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A început campania

agricolă de primăvară

CUM SE DESFĂȘOARĂ 
LUCRĂRILE IN CÎTEVA 
RAIOANE DIN REGIUNILE 
BACĂU SI BANAT

9

Timpul prielnic din ultimele zile a permis începerea lucră
rilor agricole de primăvară. Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, pînă la 3 martie, 
au fost însămînțate peste 200 000 ha cu culturi din prima epo
că. De asemenea, s-a făcut întreținerea ogoarelor pe supra
fețe însemnate și continuă lucrările în grădinile de legume, 
în livezi și vii. Redacția a organizat un raid anchetă în regiu
nile Bacău și Banat in legătură cu mersul lucrărilor agri
cole de primăvară. In rindurile de mai jos publicăm cele 
constatate de corespondenții noștri.

Prin părțile Adj udului primă
vara a venit în acest an mai de
vreme ca de obicei. Imediat ce pă- 
mîntul s-a zvîntat, mecanizatorii 
au început lucrul. Acum, pe cîm- 
piile de pe Valea Șiretului, ca și 
pe colinele Tutovei, mecanizatorii 
și țăranii cooperatori fac întreți
nerea semănăturilor de toamnă, 
pregătesc terenul și însămîn- 
țează culturile din prima epocă. 
Fruntașe sînt cooperativele agri
cole din raza de activitate a 
S.M.T. Adjud.

La sediul cooperativei agricole 
din comuna Păunești, l-am întîl- 
nit pe președintele Nicolae Ursu. 
Tocmai se pregătea de plecare la 
Congresul de constituire a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

„Am mandat de la cei 4 000 de 
cooperatori din comună să arăt 
F ngresului că noi sîntem hotărîți 
să ’obținem în anul acesta produc
ții și mai bogate" — spunea el. 
Aceste cuvinte sînt confirmate de 
fapte. Pe cîmp lucrau sute de oa
meni. Brigada de mecanizatori, 
condusă de Nicolae Stoian, termi
nase semănatul mazărei. Era pe 
sfîrșit și semănatul borceagului, 
orzului și ovăzului. Cele mai mul
te mașini erau concentrate la gră- 
patul arăturii. „Principalul este să 
menținem apa în sol pentru că 
orice cantitate de apă pierdută în
seamnă mai puțină producție" — 
spune inginerul Ion Folache.

Pentru a spori producția la hec
tar, membrii cooperativei din 
Păunești au împrăștiat azotat de 
amoniu pe jumătate din suprafața 
de 600 ha cultivată cu grîu și au

transportat pe cîmp aproape 1 000 
tone gunoi de grajd.

Din discuțiile pe care le-am avut 
cu diferiți specialiști a reieșit că, 
exceptind locurile unde pămîntul 
este încă umed, se poate lucra pes
te tot. Cu toate acestea, în unele 
unități, în special cele din raza de 
activitate a S.M.T. Podu Turcului, 
nu a început munca la cîmp. în 
ziua de 4 martie mai existau în 
stațiune, în diferite stadii de re
parații, încă 40 de tractoare și un 
însemnat număr de pluguri, se
mănători și grape.
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ogăția recol- 
fi J telor naționale, 

dotările cu ma- 
șini și îngrășă
minte, irigările, 

îndiguirile sau tera- 
sările, care însufle
țesc și împrospătează 
Cîmpia Română, Lun
ca Șiretului, Cîmpia 
Ardealului — cu în
tinsele lor coliere de 
ogoare, livezi și pod
gorii — arată limpe
de că îi e dat bătrî- 
nului pămînt româ
nesc să trăiască un 
plenar anotimp al 
fertilității.

I-a fost hărăzit ano-

Tot Martie al ger
minațiilor s-ar putea 
numi și istorica Ple
nară din 3—5 ale a- 
celei luni cînd Comi
tetul Central alP.C.R., 
studiind drumurile pe 
care agricultura și 
țăranul român aveau 
să-și afle ascensiu
nea lor în vibrantul 
context al înnoirilor 
întregii țări, a ară
tat miilor de sate 
perspectiva agricul
turii cooperatiste. O 
agricultură modernă, 
intensivă, întemeiată 
pe principiul cointe
resării, căreia statul

Mihai NEGULESCU

timpului acestuia — 
primăvara — să-și a- 
dauge în ultimele de
cenii, la milenaru-i 
rost al regenerării na
turii înconjurătoare, 
cîteva date de acută 
însemnătate în istoria 
satului, a țăranului 
de la Dunăre și Car- 
pați. Martie 1945... 
Martie 1949... Aprilie 
1962... Martie 1966.

Martie a însemnat 
astfel, cu prima re
formă agrară profund 
democratică, înfăp
tuită prin lupta revo
luționară a maselor 
conduse de partidul 
comunist, întîia trezi
re la viață a satelor 
noastre, cuprinse 
de-atunci în matca 
largă a devenirilor.

— în anii care au 
urmat — i-a creat o 
puternică bază teh- 
nico-materială. Am
ploarea pe care a 
luat-o industria con
structoare de mașini 
agricole, investițiile 
cu caracter funciar, 
împrumuturile, avan
tajele bănești în con
tractarea și desface
rea produselor, ca și 
pregătirea unui, mare 
număr de specialiști, 
aveau să facă din 
meșteșugul cultivării 
pămîntului o îndelet
nicire cum nu s-a a- 
flat niciodată pe a- 
ceste cîmpuri și dea
luri, prefigurare a 
unei fecundități care
— după stratificări și 
deprinderi pe făga-

șui cel nou — arată 
de pe acum viitoru
lui deplina-i putere.

Cînd, cu patru pri
măveri in urmă, ală
turi de aleșii țării, 
încă 11 000 de țărani 
se adunau în sesiune 
extraordinară a Marii 
Adunări Naționale 
spre a consfinți biru
ința deplină a relații
lor socialiste în agri
cultură, și — ca ur
mare — în întreaga 
economie a țării, se
vele primăverii, pu
terea de germinare a 
acesteia trăiau o 
splendidă aureolă.

întrunind o cifră 
simbolică și tulbură
toare — unsprezece 
mii au fost cîndva și 
țăranii răpuși nemi
los la secerișul de 
sînge al primăverii 
lui '907 — trimișii ță
rii la actul de con
sfințire din 1962 nu 
erau altceva decît 
gospodarii și mește
rii, vizionarii și trudi
torii de zi cu zl ai 
pămîn'tului. Nu se a- 
fla sat pe care să-l 
fi străbătut cîndva, 
ca reporter, care să 
nu-și fi trimis acolo, 
unde în inima țării 
pulsa deopotrivă o 
inimă a istoriei, pro
priul său mesager, 
propriul său cuvînt 
de încredere și per
severență pe drumul 
pe care partidul co
muniștilor li-1 arătase 
cu deplină chibzuin
ță, cu adîncă grijă, 
întru fericirea omu
lui, întru prosperita
tea țării.

Timpul care a tre
cut, pînă în acest 
Martie iarăși sărbăto
resc, a adus confir
mări și înnoiri. Obiș
nuințe și gînduri de 
viitor, care — toate 
laolaltă — creează 
o nouă atitudine față 
de muncă, un simț 
sporit al răspunderii 
romune și individuale 
pentru binele obștesc. 
Problemele pe care în 
nod creator le dezbat 
astăzi oamenii satelor 
prefigurează un ori-
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Foto : M. AndreescuSe seamănă culturile din prima urgență

Capitala noastră se 
află în pragul aceleiași 
mari dileme care fră- 
mîntă în ultimele dece
nii marile orașe ale lu
mii : în ce fel va fi tran
șată contradicția pieton- 
vehicul ? Presiunea pe 
care o exercită crește
rea rapidă a numărului 
de vehicule a dus trep
tat la înghițirea unor 
spații tot mai mari sa
crificate acestui Moloh 
al secolului XX. Calcu
lele arată că suprafața 
necesară unui automo
bil într-un oraș — pen
tru ca circulația sau sta
ționarea să nu fie stîn- 
jenite — poate ajunge 
de 10—20 de ori mai 
mare decît aria gabari
tului său. In plus, aceas
tă suprafață crește pro
porțional cu sporirea 
numărului de vehicule 
în circulație și — rapor
tată la aria necesară 
circulației unui pieton —

ea reprezintă raporturi 
de zeci de ori mai mari. 
Acest tribut plătit mobi
lității sporite începe să-și 
facă simțite primele con
secințe și pe marile bu
levarde ale Capitalei, 
unde suprafețele desti
nate autovehiculelor în
cep să domine categoric 
spațiul urban, înghe- 
suind iot mai mult pe 
pieton, obligîndu-1 să se 
strecoare cu virtuozitate 
pe dungile trecerilor ce-i 
sînt destinate prin iure
șul năvalnic al bolizilor 
grăbiți.

