „accidentele" se repetă cam des Este cazul stofelor de paltoane pentru femei (art. 422-07, 422-10 și 422-120) livrate de Fabrica „Proletarul" din Bacău.
Scurtă poveste a unor 
carouri strimbe— Anul acesta, la paltoane bărbătești, s-a cerut mult stofă în carouri. Acest gen de stofă își are însă exigențele ei : pătratele trebuie să fie într-adevăr patrate și egale între ele. Deși pare un lucru simplu de înfăptuit, întreprinderea

„Industria lînii“-Timișoara trimite fabricilor de confecții baloturi de stofe pentru paltoane ’ bărbătești în... romburi, susținind că sînt carouri. Este adevărat că‘ la aceste stofe este permisă o Oarecare de-' viere de la linia dreaptă. în. cazul acesta este vorba însă de devieri de 8—12 cm ! închipuiți-vă o stofă ale cărei linii transversale, plecate în linie șerpuită dintr-o parte a stofei, ajung în cealaltă cu 12 cm mai sus sau mai jos. Privind un asemenea desen poți crede că ai amețeli.— Necazul cu carourile strîmbe a apărut recent — ne. încredințează tovarășii din minister, De- abia de anul trecut.Adică o dată cu intrarea. în producție a acestor stofe.Este nevoie de o perioadă de rodaj ?
Ce se sntîmplă cu 
unele stofe la călcatLa unele stofe călcatul devine o obligație de fiecare zi. Așa se în- tîmplă cu stofele din celolană. U- neori, cum e cazul stofei pentru rochii (art. 190—13) produs de Fabrica de postav din Buhuși, posesoare a unei moderne instalații pentru neșifonabilizare, vin mototolite gata. Ele trebuie, bineînțeles, călcate. Dar nu toate suportă această operație. Se pătează. De exemplu, stofele de pardesie pentru femei (art. 255—02, 294—04) și cele pentru costume bărbătești (296—054).Din discuțiile avute cu diferiți cumpărători s-au mai desprins și alte observații, dar cu caracter mai izolat. Este vorba de lustruirea prea timpurie a unor stofe din lînă pură și semicamgarn, de apariția la fel de timpurie a uzurii la unele stofe de palton pentru femei.Cu prilejul unei convorbiri, conducerea direcției generale de resort din Ministerul Industriei Ușoare a dat asigurări că toate aceste lipsuri, deși sînt „cazuri rare", sînt cunoscute și remedierea lor intră în preocupările ministerului.
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Rodica ȘERBAN

Cîteva dîn noile modele pregătite de „Arta modei" din Capitală, deo
camdată supuse examenului creatorilor și tehnicienilor

- Foto : A. Cartojan
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Un foc de armă întreru
pe brusc somnul locatari
lor pensiunii „Trandafirul 
alb” din sfafiunea X... 
Omorîrea lui Radu Emil — 
personaj visător, ducînd o 
existență liniștită și retrasă 
— pare absurdă. Cine este 
asasinul și în ce scop a 
făptuit crima ? — iată în
trebările pe care vor tre- 

: bui sa le lătnurească pagi
nile cărții lui Constantin 
Chiriță. Procedeul este sim
plu : cititorului îi sînt ofe
rite pe rînd toate datele 
Culese de anchetatori, el 
fiind astfel obligat să rațio
neze, să găsească pe cale 
logică făptașul și mobilările 
în virtutea cărora acesta 
a acfionat. >

Asasin poate fi Ștefan 
Barbă, avocat ratat și pa
sional al jocurilor de no
roc ; poate fi doctorul 
George Luca, suspect prin 
comportarea ciudată pe 
care o adoptă în fata ce
lor chemafi să descopere 
adevărul ; poate fi la (el 
de bine inginerul Traian 
Popa, prezent în mod ne
așteptat în pensiune ‘oc- 
mai în seara dramei etc.

Lăsînd deci cititorului 
plăcerea de a dezlega enig
ma, remarcăm construcția 
riguroasă a romanului lui 
Constantin Chirifă, coeren
ta expunerii și esenfializa- 
rea ei,, neîncărcarea cu 
amănunte care ar fi com
plicat-o inutil. Foarte multe

pagini scrise cu vervă, îm- 
binînd observațiile directe 
cu reflecfia pătrunzătoare 
și inteligentă, ne fac să 
socotim romanul lui Con
stantin. Chirită o reușită a 
genului.

Autorul nu se lasă sedus 
de fapte, nu pierde nicio
dată din mînă tirul narațiu
nii. Acfiunea cărfii se pe
trece pe un fundal strict 
determinat, deși se evită 
deliberat precizarea locului 
și timpului desfășurării a- 
cesteia. Există în subfexful 
faptelor relatate o atmosfe
ră mai generală a anilor de 
după război, un mod de a 
gîndi specific al persona
jelor, care au fiecare o 
mentalitate proprie, specifi
că în unele puncte păturii 
sociale din care fac parte. 
Autorul nu ocolește însă 
în momentul în care îm
prejurările impun evi
dențierea unor trăsături 
de caracter care ar fi 
putut clarifica în o oare
care măsură gradul de vi
novăție sau nevinovăție al 
celui aflat în cauză. Cîteva 
portrete excelent realizate 
refin atenfia. în primul rînd 
cel al doctorului Tudor, 
ofifer superior de miliție, 
conducătorul anchetei. în 
conflict neîntrerupt cu sine 
însuși, capabil de raționa
mente fulgerătoare sub 
masca unei totale pasivi
tăți, acesta ne pare a fi 
erou) cel mai bine indivi

dualizat al cărfii. Dintre 
locatarii pensiunii, e izbu
tit creionat personajul Li- 
lianei Maior, a cărei prezen
tă este de un real folos în 
elucidarea cazului. Autorul 
a dorit de altfel să îmbine 
aventura cu analiza psiho
logică, intenție reușită doar 
parfial — căci portretele u- 
nora par construite după o 
schemă prestabilită.

Ceea ce refine încordată 
atenfia cititorului este con
tradicția între organizarea 
perfectă a crimei — care nu 
oferă nici un indiciu sigur a- 
supra unui eventual vinovat 
— și ilogismul său (victima 
este un om complet inofen
siv), contradicție pe care au
torul o dezvoltă pînă în 
punctul final, acel al de
mascării. Se creează astfel 
o complicitate între autor 
și cititor, un fel de con
curs al inteligenței, al ca
pacității de a dezlega mis
terul pe baza acelorași ele
mente și date cunoscute. 
Un suflu de generozitate 
străbate paginile cărții lui 
Chirifă. De altfel, încă în 
primele pagini, în cuvînful 
său înainte, autorul decla
ră modest că intenția sa 
este să prezinte prin a- 
ceasfă carte „activitatea 
deseori necunoscută a unor 
oameni admirabili care slu
jesc cu toată ființa lor 
viafa, demnitatea, adevă
rul".

Grigore ARBORE

a Teatrul de Operă și Balet : LACUL LEBEDELOR w 
19,30.
® Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI
— 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
REGELE MOARE — 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) :
SFlNTUL MITICA BLAJINU — 19,30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" : COLOMBE — 20, (sala
Teatrului evreiesc de stat) — OPT FEMEI — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : NUNTĂ LA REVIS
TĂ — 20.
® Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 9,30, 
UN VIS VESEL — 15,30.
0 Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : JOCUL DE-A VACANȚA
— 20.
0 Teatru! satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : 
PROFESORUL DE FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : 
OMUL ZĂPEZILOR — 20.
® Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS 
— 20.
© Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

© In jurul orei 14,30 transmisie - de fotbal. STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV — ESPAGNOL BARCELONA 9 19,00 
— Telejurnalul de seară o 19,10 — Pentru cei mici : 
Copil povestind copiilor 0 19,25 — Transmisiune de 
la Budapesta : Fotbal. INTERNAZIONALE — FERENC- 
VAROS © în pauză reportajul filmat „Arme ale cu
noașterii" © 21,20 — Recitalul violoncelistului Radu 
Aldulescu cu concursul pianistei Helen Wohlgemuth 
(Elveția) și al unei formații de cameră, dirijată de 
Alexandru Șumski ® 21,50 — Varietăți pe peliculă © 
22,10 — Gong — emisiune de actualitate teatrală © 
22,45 — Telejurnalul de noapte, Buletinul meteorologic.
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I "— Lucia DEMETRIUS

O CĂLĂTORIE
' CIUDATĂ

Lucia Demetrius e fră- 
mînfată de dialectica subti
lelor raporturi dintre vechi 
și nou, pe care le tratează 
din perspective diferite, 
încă de la cărfile prece
dente se putea remarca în
clinația autoarei de a reflec
ta anumite probleme etice 
aie societăfii contempo
rane.