Nu intenționez o ple
doarie pentru reîntoar
cerea la vremurile cînd 
spațiul urban era domi
nat de atotstăpînirea ne
contestată a pietonului 
și pentru stăvilirea dez
voltării circulației auto
mobile. Creșterea circu
lației mecanizate repre
zintă un semn evident al

Conf. arh.
Anton MOISESCU

progresului actual și e- 
forturile binevenite care 
se fac pentru dezvolta
rea ei sînt o dovadă a 
preocupărilor edililor o- 
rașului pentru propăși
rea lui multilaterală. 
Transformările petrecute 
au adus însă o dată cu 
ele și noi probleme ce 
se cer rezolvate ; pentru 
că în condițiile societății 
noastre evoluția viitoare 
nu poate urma exem
plul unor metropole, în 
care automobilul s-a în
scăunat ca stăpîn atot
puternic al spațiului 
urban, invadînd rînd 
pe rînd spațiile ci
vice, transformate in 
locuri de circulație

sau parcare pentru 
automobile, și lăsînd la 
dispoziția pietonului gră
bit un spațiu adesea sub 
minimul necesar pentru 
mișcare. Dificultățile se 
fac în parte simțite la 
unele ore de aglomera
ție pe marile bulevarde 
bucureștene, în special 
în zona sălilor de ci
nematograf sau a ma
rilor magazine, cînd 
pietonii, nemaiavînd loc 
pe trotuare, coboară pe 
partea carosabilă. Pînă 
cînd va mai fi posibil 
însă acest lucru, odată 
cu intensificarea în con
tinuare a circulației și 
sporirea vitezelor limită 
la autovehicule ?

înainte de posibilita
tea realizării — într-o 
perspectivă mai înde
părtată — a unor artere 
de dublare a marilor bu
levarde, menite să preia 
o parte din traficul auto

al acestora, este nevoie 
să ne gîndim din vre
me și la organizarea 
spațiilor destinate omu
lui pedestru, atît pen
tru înlesnirea circulației 
sale ferite de pericolul 
provocat de vecinătatea 
vehiculelor cît și, în ge
neral, pentru crearea 
unor spații largi civice 
în centrul orașului, locuri 
de adunare și întîlnire, 
de promenadă și ședere. 
De asemenea, de spa
ții reprezentative în cen
trul orașului Capitala 
noastră duce încă o lip
să evidentă. Piața Pala
tului, realizare importan
tă și cu numeroase cali
tăți incontestabile, acor
dă o atenție ceva mai 
mare pietonilor prin rea
lizarea unor treceri sub 
clădiri pe frontul din
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Mamaia 28 iunie

In sectorul turnătorie al uzinelor „23 August" din Capitală
Foto : Gh. Vlnțflă

Pentru a afla care este stadiul 
pregătirilor acestui festival, ne-am 
adresat tov. prof. dr. docent M1H- 
NEA GHEORGHIU, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, președintele Festivalului 
internațional al filmului de anima
ție de la Mamaia.

— Vă rugăm să ne dați 
cîteva amănunte despre a- 
ceastă importantă confruntare 
artistică.

— Festivalul se desfășoară între 
24 și 28 iunie 1966 sub egida Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă — 
Consiliul cinematografiei — și a Aso
ciației cineaștilor din Republica Socia
listă România. El este înscris și re
cunoscut ca festival competitiv de 
către Federa|ia Internajională a Pro
ducătorilor de Filme și este unica 
confruntare internațională de specia
litate din acest an recomandată și 
sprijinită de Asociația Internațională 
a Filmelor de Animație (ASIFA).

După cum se știe, pînă în 1965 
singurul festival specializat pentru 
filme de animație (desen animat, 
cartoane, păpuși etc.) a fost cel de ia 
Annecy (Franța), care avea loc din 
doi în doi ani. Incepînd din 
1966, conform hotărîrii luale acum 
doi ani în adunarea generală de la 
Cannes, Festivalul internațional al 
filmelor de animație se va desfășura 
în anii pari în România, la Mamaia, 
și în anii impari, în Franța, la An
necy. Alegerea țării noastre ca sediu 
al acestei importante manifestări in
ternaționale — la care participă crea
tori, producători, ziariști, oameni de 
afaceri etc din toate colțurile lumii 
— este urmarea firească a prestigiu
lui de care se bucură astăzi România. 
Acordarea unor distincții importante 
filmelor românești la o serie de fes
tivaluri internaționale de prestigiu, 
alegerea unor cineaști români în ju
riile diferitelor festivaluri internațio
nale și în conducerea unor asociații 
de specialitate au stîrnit interesul 
cineaștilor din lumea întreagă.

Desfășurat sub deviza „Imaginația 
omului în serviciul umanității", Fes
tivalul de la Mamaia va deveni o 
manifestare tradițională, un loc de în- 
fîlnire al animatorilor din lumea în
treagă, la care se va putea frece în 
revistă întreaga gamă a producțiilor 
de acest gen din lume, se vor orga
niza întîlniri și discuții pe teme pro
fesionale care interesează și cercuri 
mai largi, contribuind printr-un am
plu schimb de idei la dezvoltarea 
acestui domeniu al cinematografiei. 
Dat fiind importanța pe care o pre
zintă pentru viitorul acestei manifes
tări buna desfășurare a primei înfîl- 
niri, comitetul de organizare a des
fășurat o intensă activitate de pregă
tire. încă în luna noiembrie 1965 a 
fost organizată la București o reuniu
ne a Consiliului de administrație a 
ASIFA, la care s-au discutat proble
me referitoare la acest festival. S-au 
definitivat și lansat regulamentul și

fișele de înscriere, s-a tipărit un afiș 
cu emblema „Pelicanului Alb" și este 
în curs de editare un pliant și un 
buletin cuprinzînd materiale referi
toare la festival. Acestea au fost ex
pediate și continuă să se trimită la 
sute de adrese (instituții producătoa
re, creatori, specialiști ai genului, 
case de difuziune etc.). înfr-o serie 
de publicații de specialitate de mare 
circulație internațională — „Variety"
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ECUADOR

INCIDENTE SÎNGEROASE 
h CAPITALA Jill

Polifia și armata 
au deschis iocul a- 
supra participanților 
la o demonstrație 
de protest împotri
va regimului mili
tar.

Lupte violente 
în regiunea centrală 
a Vietnamului de sud

Trupele america- 
no-saigoneze au su
ferit serioase pier
deri. Mai multe avi
oane și elicoptere 
au fost doborîte.

ARGENTINA

ÎNTRE CIOCAN

Șl NICOVALĂ
(Comentariu despre 

situația social-economi- 
că din țară).

Manevre împotriva
Republicii Yemenite

(Corespondență din 
. ! Cairo).

Luni, în jurul orei 9, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite 
ședința de deschidere a lucrărilor Con
gresului de constituire a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție

î „Un maestru al cmintnlui“
Convorbire cu Salvatore Quasimodo, laureat al 
premiului Nobel, despre volumul de poezii ale lui 
Tudor Arg he zi

Sin vitrinele librării
lor italiene a apărut 
Iieri un volum de poe

zii de Tudor Arghezi, 
în traducerea lui Sal- 

Bvatore Quasimodo. 
Tipărit de Editura 
Montadori, în colec- 

Iția „Lo Spechio”, con
sacrată celor mai 
mari poeți ai timpu- 

Ilui nostru, volumul 
— realizat în colabo
rare cu Editura Me- 

Iridiane din București 
— cuprinde 58 de 
poezii în română și 

S italiană.
Cititorul italian are 

prilejul să cunoască, 
Iprin intermediul a- 

cestui volum, univer
sul liric arghezian,

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN NOUA ZEELANDĂ

Vă adresăm sincere felicitări cu ocazia ’ celei de-a 
45-a aniversări a creării Partidului Comunist din Noua 
Zeelandă și vă urăm succese în lupta ce o duceți, în 
fruntea maselor muncitoare, pentru pace și un viitor 
socialist.

COMITETUL CENTR AL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

de la „versurile de 
seară", la „florile de 
mucegai”, de la „cu
vintele potrivite’ la 
„cîntare omului’.

Ieri dimineață am 
avut o convorbire cu 
Salvatore Quasimo
do, rugîndu-1 să îm
părtășească cititorilor 
„Scînteii’ impresiile 
sale despre culegerea 
de poezii la care a 
lucrat cu precizia 
unui bijutier.

— La capătul a doi 
ani și jumătate de 
muncă am marea 
bucurie de a vedea 
rodul ei materializat. 
Sînt pe deplin mulțu
mit că cele 1 500 de 
versuri oglindesc viu 
și puternic nu numai 
tehnica acestui ma
estru al cuvîntului, pe 
care îl consider unul 
dintre cei mai mari 
poeți contemporani, 
dar și vocea interioa
ră, patosul și muzica
litatea sa. Nu am fă
cut o operă de filo
log, ci am stăruit în
delung asupra fie
cărui vers pentru a 
nu-i altera sensibili
tatea și gingășia, în- 
cercînd totodată să 
ofer cititorului nostru 
imaginea unui poet 
de o rară expresivi
tate. Cred că alege
rea poeziilor din di
ferite perioade ale 
creației lui Arghezi

s-a făcut judicios, 
volumul ilustrînd ati
tudinea autorului fa
ță de lumea încon
jurătoare atît din ti
nerețea sa cît și din 
anii aceștia, ai Româ
niei noi. Personal am 
încercat un sentiment 
de bucurie că, îna
inte de toate, eu am 
reușit să mă apropii 
de versul arghezian 
și că românii care 
au citit traducerea 
pe care am făcut-o 
au găsit-o apropiată 
de original. Aș fi fe
ricit dacă modesta 
mea muncă ar în
truni aceeași apre
ciere și din partea 
acestui patriarh al li
ricii nu numai româ
nești, dar și mon
diale.

Cunosc frumoasa 
dumneavoastră țară, 
am avut prilejul să 
admir bogăția și no
blețea sufletească a 
poporului, care își 
făurește prin muncă 
și poezie viitorul pe 
care îl merită. In vo
lumul la care lucrez 
acum „Dare e avere" 
am inclus alte cinci 
poezii din Arghezi,. 
tocmai în semn de 
înaltă cinste și pre
țuire pentru el, pen
tru țara care l-a năs
cut și l-a inspirat.

Ion MĂRGINEANU
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6 MARTIE 1945

8 Martie 1945. Un aspect de la marea demonstrare a oamenilor muncii din Capitală

La începutul lunii ianuarie, zia
rul nostru a publicat articolul 
„Cum se fructifică documentarea 
în străinătate a cadrelor tehnice".

In străinătate
A CADRELOR TEHNICE

Se împlinesc astăzi 21 de 
ani de la o dată memora
bilă în istoria poporului 

nostru — 6 martie 1945, cînd, 
prin lupta maselor largi popu
lare sub conducerea partidu
lui comunist, a fost instau
rat primul guvern din isto
ria României în care cla
sa muncitoare avea rolul pre
cumpănitor. 6 martie a consti
tuit o verigă de o deosebită în
semnătate în procesul revoluțio
nar început la 23 august 1944, 
proces care a dus la smulgerea 
puterii politice din mîinile clase
lor exploatatoare șl preluarea ei 
de către clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea muncitoare. 
Urmând partidul cu încredere 
nestrămutată, clasa, muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, oa
menii muncii de toate naționali
tățile au hotărît soarta bătăliei 
pentru putere, creînd premisa în
făptuirii unor profunde transfor
mări revoluționare în viața poli
tică, economică șl socială a țării.

Victoria din 6 martie a consti
tuit o strălucită confirmare a jus
teței liniei și tacticii Partidului 
Comunist Român. Bazîndu-se pe 
Frontul Unic Muncitoresc, pu- 
nind un accent deosebit pe în
tărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, 
partidul a mobilizat la luptă-ma
sele oamenilor muncii de la orașe 
și sate, fără deosebire de națio
nalitate, și — colaborînd strîns cu 
celelalte organizații și grupări 
democratice — a asigurat înmă- 
nuncherea într-un singur front 
comun a celor mai largi forțe 
democratice și patriotice. Acest 
front a stat la baza uriașului val 
al mișcării populare care, ridi- 
cîndu-se tumultuos, a zădărnicit 
uneltirile reacțiunii interne și ex
terne și a asigurat înfăptuirea 
voinței poporului, aspirațiilor sale 
de libertate națională și socială, 
de dezvoltare a României pe ca
lea democrației și socialismului.

6 martie 1945 a înscris o stră
lucită pagină în istoria poporului 
nostru, a celor 45 de ani de glo
rioasă luptă a Partidului Comu
nist Român, pentru fericirea și li
bertatea celor ce muncesc, pentru 
independența patriei, pentru 
construirea societății socialiste.

Neuitate vor rămîne, în is
toria poporului nostru, e- 
roismul, înalta conștiință 

patriotică cu care clasa mun
citoare, oamenii muncii de la 
orașe și sate, însuflețiți de 
partid, luptînd pentru instau
rarea regimului democrat-popu
lar, au reușit să înfrun
te urmările deosebit de grele ale 
războiului și jafului hitlerist, sa
botajul capitaliștilor și moșierilor, 
uneltirile partidelor reacționare și 
ale cercurilor imperialiste.

Avîntul revoluționar, care a 
urmat după triumful insurecției 
din august 1944, și-a găsit expre
sia în marile acțiuni revoluțio
nare de masă desfășurate sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român pentru instaura
rea unui guvern consecvent 
democratic, pentru democratiza
rea aparatului de stat, pentru în

făptuirea reformei agrare. încă 
înainte de instaurarea guvernu
lui democratic, țărănimea, cu 
sprijinul direct al clasei munci
toare, punea stăpînire pe pămân
turile moșierești, înfăptuind ast
fel, pe cale revoluționară, refor
ma agrară; în județe ca Botoșani, 
Constanța și altele, pămînturile 
moșierești fuseseră împărțite în 
proporție de 80—90 la sută. Oa
menii muncii luau cu asalt pre
fecturile, preturile și primăriile, 
punind în fruntea acestora re
prezentanți ai poporului; la în
ceputul lunii martie .1945, în 52 
din cele 58 de județe ale țării 
se aflau prefecți instalați de 
mase.

Voinței poporului de a asigura 
dezvoltarea democratică a țării 
i se opunea coaliția partidelor 
reacțiunii și monarhiei care se 
temeau că dezvoltarea luptei ma
selor pe calea deschisă la 23 au
gust va mătura rînduielile bur- 
ghezo-moșierești. Sprijinindu-se 
pe reprezentanții lor în guvern, 
cercurile reacțiunii căutau să 
împiedice restabilirea economi
ei, ruinată de războiul și de 
jaful hitlerist, sabotau pro
ducția industrială, lăsau tim
purile neinsămînțate în speranța 
că prin crearea haosului econo
mic, prin înfometarea maselor 
vor putea fringe voința lor de 
luptă.

Telurile luptei poporului au 
fost precizate de partid 
prin „Programul de gu

vernare" al Frontului Național 
Democrat care punea pe primul 
plan problema puterii. „Expe
riența făcută cu guvernele coa
liției de pînă acum — se spunea 
în acest program — arată clar că 
țara și poporul român au nevoie 
de un guvern adevărat democrat, 
ieșit din concentrarea într-un 
singur front — F.N.D. — a tuturor 
forțelor democrate, legate temei
nic pe baza unui program unitar 
de guvernare a țării, ale cărei 
probleme vitale să fie imediat so
luționate". întreaga țară a fost 
cuprinsă, de un uriaș val de de
monstrații prin care clasa mun
citoare, masele cele mai largi se 
pronunțau pentru un guvern 
F.N.D., pentru aplicarea progra
mului său de guvernare. Numai 
în București au avut loc, în ziua 
de 12 februarie, 50 de demonstra
ții în diferite cartiere ale orașu
lui, unite apoi într-o mare de
monstrație în centrul orașului — 
la 13 februarie, 500 000 de cetă
țeni ai Capitalei participînd la 
un uriaș miting în Piața Națiunii 
(astăzi Piața Unirii).

Superioritatea zdrobitoare a 
forțelor democratice a determi
nat eșecul planurilor reacțiunii 
interne și internaționale. La 24 
februarie, tind din ordinul lui 
Rădescu s-a deschis foc împotri
va cetățenilor care manifestau în 
Capitală pentru un guvern de
mocratic, precum, și împotriva 
demonstranților de la Craiova, 
Caracal, Brașov și în alte loca
lități — masele populare nu nu
mai că nu s-au lăsat intimidate, 
dar întreaga țară s-a ridicat la 
luptă, cerînd într-un singur glas

înlăturarea imediată din guvern 
a reprezentanților reacțiunii și 
instalarea unui guvern F.N.D.

Zi după zi, zeci și sute de mii 
de oameni se revărsau pe stră
zile orașelor ca un adevărat to
rent, afirmîndu-și hotărîrea de 
a nu înceta lupta pînă nu vor 
instaura guvernul 'lor, propria 
lor putere revoluționară. Astfel, 
prin voința poporului, la 6 mar
tie 1945 a fost instalat primul 
guvern cu adevărat democratic 
din istoria țării noastre, guver
nul prezidat de patriotul înflăcă
rat și eminentul om de stat al 
poporului nostru, dr. Petru 
Groza.