Regăsim această temă — 
asociată unor simboluri — 
și în unele narațiuni din a- 
cest volum. „Scara" unei 
străvechi locuinfe medie
vale, pe care prin secolul 
al XVII-lea fusese tîrîfă de 
păr și împinsă spre rug o 
femeie acuzată de vrăjito
rie, scara aceasta pe 
care se perindaseră zeci 
de perechi care n-au 
știut ce e iubirea și pre
țuirea reciprocă, această 
ultimă mărturie materială a 
unor raporturi de familie 
strivitoare va dispare sub 
loviturile tîrnăcoapelor. Ex
presivul tablou al Gabrie
le!, care degaja „bucuria 
de via(ă, fericirea infinită și 
forfa atotputernică” („împli
nirea") marchează nu nu
mai depășirea unei apăsă
toare crize de adolescență, 
ci și realizarea unor aspira
ții, de data aceasta pe tărî- 
mul arfei, de care nu se pu
tuseră bucura nici mama și 
nici bunica tinerei fete.

Lucia Demetrius e Inte
resată de mult timp de sur
prinderea atentă, prin inter
mediul analizei psihologice, 
a mulafiilor care se produc 
în conștiinfe, prin confrun
tarea cu noile realități. 
„Tibi” nu e numai istoria 
unui talent, dar și o argu
mentare a ideii că arta e 
capabilă, prin pasiunea pe 
care o trezește, să păstreze 
nealferafe cele mai bune 
însușiri umane. Din păcate, 
această nobilă intenție nu e 
susfinufă de autenticitatea 
caracterului și a ipostazelor 
în care e surprins eroul 
principal.

în schimb, povestirea 
„Pagini de jurnal" urmă
rește cu sobrietate și finefe 
procesul de clarificare al 
unui creator dezorientat, 
dar de bună credință. Scrii
toarea își continuă pe a- 
ceastă cale indirectă vechile 
confesii și meditafii pe tema 
menirii și izvorului artei, a 
necesității adecvării formei 
la fond și implicit a inova
ției, a „culorilor proaspete", 
dar polemizează cu cei care 
caută noul cu ostentație, 
falsificînd șl artificializînd 
viafa.

O tematică aparte are 
„Vestitorii morții" — tenta
tivă reușită de fixare a unei 
crize, apărute nu în cadrul 
confruntării dintre nou șl

vechi ci la hotarul dintre 
viață și moarte.

Lucia Demetrius este și o 
cunoscută creatoare de at
mosferă, căreia îi reușește 
deopotrivă evocarea uni
versului citadin sau al ce
lui casnic. în această pri
vință procedeul fundamen
tal e cel de minuțioasă a- 
cumulare a detaliilor și ges
turilor semnificative, făcută 
cu simț al picturalului. Tem
perament fundamental li
ric, ei îi reușesc mult mai 
bine narațiunile la persoana 
întîi. Din acest ton liric, 
izvorăsc poezia suavă a na
turii, uneori diluată, fiorul 
în fața negurilor Istoriei, 
dar fot aici e și sorgintea 
alunecării în melodramă sau 
rezolvării cam facile a unor 
conflicte („Tibi", „Poves
tea unei iubiri"). Toate a- 
cestea, alături de didacticis
mul evident mai ales în 
primele două nuvele din 
volum, conduc cîteodată 
spre efecte opuse celor 
scontate de autoare.

Autenticul „tumult" infe
rior, „vibrația intensă și 
nesfîrșifă care nu conte
nește niciodată" — pe care 
le mărturisește și scriitoarea 
— puteau fi filtrate cu mai 
multă exigență, astfel încît 
reușita volumului să fi fost 
deplină.

Natalia STANCU

© ANI CLOCOTITORI : Sala Palatului (seria de bilete 
1 609 — ora 17, și seria 1 694 — orele 20), Republica 
(completare Politețe?) — 9; 11,30) 14; 16,30; 19; 21,30. 
© TOM JONES ; Patria — 10; 12,30; 16; 18,30; 21,
Gloria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Aurora — 
8,30; 11; 13,30. 16; 18,30; 21, București — 9,15; 12;
15,30; 18,15; 21, Tomls - 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30 
(la ultimele două cinematografe completarea Sărbăto
rirea Unirii Principatelor Române).
© COMBDIANȚII : Cinemateca — 10; 12; 14.
© GUSTUL MIERII ; Luceafărul (completare Elemente)
— 9,30; 11,45; i4; 16,15; 18,30; 20,45, Bucegi — 10;
12,15; 16; 18,15; 20,30
• FATA DIN JUNGLA : Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
O WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Festival 
(completare Cronică Ia un miracol) — 9,15: 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21, Grivița (completare Sărbătorirea Unirii 
Principatelor Române) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Lira (completare Cînd soția e plecată) — 
10; 12; 15; 17; 19; 21.
G> VIZITA — cinemascop : Victoria — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Buzești — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30,
Popular - 10,30; 16; 18,15; 20,30.
© STEAUA BALETULUI : Central (completare Ajutor, 
mă înec) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, Volga (com
pletare Cucerirea timpului) — 10; 12; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30.
® CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE î — ci
nemascop : Lumina — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
© AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Union (completare 
O grădină a artei) — 15; 17; 19; 21, Rahova (comple
tare Sculptorul și timpul) — 16; 18,15; 20,30.
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
o DUMINICA LA ORA 6 : Doina (completare Intîlnire 
cu frumosul) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o DEPĂȘIREA ; Giulești (completare Gara) — 10,15;
12,30; 15,30; 18; 20,30, Feroviar (completare Și acum... 
puțină gimnastică) — 9; 11,15; 13,45; 16,15: 18,45; 21. 
0 SAȘA : Munca (completare O vînătoare neobișnuită)
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
a PROCESUL ALB — cinemascop ; Excelsior — 9,45; 
12,30; 15; 17,45; 20,30, Melodia 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30.
® PINGUINUL : Dacia (completare Roșu și negru) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45, Cosmos
(completare Arhitecți, constructori, țesători) — 16; 18; 
20, Pacea (completare Umbra timpului) — 16; 18; 20. 
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I ; Unirea — 11; 16; 18,15;
20.30, Cotroceni — 16; 18,15; 20,30.
O CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Flacăra — 
10; 15; 17,45; 20,30, Drumul Sării - 15; 17,30; 20.
© CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Arta 
■— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, Flamura — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
0 PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Vii
torul — 15; 19.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Progresul (com
pletare Nimic despre Arhimede) — 15,30; 18; 20,15.
© ȘAH LA REGE : Ferentari (completare Adam și Eva 
în Flat lux) — 15; 17; 19; 21.

RZMZBsm»:

(Urmare din pag. I)și nu funcționari, și i-am „prins" pe cinci, de la același minister, cum ne cereau cam aceeași situație, altfel formulată. Eu vă rog să 
nu terminați această anchetă fără să 
vorbiți despre situațiile care se cer 
Inutil, care se dublează și se triplea
ză fără rost.

— De unde se Cer ? De la mi
nister ?— Și de sus în jos dar și lateral. Se întîmplă des ca un serviciu din fabrică, sub masca muncii colective, să mai ceară avize de la alte servicii, deși e vorba de sarcini care îi revin aproape în exclusivitate.— Dacă vine cineva la concepție 
să ceară un asemenea aviz, de ce 
nu-l faceți să simtă că e sarcina 
lui ?— Nu e simplu. Obiceiul birocratic se camuflează sub forma muncii colegiale. „Ce zici, dra
gă, de problema cutare ? Da ? îți

trimit un exemplar, pune-ți semnătura..." Dacă eu nu vreau să răspund, el se simte acoperit: dacă îl întreabă directorul de ce n-a făcut cutare lucru, are evidență scrisă că noi l-am întîrziat. Dacă însă răspund, semnătura e adesea formală, pentru că, de vreme ce chestiunea privește alt serviciu, n-am competență și nici timp destul s-o analizez serios, mai ales dacă vin multe asemenea referate.
— Fără îndoială că ați putea 

cita foarte multe exemple, dar ex
plicați-mi, vă rog, altceva. Ați po
menit de situațiile paralele : de ce 
acest păcat, reperat de atîția ani, 
rezistă ?— Fiecare se gîndește la situația pe care o cere el, nu și la situațiile cerute de alții.

— Am impresia că, vorbind în 
termeni inginerești, capacitatea 
de a cere situații este în practică 
nelimitată, pe cînd cea de a Ie întocmi este fatalmente limitată.— Exact, căci situațiile sînt în

tocmite de întreprindere : noi nu mai avem cui să le cerem. Cum întreprinderea are „și" producție, e lesne de înțeles că, pentru a face față cererilor de evidență, răpește 
de la partea tehnică o serie de oa
meni pe care îi pune să se ocupe de 
situații (mai ales ingineri care își fac o nouă „specialitate"), ba chiar — în unele cazuri din fericire rare și combătute — rezolvă unele greutăți prin sugerea din deget a datelor, nu neapărat pentru a induce în eroare organul superior, ci ca să prididească mai lesne cu întocmirea situațiilor.