Tf ntărirea 
g tor al 

treaga 
de stat, ca

rolului conducă- 
partidului in în- 
viață socială și 
rezultat al con

solidării pozițiilor politice și 
economice ale clasei muncitoare, 
cimentării alianței muncitorești- 
țărănești, unirii strînse sub con
ducerea partidului a. celor mai 
largi mase de oameni a.i muncii 
fără deosebire de naționalitate, 
izolarea și apoi definitiva înfrîn- 
gere politică a partidelor clase
lor exploatatoare au dus la 
schimbarea continuă a raportu
lui de forțe de partea claSei 
muncitoare — ceea ce a permis 
lichidarea ultimelor vestigii ale
dominației politice a burghezo- 
moșierimii, înlăturarea monar
hiei. Afirmîndu-se ca adevăratul 
creator al istoriei sale, poporul 
nostru și-a făurit orînduirea co
respunzătoare năzuințelor și in
tereselor sale, a proclamat Re
publica, a trecut la construirea 
desfășurată a socialismului.

Cei 21 de ani. care s-au scurs 
de la 6 martie 1945 au constituit 
ani de strălucite izbînzi ale po
porului sub conducerea partidu
lui. Victoria deplină și definitivă 
a socialismului în patria noastră, 
— cea mai importantă cucerire 
a oamenilor muncii — avîntul 
susținut al economiei socialiste, 
înflorirea științei, artei și cultu
rii, ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc, 
întărirea orînduirii sociale și de 
stat, poziția internațională a Ro
mâniei — stat, socialist, liber, su
veran și independent — toate 
sînt roadele politicii partidului, 
ale activității creatoare a între
gului popor, care-și găsesc con
sfințirea în Constituția Republi
cii Socialiste România.

Stăpîn deplin pe propria 
soartă, poporul muncitor 
este conștient că marile 

sale realizări se datoresc fap
tului că are în fruntea sa 
Partidul Comunist Român, în- 

. cercat în lupte, clarvăzător, 
devotat celor mai înalte idea
luri și interese ale poporului 
român. cauzei comunismului. 
Dragostea și încrederea poporu
lui față de partidul comunist își 
găsesc o vie expresie în avîntul 
cu care sînt realizate hotărîrile 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, care a deschis patriei 
noastre mărețe perspective ale 
ridicării spre noi culmi ale so
cialismului.

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu” (la Ateneul Republicii 
Socialiste România) : Concert simfonic. Dirijor MIRCEA 
BASARAB — 11, Concert de muzică populară românească. 
Dirijor IONEL BUDIȘTEANU — 20.
• Teatrul de operă și balet : IANCU JIANU — 11, BĂR
BIERUL DIN SEVILLA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CASA CU TREI FETE — 
10,30, PAGANINI — 19,30.
• Teatral National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) :
VLAICU VODĂ - 10, ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE — 15,
DOAMNA LUI IEREMIA — 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — 10, PATIMA ROȘIE - 15, TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 10,30, TROILUS ȘI 
CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu
Măgureanu nr. 1) : SF1NTA IOANA — 10, COMEDIA
ERORILOR — 15,30, CEZAR ȘI CLEOPATRA — 19,30, (sala 
din Str. Al. Sâhia nr. 76 A) : SFINTUL MITICA BLAJINU 
— 10, FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 15, CANIOTA — 
IR.30- ,
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" : AU FOST ODATĂ... DOUA 
ORFELINE — 10,30, SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 16, 
ANTIGONA ȘI MEDEEA — 20
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IDOLUL și ION ANA
PODA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR I — 10, DOI PE UN BALAN
SOAR - 15, SIMPLE COINCIDENTE - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI

SALE — 9,30, FILE DE TEATRU — 15,30, BUNĂ DIMI
NEAȚA, MlINE — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Din ciclul „Pagini și figuri din 
istoria teatrului evreiesc: — 11, PURIMȘPIL — 11, PEȚI- 
TOAREA — 20.
O Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : JOCUL DE-A VACANȚA — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR - 11, MICUL PRINȚ — 20,30, 
(sala din str. Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 
9 și 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI 11 și 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂ
PEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA SE JOACĂ PE LA 
NOI — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 16 și 19,30.

TELEVIZIUNE
• 8,50 — Gimnastica de înviorare la domiciliu • 9,00 — 
Rețeta gospodinei, Curs de croitorie • 9,30 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar o 11,00 — Emisiune pentru 
sate o 18,00 — Campionatul mondial de hochei pe gheață : 
SUEDIA—S.U.A. (Transmisiune de la Liubliana) și aspecte 
de la meciul de volei Rapid București — Mladost Zagreb 
din cadrul „C.C.E." (Transmisiune din Sala Floreasca)
• în pauze : filme de desene animate. Telejurnalul de 
seară 0 20,10 — Cîntece de viață nouă a 20,40 — Film : 
RUNDA 6 A 22,15 — Monologuri șl interpret! 0 22,35 — 
Telejurnalul de noapte, Telesport.

In el s-au abordat unele aspecte 
ale valorificării vizitelor cu carac
ter de informare, documentare sau 
specializare în diferite probleme 
tehnice, efectuate de către ingi
neri români în străinătate, pe 
bază de contracte, acorduri sau 
alte înțelegeri cu întreprinderi și 
firme de peste hotare. Cu ajutorul 
unor date și exemple concrete, în 
articol se arăta că documentarea 
în străinătate a cadrelor tehnice 
a dat roade, că inginerii respec
tivi au rezolvat o serie de pro
bleme complexe și au contribuit 
la introducerea unor noutăți teh
nice în diferite ramuri ale econo
miei. Se menționa, însă, că de mul
te ori condițiile create de către 
stat cadrelor tehnice din între
prinderi de a se documenta peste 
hotare nu sînt fructificate pe mă
sura posibilităților reale, că în 
unele cazuri, experiența înaintată 
nu-și găsește o utilizare corespun
zătoare în procesul de producție.

După publicarea acestui articol, 
ingineri din întreprinderi, institute 
de cercetări și proiectări și din 
ministere au ținut să comunice zia
rului punctele lor de vedere, fă- 
cînd propuneri în vederea sporirii 
eficienței documentării cadrelor 
tehnice peste hotare. La redacție 
s-au primit, de asemenea, răspun
suri și din partea uzinelor și insti
tuțiilor vizate.

Ce se desprinde din lectura a- 
cestor scrisori și răspunsuri ? Con
ducerea Minisierului Industriei Chimi
ce ne comunică : „Lipsurile sem
nalate în alegerea cadrelor tehnice 
trimise peste hotare pentru speciali
zare sau documentare și în valori
ficarea cunoștințelor clobîndite de 
acești specialiști la întoarcerea lor 
în țară sînt reale. Ele se datoresc 
faptului că direcțiile generale din 
minister și. conducerile unităților 
productive nu au selecționat în
totdeauna cu suficient spirit de 
răspundere cadrele și nu au insis
tat îndeajuns asupra pregătirii lor 
înainte de a fi trimise în străină
tate. în scopul evitării deficiențe
lor semnalate, conducerea ministe
rului a luat o serie de măsuri, 
printre care : la selecționarea ingi
nerilor care urmează să-și comple
teze cunoștințele de specialitate 
peste hotare se va ține seama de 
atașamentul lor față de uzinele în 
care lucrează; toate deplasările, 
indiferent de natura lor, vor fi 
precedate de instructaje conduse 
de cele mai competente cadre din 
minister; la întoarcerea în țară,

inginerii vor prezenta rapoarte 
tehnice de activitate cit mai amă
nunțite, din care să rezulte nive
lul la care au studiat problemele 
ce le-au fost încredințate, iar di
recțiile generale vor urmări siste
matic dacă aceste cadre tehnice își 
desfășoară activitatea la locurile 
de muncă pentru care s-au docu
mentat sau specializat peste ho
tare".

Măsurile preconizate au și în
ceput să fie aplicate. Dovada : răs
punsul conducerii Combinatului de 
cauciuc sintetic și produse petro
chimice — orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. în el se spune : „Unele cadre 
care au părăsit combinatul nostru 
și s-au angajat în alte părți au 
fost din nou propuse a se specia
liza peste hotare, evident, în noi 
domenii de activitate. Conducerea 
Ministerului Industriei Chimice 
n-a mai aprobat însă aceste noi 
deplasări". O hotărîre justă, care 
se impune a fi întrutotul respec
tată și în viitor.

„Am impresia, ne scrie lng. IU
LIAN BUZAȘ, de la Rafinăria Te- 
leajen, că, în cadrul unor minis
tere, trimiterile pentru documen
tare în străinătate s-au făcut cu 
prea multă ușurință, în timp ce în 
altele — de exemplu Ministerul 
Petrolului — în această privință 
s-a manifestat o zgîrcenie exage
rată. De 12 ani, din rafinăria noas
tră n-a mai plecat nici un inginer 
pentru documentare, specializare 
sau schimb de experiență peste 
hotare. Ceea ce, după părerea mea, 
nu reprezintă nicidecum vreo eco
nomie. Și mai este ceva de adău
gat. Există un ordin al ministru
lui, potrivit căruia inginerii care 
vizitează întreprinderi din străină
tate sînt obligați să-și noteze rea
lizările din domeniul protecției 
muncii și al tehnicii securității, iar 
la întoarcere să întocmească ra
poarte aprofundate privind solu
țiile cu aplicabilitate în sectoa
rele noastre de producție. Unde 
sînt aceste rapoarte 7 Cum se fo
losesc ? In orice caz, în ultimii 15 
ani, nimeni n-a vorbit vreodată în 
fața specialiștilor din rafinăria 
noastră despre aceste probleme, 
despre soluțiile care s-au adoptat 
în întreprinderi similare de peste 
hotare".

Reluînd ideea că studierea unor 
probleme peste hotare nu poate fi 
fructificată la maximum decît dacă 
de soluționarea lor se ocupă cei 
care s-au documentat în străină

tate, corespondentul nostru MIR
CEA STĂNCESCU, de la uzina 
„Vulcan" din Capitală, ne relatea
ză că o serie de ingineri care au 
efectuat schimburi de experiență 
și s-au specializat în R.S.F. Iugos
lavia, Franța, Austria și Anglia nu 
sînt folosiți în mod rațional. în 
încheierea scrisorii se arată : „Cred 
că este necesar ca și în uzina noas
tră să se acorde atenția cuvenită 
popularizării largi a rezultatelor 
schimburilor de experiență, a spe
cializării și documentării efec
tuate peste hotare".

Un răspuns am primit și din 
partea conducerii Fabricii de ma- 
șlni-unelte șl agregafe-Bucureșfi. 
Ni se face cunoscut că cele rela
tate în ziar au fost atent analizate 
și că s-au luat măsuri de lichidare 
a neajunsurilor. Ar fi fost util ca 
conducerea fabricii să nu se rezu
me însă exclusiv la exemplele pu
blicate, ci să privească în ansam
blu modul în care se desfășoară 
vizitele specialiștilor uzinei peste 
hotare, să analizeze temeinic roa
dele acestor deplasări. Ce părere 
are conducerea fabricii despre in
ginerii Petre Belcotă și Traian 
Țecu, care, după ce au studiat în 
Italia problemele turnării pieselor 
mari pentru mașini-unelte, și-au 
părăsit locurile de muncă ? Aces
tor ingineri, precum și celor că
rora li s-a arătat în articol că au 
greșit profund atunci cînd au pă
răsit întreprinderile și s-au eschi
vat de la soluționarea problemelor

producției, le comunicăm următoa
rele aprecieri realiste : „în mod 
vădit, ei au fugit de răspunderea 
care le-a fost încredințată, aceea 
de a conduce și exploata diferite 
instalații, muncă pentru care li 
s-au creat condiții să se pregă
tească peste hotare" (ing. P. BU- 
NEA, director general al Combi
natului de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice — orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej). „Am rămas foarte 
contrariat de atitudinea acestor 
ingineri, care, în loc să contribuie 
din plin la rezolvarea problemelor 
pentru care au fost trimiși să se 
documenteze în străinătate, au dat 
bir cu fugiții" (ing. I. BUZAȘ, Ra
finăria Teleajen).

La redacție am primit și o 
adresă (extrem de sumară) din 
partea Direcției mașlnl-unelfe din 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini. Considerăm că, în- 
trucît în articolul publicat sînt vi
zate și alte direcții generale, 
însăși conducerea ministerului, 
această adresă nu poate con
stitui în nici un caz răspunsul, 
care ne interesează, al conducerii 
ministerului. Așteptăm de aceea 
din partea conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
o analiză aprofundată a modului în 
care se fac și se fructifică vizitele 
de documentare în străinătate ale 
inginerilor și altor cadre tehnice, 
în așa fel încît fondurile cheltuite 
de stat în acest domeniu să dea 
roadele scontate.

Inițiative și realizări 
ale comitetelor
și comisiilor femeilor

în întreaga țară, adunările și 
conferințele de dări de seamă și 
alegeri ale comitetelor și comisii
lor femeilor constituie un prilej de 
analiză și intensificare a muncii 
politice și cultural-educative în 
rîndul maselor de femei, pentru 
creșterea contribuției acestora la

realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Despre unele aspecte ale ac
tivității comitetelor și comisiilor fe
meilor ne-a vorbit tovarășa Maria 
CIOCAN, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor.

offw horoditei“
de V. Em. GALAN

Ultimul roman al ful 
V. Em. Galan este o carte 
biografică și nu monogra
fică cum s-ar părea după 
titlu. Istoria apariției orașu
lui Horodija și a comple
xului induslnai cu același 
nume constituie un pretext, 
cele 700 de pagini ale vo
lumului cuprinzînd eveni
mente nelegate sau aproxi
mativ legate de localitate.

Volumul debutează cu 
un prolog în care Grigore 
Han, eroul principal, își 
urmărește cu amărăciune 
ironică reacțiile de prim 
pensionar al Horodiței. 
Sentimentul dominant, a- 
cela al neputinței de a se 
desprinde din activitatea 
febrilă a uzinei, de a re
nunța la viața de zi cu zi 
a complexului industrial a 
cărui formare și creștere 
Grigore Han a urmărif-o 
timp de 20 de ani, este ex
plicat, argumentat, întărit 
prin lunga, foarte lunga re
trospectivă care urmează 
prologului. Muncitor într-o 
fabrică din Timișoara, Han 
intră în 
apoi în 
voluția 
urmărită
perspectivele

ale cîtorva personaje, iar 
pe de altă parte prin for
mula reproducerii unor 
scrisori, dări de seamă, pro- 
cese-verbale, statistici. Con- 
cenfrînd conurile de lumi
nă asupra eroului sau a 
evenimentelor legate de 
Horodița, autorul urmăreș
te să caracterizeze mal 
pregnant personajul, să a- 
ducă în scenă o figurație 
bogată, adesea foarte im
portantă pentru desfășu
rarea acțiunii. Romanul este

prezentă din 
are structură 
reportericească ; 
pează prin 
firescul fragmentelor de 
viață prinse în obiectiv. 
Dacă încercăm însă să re
constituim într-o viziune de 
ansamblu romanul, el ne a- 
pare un labirint pentru ex
plorarea căruia autorul nu 
ne oferă un fir călăuzitor.

Conflictele, căci nu este 
numai unul, aduc mereu 
alte personaje, unele ur

mișcarea sindicală 
cea comunistă. E- 
personajului este 
pe de o parte din 

divergente

plin. Cartea 
predominant 

ea fra- 
dinamismul șl
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conceput arhitectural, ca o 
structură ciclică închisă, 
„cărțile* componente fiind 
centrate fiecare pe traiec
toria altui personaj, cu in
tenția ca ele să se unească 
într-un flux epic închegat.

Decupate din ansamblu, 
„Melania* și „Locotenentul 
N. M.’ sînt cărțile cele 
mai echilibrat construite. 
Atmosfera de tensiune gra
vă, succesiunea dramatică 
a înfîmplărilor, creează pa
gini în care arta detaliului 
de viață semnificativ și 
evocator a Iul Galan este

mărite cu atenție, altețe ex
pediate în cîteva pagini. 
Neîncadrînd organic pe 
toți eroii în traiectoria do
minantă a acțiunii, V. Em. 
Galan creează unele perso
naje purtătoare de idei, 
schematice, lipsite de com
plexitatea unui Grigore 
Han, Irina, Radu Șeptea. 
Ticu Sliț și colonelul căruia 
îi este vînduf, de pildă, 
sînt personaje pitorești, dar 
comportamentul, lipsa lor de 
principii nu reprezintă decît 
vag dezorientarea politică, 
oscilația micii burghezii din

perioada zbuciumatului an 
1945. Diversitatea de ti
puri umane care se mișcă, 
totuși, într-un perimetru 
insuficient, obligă cititorul 
la efortul de a căuta legă
turile lor cu eroul principal.

Acțiunea, spuneam, se 
desfășoară înir-un climat 
dramatic pe tot cursul ro
manului. Nenumărate între
ruperi, divagații, alternanțe 
de situații, unghiuri de ve
dere deosebite asupra ace
lorași evenimente conferă 
uneori romanul i' un dina
mism deosebit. De aceea, 
episoadele care trenează, 
unde autorul renunță la 
dinamismul faptelor pentru 
introspecții lirice sau nara
țiune inexpresivă — prolo
gul și capitolul „Mănescu* 
— nu destind, ci dezorien
tează cititorul. Simți, la un 
moment dat, că autorul 
vrea să comunice prea mul
te lucruri despre prea mulți 
oameni. Conflictele ar pu
tea constitui nucleele epi
ce ale unor cărți închega
te, de sine stătătoare.