—- Nu credeți că direcțiile de 
minister care cer aceste situații ar 
trebui să-și impună un „auto-ba- 

, rem" ?— în orice caz, ar trebui să se înțeleagă între ele, ca să nu se repete. Situațiile „diferite" nu sînt uneori decît aceleași date primare, mereu altfel aranjate. în fapt, pot dovedi cazuri cînd o situație care mi s-a cerut nici n-ă fost

studiată; un tovarăș mi-a cerut niște date pe care le avea la el. E mai ușor să ceri decît să cauți în propriul tău sertar.
— Asta o spuneți în glumă, dar 

care să fie motivul real ?
— Nu știa că posedă acele date. Ceruse o situație, dar nu apucase s-o studieze.— Așa o fi, ne spune tov. R. DI- MITRIU, director adjunct la 

E.S.I.P, Se zice că, avînd de făcut o dare de seamă de vreo 40 de pagini, un contabil ar fi înserat la pagina 31 un pasaj scris cam așa : „Eu, contabilul cutare, declar aici, sub semnătură, că acel care a ajuns cu lectura pînă la pagina 31 a acestei lucrări merită să primească de la mine o recompensă de o mie de lei. E de-ajuns să vină la mine și să-mi spună„Am ajuns la 31, dă mia I" și i-o voi da pe loc". Se zice că a trăit pînă ,1a adînci bătrînețe fără ca nimeni să-1 tulbure.Poate că o anexă modernă ar

trebui să precizeze că mia, cu majorările respective, i-a fost imputată unui alt contabil, îndepărtat urmaș al celui cu pricina.
Cîteva fapte

Să dăm acum cîteva exemple, 
numai pentru a sugera cititorului 
ce înseamnă „la concret" și în ci
fre problemele discutate pînă aci 
în principiu. Situația situațiilor 
este mai complicată decît a reieșit 
din cuvintele inginerului Codru. 
Pe lingă paralelismele create „la
teral" și „de sus", există și „iniția
tiva locală". O brigadă de specia
liști a găsit anul trecut la recepția 
materialelor la IPROFIL-Tehnica 
lemnului — Militari un sistem de 
evidență desființat încă din 1961. 
Motivul menținerii este că între
prinderea avea... un stoc de for
mulare vechi: în 1965 mai poseda 
70 000 de asemenea formulare.

Aceeași brigadă a constatat că 
la „Semănătoarea", magazionerii șl 
contabilii depozitelor — oameni 
care lucrau în același birou — ți
neau o evidență dublă, ba încă o 
confruntau periodic: asta a în
semnat doar la depozite consuma
rea inutilă a 16 000 de fișe — și nu 
e vorba numai de hîrtie, ci mai 
ales de ce scrie pe ea (patru co
loane pe 40 de rînduri, un minim 
de două milioane și 560 mii ope
rațiuni).

Și încă ceva...
Dar vom reveni.
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Sosirea vicepreședintelui 
Vecei Executive Federale
a R. S. F. Iugoslavia. La invitația prim-vicepreședin- telui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Alexandru Bîrlădeanu, marți a sosit în Capitală vicepreședintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Boris Kraiger, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost întîmpinat de Alexandru Bîrlădeanu, precum și de Constantin Scarlat și Emil Drăgănescu, miniștri, Ion Velea,

prim-adjunct al ministrului industriei chimice, și Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost de față Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.
*La amiază, prim-vicepreședinte- le Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, a oferit un dejun în cinstea oaspetelui.

Convorbirile de h Consiliul de MiniștriMarți după-amiază, la Consiliul de Miniștri, au avut loc convorbiri între prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, .și vicepreședintele Vecei Executive Federale a R. S. F. Iugoslavia, Boris Kraiger. Au luai parte Gheorghe Cioară și Emil Drăgănescu, miniștri, Gh. Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Avram, adjunct al mi

nistrului industriei construcțiilor de mașini, Octavian Groza, adjunct al ministrului energiei electrice. Au participat Iakșa Petrici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia, la București, și membri ai ambasadei.
★Seara, vicepreședintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia. Boris Kraiger, a asistat la un spectacol de operă.

CU PRILEJUL VIZITEI MISIUNII INDUSTRIALE FRANCEZECu ocazia vizitei în țara noastră a misiunii industriale franceze, în frunte cu dl. Rene Georges Villiers, președintele Consiliului național al patronatului francez, ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, a oferit marți un dineu. Au luat parte Alexandru Bîrlădeanu, prim- vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri, Emil Drăgănescu, Constantin Scarlat, Dumitru Simulescu, Ion Marinescu, Ion Baicu, Bucur Șchiopu, miniștri, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, precum și alte persoane oficiale. Au fost de față ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons, și membri ai ambasadei.

ARTIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE

FAPTUL
DIVERS

• După turneul întreprins în 8 regiuni ale

COTIDIAN

• în Hala Traian din Capitală s-au exe
cutat în ultima vreme importante lucrări 
de renovare și reorganizare a spațiilor co
merciale. Lucrările au fost terminate, ame- 
najîndu-se noi unități moderne de desfacere 
a produselor alimentare.

pentru desfacerea mătăsurilor și țesăturilor 
fine de bumbac.

Corespondență din Budapesta___

HĂRNICIE,
r

Cronica zilei
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

ANIVERSARII
ARMATEI POPULARE

NAȚIONALE A R. D. GERMANEAtașatul militar al R. D. Germane la București, lt. colonel Walter Zander, a oferit marți seara o recepție cu prilejul celei de-a X-a aniversări a Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane.Au luat parte general colonel Ion Ioniță „și general .-.maior . Vasjle . Ionel, adjuncți ai ministrului forțelor armate, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori ai Forțelor noastre Armate.

Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL FINLANDEIMarți a părăsit definitiv țara noastră ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Finlandei în Republica Socialistă România, Martti J. Salomies.în aceeași zi a sosit în București Bjorn Olof-Georg Alholm, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Finlandei în Republica Socialistă România. (Agerpres)
Secvențe din satul de azi
 

(Urmare din pag. I)

satul, transformînd-o în muzeu. Să 
vadă generajiile noi cum arăta mize
ria, au spus oamenii. Le va veni însă 
foarte greu să creadă că, două dece
nii înainte, în întreg satul nu erau de- 
cîf astfel de case, cu perefi coșco
viți, cu tindă afumată, cu ferestruici 
cîf palma.

Plecasem la drum cu un anumit 
fel. Să încheg o imagine a satului 
românesc în pragul primei primăveri 
a cincinalului. Mă urmăreau versuri
le lui Coșbuc și Goga, picturile cla
sicilor, cârjile lui Rebreanu și Pavel 
Dan, destinul lui Moromete, în noua 
realitate. Crescusem și cunoscusem 
acel sat, oarecum strimt, închis în 
găoacea lui. măcinat de neștiință și 
mizerie. Omul din cărfile lui Rebrea
nu... Am cunoscut un astfel de om. 
îngrijitor de vite, la Răscruci. Alexan
dru Hăsmășan. Nu e cel mai bun din
tre îngrijitori, dar nu asta este cel 
mai însemnat lucru. Mamă-sa, vădu
vă, a crescut 6 copii. în alte condiții, 
n-ar fi răzbit. Feciorul cel mai mare, 
împreună cu sofia lui au făcut peste 
1 000 zile muncă în 1965. A ieșit din 
găoace, se afirmă ca un om harnic, 
folositor, trăiește bine, are ce mînca. 
ce îmbrăca și el, și copiii lui (toți la 
școală) ; înscris intr-un grafic imagi
nar, destinul său urcă.

Itinerarul sinuos m-a purtat prin 
cîmpia transilvăneană pe Crișuri, 
de-a lungul Oltului pînă jos la Du
năre. Se închega o altă imagine, în 
care ca puncte de reper se întîlneau 
serele din Sîntana cu rejeaua de iri
gare din Tia Mare, casa laborator din 
Răscruci cu casa muzeu din Păulești, 
magazinul modern, etajat, din Dăbu-

leni cu seara de televiziune din Sîn- 
georgiu-Strei.

Mi-am pus întrebarea : cu ce poate 
fi dotată o casă-muzeu, înfelegînd 
uneltele de muncă, interiorul ? Lista 
n-ar cere multă bătaie de cap. Modi
ficările esenfiale pe care le înregis
trăm azi aparfin epocii noasfre în ex
clusivitate. Dacă am lucra cu atomi 
marcafi, am descifra asffel de modi
ficări în fibrele cele mai intime aie 
viefii satului. încercînd înfr-un rînd, 
ajutat de profesorul emerit Tifu Păs- 
culescu, d;n Dăbuleni, să alcătuim un 
nomenclator al profesiunilor, un In
ventar tehnic existent azi în satul ro
mânesc, ne-am dat seama că între
prinderea noastră nu este afît de sim
plă cum ni se părea. Satul contempo
ran cu casa-muzeu înregistra la recen- 
sămînt cinci-șase ocupafii, iar în unele 
sate două : agricultori și învăfătorî. 
Am observat imediat amîndoi că, în 
satul românesc, lipsea tocmai unul din 
intelectualii legați de cea mai răspîn- 
dită ocupafie, lipsea agronomul. L-am 
așezat la loc de cinste. S-a diversifi
cat și ocupafia străveche, în sectoare 
delimitate : cultura cerealelor, legu- 
miculfură, pomiviticultură, zootehnie, 
albinărit, mecanizatori, așa cum s-au 
înmulții mijloacele de muncă, mași
nile, uneltele, agregatele...