„Cărțile Horodiței' se 
înscrie numai ca o reușită 
parțială în opera lui 
V. Em. Galan.

Galina RADULESCU

si

CINEMATOGRAFE
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Patria (comple
tare Rășinari) — 9; 11,15: 13,45; 16,15: 18,45; 21,15.
0 TOM JONES : Gloria (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Banat) — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, Aurora - 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21, Bucu
rești — 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21, Tomis - 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30 (la ultimele două cinematografe completa
rea Sărbătorirea Unirii Principatelor Române).
0 ANI CLOCOTITORI : Republica (completare Politețe ?) 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
0 HOȚUL DIN BAGDAD : Cinemateca — 9.
0 GUSTUL MIERII : Luceafărul (completare Elemente) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Bucegi — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30.
0 FATA DIN JUNGLA : Modern — 10; 13; 16; 18,30; 21 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana).
0 1N PUSTIUL PATAGONIEI : Capitol — 9,30; 11,30;
13,30; 15; 18,15; 20,30.
0 WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Festival (com
pletare Cronică la un miracol) — 9,15; 11,30: 13,45; 16; 
18,30; 21, Grivița (completare Sărbătorirea Unirii Princi
patelor 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, Clubul Uzinelor Republica (completare Arme ale 
cunoașterii) — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 VIZITA — cinemascop : Victoria — 9,30; 11,45, 14; 16,15; 
18,45; 21, Buzești - 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, Popular — 
11,30; 16; 18,15; 20,30.

O STEAUA BALETULUI : Central (completare Ajutor, mă 
înec) —■ 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, Volga (completare 
Cucerirea timpului) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE? - cine
mascop : Lumina — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Union (completare 
O grădină a artei) — 15; 17; ’19; 21, Rahova (completare 
Sculptorul șl timpul) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
® COMOARA SUBTERANĂ — ÎN COSMOS — TREPTE 
SPRE LUMINĂ — NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ : Timpuri noi 
— 10—21 în continuare.
O DEPĂȘIREA : Giulești (completare Gara) — 12; 15,30; 
18; 20,30, Feroviar (completare Și acum... puțină gimnasti
că) - 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
0 SAȘA : înfrățirea între popoare (completare Mărturiile 
timpului) — 11,30; 13,45; 15,45; 18; 20,15, Munca (comple 
tare O vînătoare neobișnuită) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30 
® PROCESUL ALB — cinemascop • Excelsior — 9,45; 12,30; 
15; 17,45; 20,30, Melodia — 10; 12,30; 15,30-, 18; 20.30 
0 TRAGEȚI IN STANISLAS I : Unirea - 11; 16; 18,15; 
20,30. Cotroceni — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE ? : Flacăra - 10: 
15; 17,45; 20,30. Drumul Sării - 11: 15: 17,30: 20.
0 DUMINICĂ LA NEW YORK : Vitan (completare Adam 
și Eva în Flat lux) - 11; 16; 18.15: 20,30
O CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Arta - 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, Flamura — 10; 12; 14: 16: 
18: 20
« PROCESUL DE LA NURNBERG - ambele serii • Viito- I 
rul - 15; 19.
A ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Progresul (completa i 
re Nimic despre Arhimcde) — 11,30; 15,30; 18; 20,15. I 
A FATA LUI BUBE : Cosmos — 16; 13; 20. I

Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, comitetele și 
comisiile femeilor au contribuit la 
organizarea și desfășurarea a nu
meroase manifestări cultural-edu
cative — expuneri, conferințe, sim
pozioane, seri literare și de între
bări și răspunsuri și numeroa
se alte manifestări. Numărul fe
meilor participante la confe
rințele consacrate documentelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. și 
altor teme politice interne și inter
naționale a fost în cursul anului 
trecut de peste 2 400 000.

Comitetele și comisiile femeilor 
din regiunea Banat au organizat 
aproape 500 de simpozioane pe 
teme privind industrializarea socia
listă a țării, dezvoltarea agricultu
rii socialiste, ridicarea bun£ Sării 
materiale și culturale a oamenilor 
muncii. De un larg interes s-au 
bucurat și cele 300 de simpozioane 
care au avut loc în orașele și satela 
regiunii București — pe teme socia
le specifice femeilor. In regiunea 
Iași, la simpozionul pe tema: 
„Mama, factor important în educa
rea copiilor", ținut în multe comu
ne au luat parte peste 6 000 de 
femei.

In adunările generale ale co
operatorilor, femeile au participat 
activ la dezbaterea proiectelor de 
Statut ale Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, coopera
tivei agricole de producție și Ca
sei de pensii, exprimîndu-și apro
barea unanimă față de prevederile 
acestora, precum și hotărîrea de a 
munci, cu hărnicie pentru întărirea 
economică a cooperativelor agricole 
de producție. O atenție deosebită a 
fost dată cuprinderii femeilor la în- 
vățămîntul agrozootehnic de masă.

In acțiunile patriotice de înfru
musețare a localităților, femeile 
își dovedesc inițiativa, spiritul 
gospodăresc și dragostea lor de 
frumos. Semnificativ este faptul că 
în 1965 la activitățile de interes 
obștesc au participat circa 3 500 000 
de femei, iar valoarea lucrărilor 
realizate este de peste 200 mi
lioane lei. în Maramureș au fost 
făcute plantări de pomi și arbuști 
ornamentali, s-au amenajat noi 
parcuri și zone verzi. Numeroase 
femei au ajutat la amenajarea 
unor case de naștere, dispensare, 
școli, cămine culturale, etc. Aproa
pe 1 000 de femei sînt purtătoare 
ale insignei „Fruntaș în întrecerea 
patriotică". Gospodinele din Bucu
rești au amenajat 350 sere care vor 
produce în acest an 30 de milioane 
de fire de flori ce vor înfrumuseța 
cartierele Capitalei.

în aceste zile la cluburi, în în
treprinderi și instituții, la căminele 
culturale au loc adunări festive, 
manifestări cultural-artistice în 
cinstea ziiei de 8 Martie — Ziua 
Internațională a Femeii. Cu acest 
prilej se trec în revistă realizările 
obținute, se exprimă sentimentele 
de prietenie și solidaritate cu lupta 
femeilor de pe toate meridianele 
lumii pentru libertate și democra
ție, pentru independentă națională 
și apărarea păcii.

Dumitru MÎNDROIU
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OASPEȚI LA CONGRESUL
Anotimp al fertilității

proiectului de Cod de procedură penală România in R. P. Polonă
(Urmare din pag. I)

Delegația
Sîmbătă la amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Uniunii Sovie
tice in frunte cu I. P Morozov, 
locțiitor al ministrului agriculturii 
al U.R.S.S., pentru a participa la 
lucrările Congresului de înființare 
a Uniunii Naționale a Cooperațive- 
lor Agricole din Republica Socia
listă România. La sosire, pe aero
portul Băneasa, membrii delegației 
au fost întîmpinați de Eugen A-

U. R. S. S.
lexe, membru al comisiei de orga
nizare a Congresului, Petre Mol
dovan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, și 
de alți membri ai Consiliului Su
perior al Agriculturii.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

în cadrul programului de lucru 
privind examinarea proiectului de 
Cod de procedură penală, la Pa
latul Marii Adunări Naționale au 
continuat lucrările Comisiei juri
dice a M.A.N.

La ședință, care a fost prezidată 
de deputatul prof. dr. Traian Io- 
nașcu, președintele comisiei, au 
participat ministrul justiției, Adri-

an Dimitriu, precum și un colec
tiv de juriști de specialitate care 
nu sînt deputați.

S-au
propuneri 
forma de 
texte ale 
procedură

și s-au însușit 
conținutul și 
a diferitelor

examinat
privind 

redactare 
proiectului Codului de 
penală.

(Agerpres)

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Tiberiu Petrescu a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă, în lo
cul tovarășului Gheorghe Diaco- 
nescu, care a primit alte însăr
cinări.

I

(Agerpres)

Delegația R. S. Cehoslovace

în Capitală a sosit, 
după-amiază, o delegație 
Cehoslovace în frunte cu 
Koloman Boda, membru 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
împuternicit al Consiliului Națio
nal Slovac pentru agricultură, care 
va lua parte la lucrările Congresu
lui de înființare a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole din 
Republica 
Membrii 
pinați la

■

sîmbătă 
a R. S. 
prof. dr. 
supleant

neasa, de Barbu Popescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Aurel Bulgă
rea, membru al Comisiei de orga
nizare a Congresului, de membri 
ai Consiliului Superior al Agricul
turii.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

O nouă bază de cercetări științifice
La Craiova a luat ființă o bază de cercetări 

de pe lingă Academia Republicii Socialiste Ro
mânia. în cadrul ei vor funcționa trei secții : 
istorie și arheologie, etnografie și folclor, isto
ria artelor, literatură și lingvistică. Director a 
fost numit C. S. Nicolaescu-Plopșor, membru 
corespondent al Academiei.