Și nu sînt decît cîfeva secvenfe. 
Tabloul satului românesc e în conti
nuă prefacere. Cu un penel iscusit, 
omul epocii noasfre îi adaugă trăsă
turi inedite zi cu zi, înscriindu-l în 
zona culturii,, în civilizație. Imaginea 
satului care ne-a însoțit copilăria se 
îndepărtează, fixîndu-se în memorie 
ca într-un album vechi.

Distincție pe deplin
(Urmare din pag. I)ciclu. în raport cu pușcarea se 
execută canalul de scurgere a 
viiturilor și se montează tuburile 
de aeraj. Toate acestea permit 
efectuarea lucrărilor intr-o or
dine desăvirțită, datorită căreia 
se cîțtigă timp prețios la înain
tări. De altfel, minerii Săsarului 
dețin un record în această direc
ție, neegalat încă : o înaintare 
lunară de 355,10 m într-un sin
gur front de lucru.

Aceeați activitate susținută se 
depune și în abataje în vederea 
îmbunătățirii calității minereu
lui extras.

— Numai minereu de calitate 
— iată deviza noastră — ne-a 
precizat Porfirie Popa, șeful u- 
nei vestite echipe de mineri.

într-adevăr. Cele 6,8 puncte cu

care s-a îmbunătățit diluția mi
nereului în anul trecut vorbesc 
de la sine despre lupta dusă în 
subteran pentru reducerea steri
lului din minereul excavat și ex
tras. în toate abatajele s-a extins 
metoda pușcării selective. Pe ros
togol, ori in corfele funicularului, 
minereul trimis la suprafață co
respunde întrutotul cerințelor de 
calitate.

O precizare: tot ieri, 550 de 
mineri din cadrul exploatării au 
primit insigna de fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 1965. 
Dintre ei, 175 au fost cinstiți 
pentru a treia oară consecutiv cu 
acest titlu.

în 1966, prima treaptă a cinci
nalului, minerii de aici au extras 
în primele două luni, mai mult 
de 2 000 tone de minereu peste

țării, Ansamblul folcloric „Brîulețul" din 
Constanța s-a întors în localitate. în cele 38 
de zile ale turneului, ansamblul a prezen
tat 79 de spectacole, la care au participat 
peste 330 000 de spectatori.

o Specialiștii D.Ș.A.P.C. din Tg. Mureș au 
predat constructorilor de locuințe din locali
tate documentațiile necesare executării pri
melor blocuri din viitorul microraion Corun- 
ca. Situat în zona de ‘ . sud-est a orașului, 
microraionul;; va fi alcătuit din 42 de blocuri, 
însumînd pește 2 200 de apartamente.

0 A aPărut „Presa noastră", revista 
Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă 
România, anul XI. nr. 1 (117) 1966-

® A fost pusă în circulație noua emisiune 
filatelică „Olimpiada de șah" alcătuită din 
șase valori 20 ; 40 ; 55 bani ; 1; 1,60 și 3,25 lei.

• în regiunea Oltenia membrii brigăzilor 
științifice (formate din profesori, medici, ju
riști și agronomi) s-au întîlnit în acest an cu 
87 000 de țărani cooperatori.

® La Casa de cultură a sindicatelor din 
Cluj a avut loc ieri simpozionul „Unele pro
bleme ale cercetării științifice în lumina Di
rectivelor Congresului al IX-lea al P.C.R.“, 
organizat de către institutele de învățămînt 
superior și Filiala din Cluj a Academiei. 
Discuțiile s-au referit la unele aspecte ac
tuale ale organizării cercetării științifice în 
domeniul matematicii, fizicii, chimiei, știin
țelor tehnice, agricole și biologice.

• Ieri s-a deschis noul magazin „Miraj" 
din Calea Victoriei nr. 25. El este specializat

MUNCĂ CREATOARE
Minerii din Pecs cocs metalurgic 

calitate superi-

Dirijorul orchestrei 
din Cluj, Emil Simon, 
neu în U.R.S.S.,și va dirija între 5 și 20 mar
tie orchestrele simfonice din Ialta, Chișinău 
și Tașkent. Organistul Helmuth Plattner va 
susține recitaluri la Moscova, Leningrad, 
Riga, Vilnius și Donețk. Baritonul Dan Iordă- 
chescu a plecat la Hanovra în R. F. Germană. 
La 4 martie va cînta la radiodifuziune arii 
din opere.

Filarmonicii de stat 
a plecat într-un tur

Timpul probabil pentru 3, 4 și 5 martie. In țară : 
Vreme relativ umedă cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi, locale. Vînt potrivit din vest. Temperatura 
staționară la început apoi în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între 4 și 6 grade, iar maximele între 7 și 17 
grade. în București : Vreme schimbătoare cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura ușor variabilă.

MEA
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PUTERNIC IMBOLD IN MUNCA
LUCRĂTORILOR DIN CONSTRUCȚII

(Urmare din pag. I)După cum s-a dovedit în practică, buna desfășurare a muncii în construcții depinde în mare măsură de stabilirea la timp și judicioasă a amplasamentelor, de predarea din vreme și completă a documentației tehnice. în consfătuire s-a subliniat necesitatea apropierii construcțiilor industriale de căile de transport și sursele de materii prime, energie electrică și apă, folosirii în comun de către mai mulți beneficiari a utilităților și lucrărilor conexe. în ce privește documentația tehnică, este necesar ca ea să fie predată în avans față de începerea lucrărilor, evi- tîndu-se fragmentarea proiectelor și schimbările de soluții în timpul execuției. în tat, totodată, suri pentru simplificarea re a proiectelor, pentru perfecționarea metodologiei de finanțare a investițiilor.în domeniul construcțiilor locuințe s-a accentuat sarcina proiectanții și arhitecții să se cupe într-o măsură mai mare creșterea densității spațiilor locuibile pe hectar, în scopul folosirii judicioase a fondului funciar și evitării cheltuielilor prea mari pentru lucrări edilitare, să treacă neîntîrziat la acțiuni concrete pentru ridicarea gradului de confort al locuințelor și lărgirea varietății arhitecturale a noilor ansambluri de locuințe, îmbinînd tot ce este mai înaintat și prețios în arhitectura mondială cu specificul local, cu tradițiile și valorile artei naționale românești.Importante sarcini în realizarea în cele mai bune condiții a planului de investiții revin muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de pe șantiere. La baza întregii lor activități trebuie să stea accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor în scopul punerii mai rapide funcțiune a noilor obiective — cesta fiind un factor important creșterea eficacității economice investițiilor. După cum s-a arătat în consfătuire, în realizarea acestui obiectiv un rol hotărîtor au organizarea științifică a producției și aplicarea celor mai eficiente tehnologii de execuție, extinderea industrializării și mecanizării lucrărilor, introducerea materialelor noi, eficiente, asigurarea continuității și ritmicității în îndeplinirea

toată atehția propunerile făcute în •cadrul consfătuirii și să ia masuri • în cel mai scurt timp pentru lichidarea lipsurilor constatate și îmbunătățirea activității de construcții.în ridicarea la un nivel mai înalt a activității de proiectare și execuție, sarcini de seamă revin organelor și organizațiilor de partid. Ele sînt chemate să dea un sprijin calificat și susținut conducerilor institutelor de proiectare și unităților de construcții în rezolvarea problemelor de bază privind elaborarea la timp, completă și de calitate a proiectelor, buna organizare și desfășurare a lucrărilor pe șantiere, respectarea graficelor de execuție, să exercite un control permanent și să analizeze opera- . „tiv, cu toți, factorii d.e. răspundere, îndeplinirea planului de investiții pe toate fazele.Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții și Chemarea adoptată de participanți au relevat hotărîrea oamenilor muncii din institutele de cercetări și.pro- iecțări, de pe șantiere, din întreprinderile producătoare de mate- •riale și utilaje de construcții, deconsfătuire s-a ară- că trebuie luate mă- reducerea duratei și procedurii de aviza-

meritată

planului, respectarea cu rigurozitate a graficelor de execuție. S-a accentuat, totodată, cît este de important ca pe șantiere să se ia măsuri pentru folosirea rațională a utilajelor existente și a forței de muncă, pentru gospodărirea judicioasă a materialelor, pentru ridicarea continuă a calificării cadrelor. Tîn consfătuire s-a subliniat ne- cesitatea întăririi rolului Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, ca organ al Consiliului de Miniștri care răspunde de aplicarea politicii partidului și guvernului în construcții în toate sectoarele economiei naționale. Este necesar ca C.S.C.A.S., ministerele, celelalte __ ___________ —organe centrale și sfaturile popii- a-și consacra toate forțele și ener-lare regionale să evite dispersa- gia lor creatoare îndeplinirii sar-rea forțelor pe un front prea larg, cinilqr ■ complexe și de mare răs-imobilizarea mijloacelor materiale punderc ce le revin potrivit Di-și bănești în lucrări neterminate. . . rectivelor Congresului al IX-lea alEle au datoria să examineze , cu : .partiduluL
.I.’’-;,'.