Cronica

Socialistă România, 
delegației au fost întîm- 
sosire, pe aeroportul Bă- (Agerpres)

Farmacii noi în Capitală

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

• în orașul Turnu Măgurele a început con
strucția primului bloc din cele 11 (cu 700 de 
apartamente), cîte se prevăd a se da în folo
sință aici. în același timp vor mai fi construite 
două centrale termice și un complex comercial.

Vineri, 4 martie, ministrul Aface
rilor Externe, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe Bjorn Olof- 
G'sorg Alholm, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare, în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni-

• în Capitală au început lucrările de construc- 
ție a unei noi magistrale de termoficare care 
va alimenta cu aburi tehnologici și apă supra
încălzită, de la centrala termoelectrică Bucu- 
rești-Sud, întreprinderi din zona industrială 
Dudești.

zont bogat, divers, în care „min
tea isteață' a țăranului român se 
avîntă cu dezinvoltură, stăpînă pe 
cunoștințe bine asimilate. O vigu
roasă opinie cooperatistă își spu
ne cuvîntul atît în hotărîrea des
tinelor generale cît și față de tot 
ce mai trage înapoi sau întîrzie 
izbînda deplină.

Adeziunea organică față de pre
vederile istoricului Congres al 
IX-lea al partidului îi însuflețește 
permanent pe țăranii cooperatori 
în munca lor, spre continua con
solidare a agriculturii socialiste, 
spre dezvoltarea ei intensivă și 
multilaterală. Rămasă o îndeletni
cire la fel de proaspătă și de fru
moasă, avînd aliate impetuoase 
forțe ale mecanicii ori ale chimiei, 
arta agriculturii este profesată cu 
aceeași dragoste și statornicie de 
oameni minunați, atașați naturii, 
atenți la pulsul anotimpurilor, 
știind a smulge pămîntului treptat, 
cu răbdare, minunea anuală a ce
realelor, a vinului, a fructelor.

Lumina lui Martie aduce în Ca
pitala republicii mii de țărani coo
peratori spre a da viață — într-o

uniune națională — acelorași nă- 
zuinți. Născute deopotrivă din Ini
ma lor, prevederile documentelor 
Plenarei din noiembrie 1965 a C.C. 
al P.C.R. și-au reliefat vibranta di
mensiune umană în dezbaterile în
suflețite ce au avut loc pretutin
deni, în fiecare cooperativă agri
colă de producție, în conferințele 
de constituire a Uniunilor raionale 
și regionale.

Trăindu-și cu tenacitate „miraco
lul industrial', care a umplut de ad
mirație pe toți cei ce l-au cunoscut, 
poporul român, condus de partidul 
său comunist, investește deopotri
vă talent și abnegație în dezvol
tarea agriculturii socialiste, în de- 
săvîrșirea relațiilor cooperatiste de 
muncă. Această lună Martie adu
ce, o dată cu clocotul germinații
lor din largile spații ale naturii, 
timbrul emoționant al unor înce
puturi și încununări ale destinelor 
agriculturii noastre. în plină explo
zie a primăverii, Congresul de 
constituire a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție întruchipează, fără îndoială, 
puterea nativă a pămîntului șl is
toriei acestei țări.

In turneu

Colectivul Teatrului național „Vasile Alee- 
sandri" din Iași a plecat ieri într-un turneu de 
31 de zile în regiunile Suceava, Brașov, Hune
doara, Ploiești, Galați, Bacău. Artiștii ieșeni vor 
susține spectacole cu piesa „Idolul și Ion Ana
poda" de G. M. Zamfirescu.

Cum se
în cîteva
Bacău și

(Urmare din pag. I)

desfășoară lucrările
raioane
Banat

din regiunile

„MONDIALELE

potențiar al Finlandei în Republi
ca Socialistă România.

★

Sîmbătă dimineața au părăsit 
Capitala Max Flechet, președintele 
Comitetului Franța-Europa de est, 
și alți membri ai misiunii indus
triale franceze, care, la invitația 
președintelui Camerei de Comerț 
a Republicii Socialiste România, 
au făcut o vizită în țara noastră. 
La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de Mar
cel Popescu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, de funcționari 
superiori ai Ministerului Comerțu
lui Exterior. Au fost prezenți Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București, și membri 
sadei.

îeri, în sala din str. Brezoianu nr. 23—25 din Capita
lă, s-a deschis o expoziție de iotografiî organizată 
de UCECOM. Fotografiile expuse au fost selecționate 
din peste 700 lucrări prezentate la primul concurs 
pe țară al fotografilor din cooperația meșteșugă

rească

în Drumul Taberei, la parterul complexului 
comercial nr. 2, se deschide luni 7 martie_o 
nouă farmacie — nr. 53 — cu program perma
nent. Luna viitoare se va deschide încă una în 
cartierul Jiului-Scînteia. Alte două unități far
maceutice vor fi date anul acesta în folosință în 
cartierele Balta Albă și Berceni.

ai amba-

• ..Tineretul, participant activ la înflorirea
patriei socialiste" este titlul simpozionului

DE HOCHEI PE GHEAȚA
Campionatul mondial de hochei pe 

gheață a continuat la Ljubljana. In 
centrul afenfiei spectatorilor 5-a si
tuat meciul dintre reprezentativele 
Suediei, fostă campioană mondială, și 
R. D. Germane, Jucînd foarte bine 
hocheișfii germani au repurtat a sur
prinzătoare victorie cu scorul de 4—1 
(0—0 ; 2—0 ; 2—1). Canada a învins 
Polonia cu 6—0 (4—0 ; 1—0 ; 1—0), 
iar R. S. Cehoslovacă a întrecut Fin
landa cu 8—1 (1—0; 3—0; 4—1).

Tn grupa B, care se desfășoară la 
Zagreb, sîmbătă a fost zi de odihnă. 
Reprezentativa României înfîlneșfe 
astăzi echipa Norvegiei.

&

■Ar
Ministrul prevederilor 

Greciei, Michail Galinos, 
țara noastră, într-o vizită particu
lară.

Oaspetele grec a făcut vizite de 
curtoazie ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, prof. dr. Voi- 
nea Marinescu, și adjunctului mi
nistrului afacerilor externe, Gheor- 
ghe Pele.

Dl. Galinos s-a interesat de orga
nizarea asistentei sanitare și socia
le și de construcțiile de locuințe, 
a vizitat unele instituții culturale 
și sociale, precum și obiectivele 
turistice de pe Valea Prahovei și 
din orașul Brașov.

sociale al 
se află în

ce are loc astăzi, orele 11, în Sala Palatului, or
ganizat de către C.C. al U.T.C. în colaborare cu 
Comitetul de stat pentru cultură și artă în cin
stea Congresului Uniunii Tineretului Comunist. 
Participă acad. Remus Răduleț, prof. univ. Gh; 
Ștefan, membru corespondent al Academiei, 
prof. univ. dr. Tudor R. Popescu, și scriitorul 
Ion Lăncrănjan. Urmează un program muzical- 
literar-coregrafic.

^Astăzi, în galeriile de artă ale Fondului 
plastic din bd. N Bălcescu nr. 23 A, se deschide 
expoziția de artă plastică a lui Iulian Olariu. 
Sînt expuse 46 de lucrări de sculptură și gra
fică. Expoziția rămîne deschisă pînă la 29 mar
tie și poate fi vizitată zilnic (în afară de luni 
și joi după-amiază) între orele 8,30—13,30 și 
17—20.

(Agerpres)
SEE®ES3ia33l 22E

Finalele spartachiadei 
militare de iarnă Pe marile bulevarde

• Orchestra Filarmonicii de Stat din Cluj a 
dat ieri seară în sala mare a Casei universita
rilor un concert simfonic cu concursul pianistu
lui Rognvaldur Sigurjonsson din Islanda. Au 
fost interpretate bucăți de Jora, Brahms și Dvo
rak. A dirijat Petre Sbîrcea.

„Baza de aprovizionare nr. 7 
Bacău ne-a trimis unele piese de 
schimb abia acum, la începutul 
lunii martie" — explica tov. Călin 
Săpunaru, directorul stațiunii.

în unele unități se așteaptă zvîn- 
tarea întregii suprafețe pentru a 
se ieși în cîmp. în vreme ce coope
ratorii din Lehancea lucrează de 
zor, cei din Glăvănești n-au ieșit 
la cîmp pentru că, chipurile, pă- 
mîntul ar fi umed.

Firește, ne aflăm abia în prima 
parte a campaniei agricole de pri
măvară. Lipsurile semnalate și ce
lelalte existente în raionul Adjud 
pot fi încă înlăturate. Se cere însă 
mai multă operativitate, un sprijin 
mai larg din partea specialiștilor 
și o mai bună organizare a muncii.