-T • S.V ,'-wry. >
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în a- în a

sarcina planificată. Ei s-au an
gajat să realizeze anul acesta — 
față de angajamentul inițial —■ 
încă 3 000 tone de minereu pes- 

' te plan.
*

Au mai primit steagul roșu și 
diploma de unitate fruntașă pe 
ramură Institutul de proiectări 
de uzine și instalații metalurgice 
(IPROMET), întreprinderea „1 
„Mai"-Bucov, Termocentrala Lu
duș, întreprinderea regională de 
industrializare a cărnii — Bacău, 
G.A.S. Leorda — regiunea Sucea
va, G.A.S. Lehliu — regiunea 
București, Stațiunea de mașini și 
tractoare Roseți 
București,
din Arad, întreprinderea comer
cială de stat „București".

regiunea
Combinatul de sere

După 350 de trepte mă aflam în- ■’ tîlnit răsfoind publicațiile economi- 
vîrful celebrei catedrale din Stras
bourg, inima Alsaciei. înțelegeam 
abia acum de ce se minuna Vic
tor Hugo îmbrățișînd peisajul al
sacian din înălțimea catedralei : 
„Este atît de sus — spunea el — 
încît peisajul, nu mai e peisaj, e 
o carte de geografie vie, cu bru
me, dîre de fum, licăriri, fremătări 
de ape și frunze, nouri și raze de 
soare". într-adevăr, o frumusețe 
romantică a unui ținut din. estul 
Franței cu sate vesele, surîzăfoare, 
cu vii opulente, cu simfonia-de tur
nuri medievale și săgeți arhitectu
rale, oglindindu-se în apele placide 
ale Illului.

Catedrala din Strasbourg, cu să
geata sa roză, atingînd 142 metri 
este un gigantic edificiu al artei 
gotice, o veritabilă enciclopedie de 
artă medievală scrisă în limbajul 
pietrei dantelate, smulsă din cres
tele bătrînilor Vosgi. Scrufînd za
rea, cuprind cu privirea pro
filul înnegurat al munților Pădu
rea Neagră din țara vecină — 
Germania occidentală.

O nouă secvență : la o mar
gine a orașului apare stăruitoare 
panglica lată a Rhinului, martor 
al atîtor evenimente din istoria ce
lor două țări pe care le

ce alsaciene ce semnalau o scăde
re a ofertelor de lucru în unele 
sectoare. însuși vicepreședintele 
Camerei de comerț și industrie din 
Strasbourg arăta că aproape 
de alsacieni pleacă zilnic la 
în R.F.G. și Elveția.

„Mica Franță CC
■ IB

desparte.

Podul de peste Rhm
orașului.Piața Kleber. Centrul 

Autobuzul mă lasă după cîțiva ki
lometri la marginea orașului, ba 
chiar a Franței, lîngă podul lat de 
peste Rhin, ce leagă Strasbourgul 
cu orășelul vest-german Kehl. De o 
parte a podului sînt grăniceri fran
cezi, de cealaltă — vest-germani. 
La orizont se lasă amurgul. O dată 
cu el, autobuze încărcate trec fron
tiera. Reintră în Franța pe care o 
părăsiseră în zori.

— Turiști ?
— Nu — îmi răspunde 

lect alsacian unul dintre 
geri, ce cobora la capătul 
al podului. „Sînt miile de 
tori alsacieni Ce se duc zilnic la 
lucru în R.F.G., în regiunea puter
nic industrializată de pe malul 
german al fluviului — landul 
Baden-Wurtemberg" — mi-a expli
cat un confrate de la gazeta locală.

— O emigrație cotidiană — după 
cîte înțeleg.

— întocmai 1 Sînt atrași de sala
riile mai mari. Au și transportul 
gratuit la domiciliu. Cei mai mulți 
sînt tineri și celibatari. Pentru fa
miliști e mai dificil, întrucît în 
R.F.G. nu li se acordă alooație.

Explicații asemănătoare am în-

la dia- 
pasa- 

francez 
muncl-

10 000 
lucru

Este 
cărui

.O, .găsești la Strasbourg, 
vechiul cartier al orașului, al 
pitoresc amintește de burgul me
dieval ; străduțe înguste, cu nume 
avînd rezonanța meșteșugurilor sau 

. breslelor de odinioară.
Am făcut o plimbare pe malul 

Rhinului. încerci aici să descifrezi 
limbajul ambarcațiunilor fluviale

La marginea ora
șului Pâcs — unul 
dintre colțurile deo
sebit'de atrăgătoare 
ale Ungariei, datori
tă poziției sale pito
rești — se află.renu
mitele mine de căr
buni din Mecsek. Re
numite prin vechi
mea, prin rezervele 
lor bogate și mai cu 
seamă prin destoini
cia celor ce lucrează 
în adîncul lor. Trustul 
carbonifer de la Pecs 
dă aproape 30 la 
sută din producția de 
cărbune a Ungariei.

Am stat de vorbă 
cu Kâroly Gyevi, re
dactorul șef al gaze
tei „Mecseki Bâny- 
ăsz" (Minerul din 
Mecsek). Am aflat de 
la el că nu demult a 
început să se fabrice 
cocs și la P6cs : pe 
lîngă trustul de ex
ploatare a luat ființă 
o fabrică de cocs cu 
o producție zilnică de 
100 tone, iar unii spe
cialiști afirmă că din 
punct de vedere cali
tativ acesta este su
perior celui de la Du- 
naujvâros.

Dacă vrei să stai 
de vorbă cu un bri
gadier fruntaș, mun
citorii țl-1 recomandă 
de obicei pe Nagy 
Dezșă, șeful uneia 
dintre cele mai bune 
brigăzi din cadrul 
trustului. L-am între
bat care este cheia 
succeselor obținute 
de brigada lui. „Or
ganizarea — mi-a 
răspuns. Dacă mun
ca în cadrul bri
găzii este bine un
duită, înaintarea a- 
re spor, aproviziona
rea se face continuu, 
vagonetele goale so
sesc la timp, iar cele 
pline pleacă îndată 
ce au ‘ 
cate...".

Printre 
care stau 
fața trustului de la 
Pâcs, este reducerea 
conținutului de cenu
șă din cărbune. Re
cent a fost dată în 
exploatare o nouă in
stalație, cu ajutorul 
căreia procentul de 
cenușă a fost redus 
de la 18—20 la sută, 
la 12 la sută. Aceas
ta face ca din căr
bunele trimis la Du- 
naujyăros să se ob-

țină i 
de i 
oară.

în fostul „oraș 
al bailor 
termale"

de 
lo-

fost încăr-

obiectivele 
acum în

în apropiere 
Debrecen se află 
calitatea Hajduszo- 
boszlo. Multă vreme 
ea a fost denumită 
„orașul băilor terma
le". încă în urmă cu 

«40 de ani s-au făcut 
aici primele sondaje 
în vederea descope
ririi unor zăcăminte 
de petrol și gaz me
tan. Dar, spre surprin
derea specialiștilor, 
de la o adîncime de 
1 090 m a țîșnit apă 
fierbinte, care s-a do
vedit a fi bogată în 
sare, brom și iod. 
Mai tîrziu, s-au des
coperit și alte surse 
de apă termală, cu 
un debit zilnic de 3 
milioane de litri. în 
mod firesc, lîngă a- 
ceste izvoare s-au 
construit băi, iar ora
șul s-a transformat, 
treptat, într-o locali
tate balneară.

Totuși se presupu
nea că subsolul as
cunde și rezerve de 
gaz metan. în 1958 
s-au făcut noi pros
pecțiuni, în urma că
rora s-au descoperit 
mari rezerve de gaz 
metan. Alte două ză
căminte importante 
au fost scoase la i- 
veală în regiunile 
Zala, Kardoskut-Bat- 
tonya, iar la Szank- 
Ulles sînt în curs cer
cetările. în cinci ani, 
zăcămintele de gaze 
cunoscute în Ungaria 
au sporit de zece ori.

Cele mai multe lu
crări s-au efectuat în 
regiunea Hajduszo- 
boszlo. Zăcămintele 
de aici se întind pe 
o suprafață de 50 de 
kilometri pătrați 
sînt evaluate 
23—24 miliarde 
tri cubi de gaze. în 
apropierea lor s-a 
construit și prima 
mare instalație de se
parare a gazelor. A- 
ceastă importantă în
treprindere, do.tată cu 
utilaje moderne, cu 
înalt grad de auto
matizare, a intrat re
cent în probe tehno
logice. Se prevede 
că o dată cu darea

în exploatare curen
tă, întreprinderea va 
livra zilnic 4 milioa
ne metri cubi de gaz 
natural și 450 tone 
de propan, butan și 
gazolină.

Pentru transportul 
gazelor s-a trecut la 
construirea unei re
țele de conducte, 
lungi de aproape 
1 700 km, din care au 
și fost terminați 1 000 
km. De la Hajduszo- 
boszlâ gazul porneș
te pe două conducte: 
una spre regiunea 
industrială Borsod și 
cealaltă spre Buda
pesta, prin Szolnok, 
unde funcționează un 
mare combinat chi
mic. Alte conducte 
leagă bazinele de 
gaze cu centrele in
dustriale importante 
ale țării.

bu- 
de 
se 
o-

așezării luițle comercială,' grație 
geografice avantajoase și, mai cu 
seamă, prezenței Rhinului, din tot
deauna o arteră de navigație vi
tală, Strasbourgul păstrează a- 
ceastă vocație și azi. Personalita
tea istorică a orașului nu a fost 
diminuată de industrializarea în ra
pidă ascensiune. Tabloul sinoptic 
al acesteia : renumitele uzine de 
mobile metalice, „Forjele din Stras
bourg", unde 5 000 de alsacieni își 
cîștigă existența zilnică, întreprin
deri metalurgice, alimentare, de 
celuloză,' rafinării, construcții de 
mașini etc.

Realizarea canalului Rhon-Rhin 
și, prin el, a axei fluviale de mari 

, proporții ce va uni Marea Nordului 
cu Mediterana va impulsiona pu
ternic industrializarea Alsaciei, a- 
vantajînd întreaga economie a

INTÎLNIREINTÎLNIRE
I-

ce se îndreaptă spre poriul Stras- 
bourgului, unul din cele mai active 
porturi fluviale ale Franței. Insta
lațiile modeme ale portului, cît și 
dezvoltarea economică a orașului, 
strînS legate de altfel una de alta 
— au făcut obiectul unei vizite la 
Camera de comerț și industrie a- 
flată într-o clădire din secolul al 
XVI-lea. Secretarul general, dl. 
Foltzer, mi-a întregit cu amabili
tate imaginea actuală economico- 
socială a acestei „fortărețe a dru
murilor”, cum o arată însuși nu
mele — Strasbourg.

Aproape 300 000 de locuitori își 
făuresc destinele în această placă 
turnantă a comerțului și industriei 
Alsaciei. Oraș cu străveche voca-

Franței. Deocamdată se desăvîr- 
șește marele canal al Alsaciei ce 
va dubla Rhinul pe o distanță de 
215 km, se extind canalele de na
vigație existente.

Și, lumină se făcu!
Un bărbat voinic, înfășurat în- 

tr-o mantie largă, te fixează de 
sub pălăria-i cu boruri largi, uitînd 
parcă de manuscrisul ce-1 ținea în 
mînă. Este țohann Gensfleisch, zis 
Gutemberg. Celebrul David d’An
gers i-a dăltuit figura pentru pos
teritate, așezîndu-1 unde se cuve
nea : la Strasbourg, pe un soclu în 
piața cu același nume. Gutemberg

6

Și 
la 

me-

Un nou peisaj
Un peisaj lipsit de 

viață, cu pămînturi 
sterpe, coline nisi
poase și lunci pără- 
ginite — iată ce 
caracteriza pe vre
muri pusta ungară 
— Alfold. Astăzi coli
nele de nisip au fost 
nivelate de mîna o- 
mului, iar acolo unde 
nu creșteau decît 
ruieni și desișuri 
trestie sălbatică 
întind cît vezi cu
chii șirurile drepte de 
butuci de viță pe 
care se coc struguri 
de soi, se ridică li
vezi de pomi fructi
feri. Numai în împre
jurimile comunei Kis- 
koros viile și livezile 
au atins în 1965 o 
suprafață de zece 
mii de holzi *).

în fiecare an supra
fața împădurită creș
te cu 5 000—6 000 de 
holzi. Au fost valorifi
cate și terenurile ni
sipoase din apropie
rea orașului Kiskun- 
fâlegyhâza, unde pe 
o suprafață de 250 
de holzi se întind a- 
cum livezi de pier
sici ; pe aceleași te
renuri se cultivă, de 
asemenea, diferite 
legume.

Munca creatoare a 
omului, priceperea și 
hărnicia fac să în
florească terenuri tot 
mai largi.

Aurel POP

*) 1 hold = 0,575 ha.

a trăit timp de 10 ani la Strasbourg. 
Iar la capătul lor a descoperit mi
nunata lume a tiparului. Era în 
1444... Numai după un an apărea 
la Maienz prima sa carte.

Urmărind tradiția primului act de 
cultură tipărită al umanității, Stras
bourgul a devenit un focar spiri
tual de renume al Franței și chiar 
al Europei. Faima universității lui, 
a profesorilor săi iluștri (și Pas
teur a fost unul dintre ei) e atesta
tă de diplomele lui Goethe (care a 
urmat aici dreptul) și ale altor cele
brități. Printre ele se numără și ma
rele nostru istoric Nicolae Iorga, 
căruia i s-a decernat titlul de 
„doctor honoris causa" al Univer
sității din Strasbourg.

Am pășit cu emoție pragul fai
moasei universități. Aici se poate 
face cunoștință și cu româna Pînă 
la ea — doar un etaj. Aici se află 
Institutul de studii române al fa
cultății de litere. O plăcută sur
priză să afli că în acest institut 
peste 30 de studenți francezi pă
trund în tainele limbii române. 
L-am cunoscut aici pe profesorul de 
română - ■ ■
cunoscut 
ce. Am 
blioteca 
perele marilor noștri clasici m-am 
simțit pentru o clipă acasă : 
Odobescu, Creangă, Caragiale, 
Sadoveanu, Călinescu, Vianu și 
chiar Cantemir ne privesc pă
rintește din rafturi. Dar ei nu 
sînt singurii. Alături — poeții, 
prozatorii, dramaturgii și lingviștii 
noștri contemporani. Prezentîn- 
du-mi-i, profesorul Nandriș era 
satisfăcut că „Bucureștiul trimite 
institutului ultimele noutăți" Nu 
este, de altfel, singura modalitate 
de a prezenta studenților, care au 
îndrăgit limba lui Eminescu și 
Creangă, cele mal recente creații 
ale literaturii noastre. La pupitrul 
universității au conferențiat în anii 
aceștia academicienii Al. Graur, 
Al. Rosetti, prof. D. Macrea și alți 
specialiști români, mult apreciați.

.'k

...Așa mi-a apărut capitala 
Alsaciei. Un centru universitar mo
dern, un oraș cu o bineconturată 
personalitate istorică, ce se re
flectă în numeroasele sale monu
mente și edificii, un modern port 
fluvial. Dar și locul de întîlnire al 
melomanilor la Festivalurile mu
zicale anuale sau al oamenilor de 
afaceri la tîrgurile tradiționale ; 
apoi, sediul multor conferințe, 
simpozioane și colocvii Interna
ționale la care participă și țara 
noastră. Ai spune — o mică 
Genevă.

Octavian Nandriș, autor 
al unor studii filologi- 
parcurs împreună bi- 

institutului. Răsfoind o-

Al. GHEORGHIU
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® Pe suprafața planetei a fost depus un fanion cu stema U.R.S.S. ® Cealaltă 
stație, „Venus-2", a trecut la 24 000 km de suprafața planetei

ATENA 1. Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Marți la prînz, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Rădulescu, însoțit de ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Mircea Bălănescu, și de consilieri ai delegației, a făcut o vizită
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Agenția 

1 martie, la ora 9 și 56 minute, ora Moscovei, 
automată „Venus-3“ a atins planeta Verrtis după trei luni și ju
mătate de zbor în spațiul cosmic. Stația a dus pe suprafața plane
tei Venus un fanion cu stema Uniunii Sovietice.

TASS anunță că la 
stația interplanetară

S3

45 de ani de la întemeierea Partidului

Popular Revoluționar Mongolîntîlnirea precisă a stației automate cu planeta a fost asigurată prin corecția zborului stației, efectuată la 26 decembrie 1965. în tot timpul zborului, de pe Pămînt s-a menținut o legătură regulată prin radio cu stația și s-a asigurat re- cepționarea informațiilor științifice obținute. La apropierea stației de Venus, în etapa finală a zborului, legătura prin radio cu stația automată nu s-a realizat.
La 27 februarie 1966, ora 5 și 

52 minute ora Moscovei, cealaltă 
stație interplanetară automată — 
,,Venus-2“, lansată la 12 noiembrie 
1965, continuîndu-și zborul după 
o orbită heliocentrică, a trecut la 
24 000 km de suprafața planetei 
Venus.Zborul acestei stații la distanța prestabilită de planetă, fără o corecție suplimentară a zborului, a fost asigurat doar prin plasarea precisă a stației pe traiectoria interplanetară.Experiențele efectuate cu ajutorul stațiilor automate „Venus-2“

și „Venus-3“ au permis să se rezolve o serie de sarcini principial noi ale zborurilor interplanetare și să se obțină noi date științifice.Materiale despre zborul stațiilor menționate se prelucrează și se studiază.
„O performanță 
de precizie**PARIS 1 (Agerpres).— Referindu-se la succesul realizat de Uniunea Sovietică în explorarea spațiului cosmic cu ajutorul stațiilor „Venus-3“ și „Venus-2“, comentatorul științific al agenției France Presse subliniază că atingerea de către stația automată „Venus-3“ a suprafeței planetei Venus „reprezintă o extraordinară performanță de precizie. ■ Cele două stații vor permite, fără îndoială, să se obțină lămuriri în privința naturii magnetice, chimice și radioactive a atmosferei care înconjoară planeta".

GENEVA

Comitetului
„celor 18Geneva 1. Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : La. 1 martie au continuat la Geneva lucrările Comitetului celor 18 pentru dezarmare. în cursul ședinței au luat cuvîntul reprezentanții Angliei, Braziliei, Italiei și R. P. Polone.în cuvîntarea sa, lordul Chalfont, reprezentantul Marii Britanii, a respins cererea țărilor neangajate ca puterile nucleare să procedeze la dezarmarea nucleară. El a declarat că este suficient să se încheie un tratat pentru nedisemi- narea armelor nucleare, fără ca acesta să fie condiționat de un angajament din partea puterilor nucleare de a-și reduce și elimina propriul lor arsenal atomic.Delegatul Braziliei, Correa do Lago, a expus din nou politica grupului țărilor neangajate, potrivit căreia „un tratat de nedise- minare a armelor nucleare nu este un scop în sine, ci numai un mijloc de a atinge un scop. Acest scop este realizarea dezarmării generale și totale și, îndeosebi, a dezar-

mării nucleare. Cele opt delegații sînt convinse că măsurile pentru interzicerea răspîndirii armelor nucleare trebuie să fie însoțite de măsuri concrete privind oprirea înarmărilor nucleare și pentru limitarea, reducerea și lichidarea stocurilor de arme nucleare și a mijloacelor de transportare a acestora la țintă". Reprezentantul Braziliei a propus puterilor nucleare semnarea unei „declarații de intenție" prevăzînd: încetarea cursei înarmărilor nucleare, încetarea experiențelor atomice, ajutor țărilor în curs de dezvoltare pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice și atribuirea către aceste țări a unei nomiile realizate cursei înarmărilorîn cuvîntul său reprezentantul R. P. Polone, M. Blusztajn, a criticat proiectul american de acord privind nediseminarea armelor nucleare, menționînd că acesta nu ține seama de prevederile adoptate de cea de-a 20-a sesiune a A- dunării Generale a O.N.U.

părți din eco- prin încetarea nucleare.

SITUAJIA DIN GHANAACCRA 1 (Agerpres). — Generalul Ankrah, președintele „Consiliului național de eliberare" din Ghana, a organizat la 28 februarie prima sa conferință de presă cu ziariștii străini. Vorbind despre unele probleme ale politicii interne, Ankrah a afirmat că în prezent se elaborează o serie de măsuri cu caracter economic și financiar ce vor fi anunțate curînd. El a declarat că „Consiliul, .național de eliberare" intenționează ca într-un viitor nespecificat să instituie în țară o autoritate civilă și că va organiza un referendum în vederea aprobării unei noi constituții.în ce privește politica externă, generalul Ankrah a afirmat că

dorește să mențină relații de bună vecinătate cu toate țările și că, în acest scop, va trimite o serie de misiuni în Niger, Coasta de Fildeș, Volta Superioară și Togo. Generalul Ankrah a declarat, pe de altă parte, că „Ghana rămîne membră a Commonwealthului, dacă acest lucru nu-i va prejudicia suveranitatea" și că va respecta hotărîrile Organizației Unității Africane.în cadrul aceleiași conferințe, generalul-maior Kotoka a făcut cunoscut ziariștilor că Daniel Anihiya, președintele așa-numitu- lui „consiliu revoluționar ghanez în exil", a fost arestat îndată după sosirea sa la Accra. După cum se știe, Anihiya a făcut la .Londra declarații în care a pretins că ar fi inițiatorul și organizatorul recentelor evenimente din Ghana și că sosește la Accra pentru a se pune la dispoziția noilor autorități.

Ședința festivă de la Ulan BatorULAN BATOR 1 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la întemeierea Partidului Popular Revoluționar Mongol, la 1 martie a avut loc la Teatrul de Operă și Balet din Ulan Bator o ședință festivă la care au participat conducători de partid, și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de partid, de stat și obștești, militari, oameni ai muncii din capitala R. P. Mongole.Ședința a fost deschisă de J. Țe- denbal, prim-secretâr al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole. J. Sambu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural

Popular al R. P. Mongole, a prezentat raportul „Glorioasa aniversare a Partidului Popular Revoluționar Mongol".în raportul său, J. Sambu s-a referit la calea glorioasă parcursă de P.P.R.M., de la cercurile revoluționare, apărute în cursul mișcării de eliberare națională a poporului mongol, pînă la crearea partidului marxist-leninist, care s-a situat în fruntea luptei poporului mongol pentru dezvoltarea țării pe drumul socialismului. „Toate succesele obținute în construcția socialistă a țării, a spus vorbitorul, noi le datorăm muncii dîrze a poporului mongol, conducerii înțelepte a P.P.R.M.".

de curtoazie vicepreședintelui guvernului grec, Illias Tsirimokos.I. Tsirimokos a oferit un dejun în cinstea La dejun greacă J. junct alRentis, ministru adjunct al afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Din partea română au participat Bujor Almășan, ministrul minelor, Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului, Mircea Bălănescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, și alte persoane oficiale.în timpul dejunului au fost rostite toasturi pentru prietenia dintre cele două popoare și dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări.Marți seara, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, însoțit de membrii delegației guvernamentale, a părăsit Atena, plecînd la Cairo pe calea aerului.

lui Gheorghe Rădulescu. au participat din partea Tsudoros, ministru ad- coordonării, Theoharis
SOFIA 1. — Corespondentul A- gerpres, C. Linte, transmite: Comisia electorală centrală a dat publicității rezultatele definitive ale alegerilor de deputați în Adunarea Populară, sfaturile populare, de judecători populari și asesori populari din R.P. Bulgaria.
Din totalul de 5 774 251 alegători 

s-au prezentat la vot 5 752 817, 
adică 99,63 la sută. Pentru candi- 
dații Frontului Patriei au votat 
99,85 la sută din participanții la 
vot.Au fost aleși 415 deputați în

Adunarea Populară, 51 275 deputați în sfaturile populare, 230 judecători populari și 11 597 asesori.Referindu-se la bilanțul alegerilor, ziarul „Otecestven Front", organ al Consiliului Național al Frontului Patriei, scrie că „rezultatele alegerilor vorbesc grăitor și emoționant despre strălucita victorie în alegeri a Frontului Patriei. Ele exprimă grăitor și convingător unul din cele mai mari succese ale poporului bulgar, unitatea lui politi- co-morală indestructibilă, coeziunea lui în jurul partidului".
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Plenara C.C al P. C. 
din ArgentinaBUENOS AIRES 1 (Agerpres).— La Buenos Aires a avut loc plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina. Președintele partidului, Victorio Codovilla, a prezentat un raport despre situația internă și internațională și despre sarcinile partidului comunist.
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Demonstrație de masă Ia Canberra (Australia), împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam și a participării uni
tăților australiene alături de intervenționiști

VIETNAM
Operațiunea „Mastiff"

J

s-a desfășurat in golSAIGON 1 (Agerpres). — Trupele saigoneze continuă să desfășoare mai multe operațiuni „de curățire" în provincia Quang Tri, situată la sud de paralela 17.înaltul comandament american , a anunțat luni după-amiază încheierea importantei operațiuni „Mastiff" declanșată la 21 februarie și la care au luat parte 7 000 soldați americani, din cadrul Diviziei 1 de infanterie..-Trupele a- mericane aveau misiunea de a „curăța" un vast sector, situat la 60 km nord de Saigon, într-o regiune greu accesibilă, care de mai multă vreme se afla sub controlul unităților patriotice. Patrioții au dejucat însă planurile americane, ceea ce a determinat comandamentul american să scurteze această operațiune desfășurată „în gol". Bilanțul acestei „vaste operațiuni", scrie corespondentul agenției France Presse, este -puțin semnificativ.

NOI UNELTIRI

Partizani angolezi din regiunea Cabinda

TINTA A UNOR
5

CONAKRY 1 (Agerpres). Conakry a avut loc un miting de masă la care președintele Guineei, Seku Ture, a rostit o cuvîntare în care a spus, printre altele, că în prezent „Africa a devenit din nou obiectul unor noi atacuri și uneltiri ale forțelor imperialiste care urmăresc să-și restabilească controlul asupra continentului african și să ducă la lichidarea cuceririlor obținute de popoarele africane în timpul unor lupte grele și îndelungate".

I de la Djakarta
Declarațiile președintelui Sukarno 
și ale prim-viceprim ministrului SubandrioDJAKARTA 1 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, la Palatul sporturilor din Djakarta a avut loc luni un mare miting al organizației de tineret a Partidului Național din Indonezia. La miting au luat cuvîntul mai mulți conducători politici ai țării.Adresîndu-se asistenței, Subandrio, prim-viceprim ministru și ministru al afacerilor externe, a condamnat „teroarea contrarevoluționară dezlănțuită în ultimele luni" și a declarat -că „a sosit timpul ca revoluționarii să bareze calea reacțiunii". El a spus că ;’jț „principala condiție a ofensivei ; hotărîte împotriva activității desfășurate de contrarevoluție o constituie crearea și consolidarea unității", adăugind că el nu . cheamă . la • ciocniri, „dar dacă micul grup care acționează împotriva noastră recurge la teroare, vom fi nevoiți să răspundem la lovitură cu' lo- -■ vitură. Nu ne putem opri la jumătatea drumului".Luînd cuvîntul, președintele' Sukarno a declarat •— după cum transmite agenția Reuter — că : „Revoluția indoneziană își va relua în curînd calea sa inițială cu o orientare de stînga".Calificînd ultimele- ■ patru' luni drept „o etapă a contrarevoluției", — vorbitorul a spus că există și în prezent forțe'care ar dori să nimicească revoluția indoneziană și cuceririle ei. Potrivit agenției M.T.I., dr. Sukarno a declarat: „Mă bucur că revoluția noastră a intrat din nou pe vechiul ei făgaș,

că are loc un nou avînt al forțelor revoluționare". „Am fost adînc convins că încercările de a abate revoluția spre dreapta vor suferi, în cele din urmă, un eșec". în încheiere, Sukarno a subliniat că „revoluția indoneziana nu poate "fi oprită de nimeni din calea sa".
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R. D. Germană 
a cerut primirea 
în 0. N. U.

NEW YORK 1 (Agerpres). — Agenția A.D.N. transmite : Purtătorul de cuvînt al secretarului general al O.N.U. a anunțat la Palatul Națiunilor din New York că în- tr-o scrisoare pe care a adresat-o la 1 martie lui U Thant, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, Walter Ul- bricht, a cerut primirea R. D. Germane ca membru al Organizației Națiunilor Unite. După cum a precizat purtătorul de cuvînt, U Thant va transmite scrisoarea lui Walter Ulbricht președintelui Consiliului de Securitate, șeful delegației ior- daniene la O.N.U., Mohamed Farra.

Reuniunea ministerială 
indo- pakistanezăRAWALPINDI 1 (Agerpres). — Marți au început la Rawalpindi lucrările reuniunii ministeriale indo- pakistaneze. Delegațiile celor două țări sînt conduse de : ministrul a- facerilor externe al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, și respectiv ministrul afacerilor externe al Indiei, Swaran Singh. într-o declarație făcută la sosirea sa la Rawalpindi, ministrul indian al afacerilor externe a arătat că vor fi examinate măsuri concrete menite să ducă la normalizarea relațiilor dintre cele două țări, cum ar fi, de exemplu, redeschiderea misiunilor diplomatice, probleme privind retragerea trupelor indo-pakistaneze și acordul referitor la traficul aerian între cele două țări.

în Brazilia a în
ceput o vastă opera
ție de investigare a 
activității de contra
bandă cu minereuri 
radioactive și aur 
desfășurată de un 
grup de cetățefii 
nord-americani. Con
trabandiștii — Jo
seph Trihill, Der- 
vin Corbin Mandel, 
Ralph Emmerson Dial, 
San Sexton Junior 
și Joe Mac Cut- 
cheon— împreună cu 
unul din complicii 
lor brazilieni, au fost 
arestați de către 
autoritățile federale. 
Doi agenți speciali 
ai Biroului Federal 
de Investigații (F.B.I.) 
au sosit la Brasilia în 
legătură cu arestarea 
contrabandiștilor. De 
asemenea, consulul 
american Alfred Las- 
freniere a avut între
vederi cu generalul 
Riograndino Kruel, 
șeful Departamentu
lui brazilian al sigu
ranței publice, și cu 
acuzații.

La bordul avionu
lui capturat s-au gă
sit, între altele, mate
riale pentru monta
rea unui laborator 
clandestin de cerce
tări, precum și două 
sute de saci speciali 
pentru încărcarea mi
nereului. Din in
formațiile publicate 
pînă acum rezultă că 
cei prinși fac parte 
dintr-o veritabilă re

țea de contraban
dă, incluzînd o serie 
de firme particulare 
nord-americane și 
braziliene, că pînă în 
prezent americanii au 
investit în această 
afacere zeci de mili
oane de dolari. Le
gislația braziliană, 
care reglementează 
situația minereurilor 
radioactive, stabilește

CONTRA-

că zăcămintele și mi
nele prezentînd inte
res pentru producerea 
de energie atomică 
constituie rezerve na
ționale, considerate 
esențiale pentru 
securitatea țării și se 
află sub controlul 
statului. Vînzarea de 
minereuri radioactive 
este permisă numai 
la nivel guvernamen
tal, pe bază de acor
duri bilaterale.

Contrabandiștii nu 
se sfiesc să declare 
că activitatea lor ar 
fi urmărit să „ajute" 
Brazilia în crearea 
de întreprinderi spe
cializate care să uti
lizeze bogatele zăcă
minte existente în 
țară. Această versiu
ne (adică de a ajuta 
Brazilia fără știrea 
Braziliei) este difu
zată de către purtă
tori de cuvînt ai fir
mei nord-americane 
„Ralph Dial Corpora
tion", al cărei direc
tor se află și el ares
tat.

Ministrul brazilian 
al minelor și energi
ei, Mario Thibau, a 
condamnat vehement 
contrabanda de mi
nereuri radioactive și 
aur, subliniind îndeo
sebi pericolul pe care 
îl prezintă pentru si
guranța națională. 
Cercetările sînt în 
plină desfășurare și, 
judecind după am
plele relatări din pre
să, care furnizează 
tot mai multe ele
mente compromiță
toare pentru contra- 
bandiștii-filantropi, a- 
ceastă afacere a că
pătat proporțiile unui 
mare scandal. Amba
sada americană de 
la Rio a refuzat să 
furnizeze presei ori
ce informații.

Vasile OROS

gțS NEW YORK. Secretarul general al O.N.U., U Thant, 
““ a dat publicității un raport prin care informează 
membrii Consiliului de Securitate despre noile acțiuni 
teroriste care au avut loc în capitala Republicii Domi
nicane. Potrivit acestui raport, în noaptea de 23 spre 
24 februarie, la Santo Domingo a fost împușcat liderul 
sindical Rafael Antonio Alies. în seara următoare pe 
o stradă din Santo Domingo a fost găsit trupul neînsu
flețit al constituționalistului Bonao Marcianta. De aceste 
acte teroriste se fac vinovate cercurile de dreapta din 
armată.

HgjH BERLIN. La Berlin a avut loc o festivitate consa- 
“sl erată sărbătoririi celei de-a 10-a aniversări a în
ființării Armatei populare naționale a Republicii Demo
crate Germane. Raportul la festivitate a fost prezentat 
de general de armată Heinz Hoffmann, ministrul apără
rii naționale al R. D. Germane.

E® BUDAPESTA. După cum transmite agenția M.T.I., 
““ la 1 martie delegația guvernamentală a R. P. 
Ungare, condusă de G. Kallai, președintele Guver
nului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar,, ș-a în
tors în patrie, după o vizită oficială de prietenie în 
R.A.U., Etiopia, Tanzania, Kuweit, India și Cipru. La 
aeroport delegația a fost întîmpinată de J. Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și de alți conducă
tori de partid și de stat.

ER SANTIAGO DE CHILE. Autoritățile chiliene au de- 
cretat starea de urgență în departamentele Cala- 

ma și Chaneral, în încercarea de a împiedica declan-

S sarea unei greve generale a muncitorilor de la minele 
de cupru Chuquicamata și El Salvador.
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Itpg WASHINGTON. La Washington a sosit o delegație 
™ sovietică condusă de S. K. Romanovski, președin-

I
I

tele Comitetului pentru 'legături culturale cu țările 
străine. Delegația va duce tratative în scopul reînnoirii 
acordului cu privire la schimburile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. în domeniul științei,’ tehnicii și culturii în 
1966—1967.

|g EXPOZIȚII ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE. în cadrul
Tîrgului internațional de bunuri de consum de la 

Frankfurt pe Main, pavilionul țării noastre expune 
confecții, tricotaje, încălțăminte, sticlărie, produse de 
artizanat ; la expoziția anuală a artelor menajere, des
chisă la Londra, întreprinderea Exportlemn participă 
cu un. stand cuprinzînd mobilă stil și mobilă modernă.

R?S NEW YORK. La New York a fost publicată nota de
legației permanente a R. S. Cehoslovace la O.N.U. 

adresată secretarului general al O.N.U., în care se sub
liniază că guvernul cehoslovac nu recunoaște guver
nul ilegal al Rhodesiei de sud și nu întreține cu el re
lații diplomatice.

DELHI. 200 000 de muncitori din 60 de întreprinderi 
textile din Bombay au declarat luni grevă, reven- 

dicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă. Greva are 
un caracter nelimitat, paralizînd întreaga 
tilă din cel mai mare centru industrial al

industrie tex- 
Indiei.

gJB NEW YORK. Cosmonauții americani Elliot See și
Charles Bassett, care urmau să întreprindă un zbor 

cosmic cu nava „Gemini-9" în cursul acestei veri, și-au 
găsit luni moartea într-un accident de avion.
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