CUM Et VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 martie 1968. 

tn țară : Vreme relativ rece cu cerul variabil. Vor 
cădea precipitații izolate in nordul țării sub formă de 
lapoviță și ploaie, iar în sud sub formă de ploaie. Vînt 
potrivit din nord-est. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 și plus 6 grade iar maximele între 
2 și 12 grade. în București : Vreme relativ rece cu cerul 
schimbător. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

Ieri a avut loc la Predeal festivi
tatea de închidere a finalelor sparta- 
chiadei militare de iarnă. Ca și în 
edițiile precedente, întrecerile au cu
noscut un frumos succes. Aproape 
300 de finaliști, calificați din etapele 
anterioare, au participat la ștafetă, 
biatlon, proba de fond, combinată 
alpină (slalom și coborîre). Marea 
majoritate a concurenților au dove
dit o bună pregătire tehnică. în urma 
rezultatelor ultimelor probe — sla
lomul și coborîrea — pe primele 
locuri la combinată s-au clasat re
prezentativele : Postăvarul (categ. I), 
Someșul (categ. II), Milcov (categ. 
III).

Au fost declarate campioane ale 
spartachiadei militare de iarnă, edi
ția 1966, următoarele loturi: catego
ria I-a — lotul Bucegi i categoria a
II- a — lotul Dîmbovița i
III- a — lotul Milcov.

(Urmare din pag. I)

categoria

Noi recorduri de 
la atletism

lari după-amiază au 
sala Floreasca II întrecerile cam
pionatului republican al atleților 
seniori. Cu această ocazie au fost 
înregistrate cîteva performanțe va
loroase. In rîndul lor se înscriu cele 
de la triplu salt (Șerban Ciochină 
— 15,90 m) și săritura cu prăjina 
(Savin și Astaiei — 4,50 m), care 
constituie noi recorduri de sală.

început în

Capitald
-------------- 1 BUCUREȘTI-MLA- 
— DOST ZAGREB, „Cupa cam
pionilor, europeni" la volei mas
culin. Sala Floreasca, de la 
ora 19

9 RAPID

Floreasca, de la

B Meciuri amicale de fotbal:
Dinamo giir.nrAșH-Dincrmo 

Pitești (juniori); Dinamo
București-Dinamo

> Bucu- 
rești'-Steaua (cat. A). Pe stadio
nul Dinamo, cu începere 
ora 14.

de la

EEJ VOLEI. Sala Dinamo,
Metalul-Partizanul

ora 9 : 
roșu 

(fem), Dinamo-C.P.B. (fem), Di- 
namo-Progresul Brăila (mase) ; 
sala Ciulești, ora 11 : Rapid- 
C.S.M. Sibiu (fem).

fața Sălii Palatului și prin tro
tuare relativ mai largi, deși 
probabil se vor dovedi tot insufi
ciente într-un viitor apropiat. Spa
țiul liber însă din mijlocul pieței 
nu a fost conceput pentru a per
mite organizarea unui spațiu civic 
urban, unei piețe-loc de ședere, 
contemplare sau contact Bocial 
între oameni, ci ca spațiu verde 
și de circulație pentru vehicule și 
mai puțin pentru pietoni. Nu a fost 
folosită ocazia pentru organizarea 
unor asemenea suprafețe nici pe 
lărgirile realizate în fața noilor 
blocuri de pe Bd. Bălcescu și Ma- 
gheru. Recunosc că soluționarea 
problemei în condițiile moștenite 
de Capitala noastră nu era ușoa
ră. Explicația nu elimină însă une
le tentaiive care ar ii fost și mai 
sînt încă posibile, cu unele soluții 
măcar parțiale.

Chiar dacă socotim că au apă
rut și unele exagerări în realizările 
piețelor din centrul lașului și Su
cevei, soluțiile urbanistice adop
tate acolo au marele merit că for
mează spații civice plăcute în a- 
ceste orașe. încercări similare, 
bineînțeles cu soluțiile urbanistice 
diferențiate conform situației dife
rite din Capitală, ar putea forma 
obiectul unor studii și realizări 
valoroase în cele cîteva puncte 
importante unde spațiile mari
lor bulevarde capătă dimen
siuni mai largi, potrivite cu ase
menea tratări mai pretențioase. Șl 
s-ar putea întregi aceasta și cu 
lărgirea trotuarelor, formîndu-se 
treceri sub clădiri, similare celor 
din Piața Palatului, în părțile 
unde aglomerările pietonilor o vor 
impune în curînd (în special pe

în 
pe 
pe 
în- 
BO-

Bd. Gheorghe Gheorghlu-Dej, 
fața cinematografelor, ca și 
Bd. Bălcescu și Magheru, 
porțiunile unde spațiul se 
gustează excesiv). Această
luție de transformare, deși pre
zintă unele greutăți și sacrificii, a 
fost adoptată cu bun® rezultat® și 
in alte orașe mari. După cum în
cepe să se simtă nevoia realizării 
— în cîteva puncte grele 
versare — a unor treceri 
ne de pietoni.

Este de la sine Înțeles 
plificarea și lărgirea spațiilor des
tinate pietonilor, tngăduindu-le 
acestora și posibilitatea observării 
mai atente a ambianței înconjură
toare, va ridica pe o treaptă nouă 
pretențiile pentru aspectul estetic 
și finisajul întregului complex de 
elemente ce mobilează și echi
pează spațiul civic. Atenția spori
tă pentru o calitate cît mai bună 
și, dacă se poate, și o culoare cît 
mai plăcută a 1 
trotuarelor, a bordurilor și marca
jelor, ca și a echipamentului elec- ™ 
trie și iluminatului decorativ al | 
clădirilor, a firmelor, placardelor, 
reclamelor luminoase, prezentării | 
vitrinelor și chiar a coșurilor de | 
hîrtii, semnalelor indicatoare etc. 
nu ar trebui totuși să < 
cest moment, putînd aduce 
atunci un plus remarcabil de fru
musețe ambianței urbane a cen
trului orașului.

O dată cu atenția ce trebuie a- 
cordată și omului pedestru, sperăm 
că vor fi în mai mare măsură atrași 
în această activitate și artiștii 
plastici, pentru a-și da concursul 
la realizarea elementelor de mo
bilier urban ca și a unor opere 
de artă monumentală.

de tra- 
subtera-

— Ce țări și-au anunțat 
pînă în prezent participarea ?

— Pe adresa direcției festivalului 
au sosit sute de scrisori în care se 
exprimă dorința specialiștilor acestui 
gen de a fi prezenți la Mamaia. Per
sonalități de seamă ale filmului de 
animație ca de exemplu John Hubley 
(președintele ASIFA), Less Goldman 
și Frank Braxton (S.U.A.), John Hal- 
las și Joe Batchelor (Anglia), Bruno 
Bozzetto și Massimlno Garnier (Ita
lia), Pierre Barbin — Franța (secretar 
general al ASIFA) șl numeroși alții 
șl-au anunțat participarea, iar diferiți 
producători (organizații sau indivi
duali) s-au înscris cu filme, operațiu
nea de înscriere și selecție a progra
melor fiind în plină desfășurare. Trei 
țări cunoscute prin larga dezvoltare

a acestui gen, R. S. Cehoslovacă, 
U.R.S.S. și R. S. F. Iugoslavia — au 
înscris pînă acum la festival 16, 10 
și respectiv 8 filme de animație. S-au 
mai înscris filma din Italia, Franța, 
R. F. Germană, Canada, Anglia, R. P. 
Polonă șl numeroase alte țări.

Un juriu alcătuit din cineaști ro
mâni va face o preseleefie a filmelor 
înscrise, asigurînd prezența în com
petiție a celor mai bune. Juriul in
ternațional al festivalului, format din 
7 personalități de frunte ale filmului 
de animație, va acorda celor mai 
bune producții cinci premii mari, 
avînd posibilitatea să dea șl alte 
mențiuni și diplome.

Interviu realizat de 
Ștefan DINICĂ

Aproape în toate unitățile agri
cole din regiunea Banat s-a asigu
rat întregul sortiment de semințe 
necesare, iar reparația tractoarelor 
și celorlalte mașini agricole care 
vor fi folosite în campania de pri
măvară este practic încheiată. Da
torită măsurilor luate, o dată cu 
venirea primelor zile călduroase, 
pe ogoarele regiunii munca a înce
put din plin. Multe unități agricole 
din raioanele Deta, Timișoara, A- 
rad și Moldova Nouă, unde solul 
s-a zvîntat, au semănat suprafețe 
însemnate cu ovăz, mazăre, lucer- 
nă, trifoi și alte culturi din epoca 
I. Pînă acum, în regiune au fost 
însămînțate aproape 12 000 ha, din 
care peste 8 000 ha în cooperati
vele agricole. Raidul a scos la 
iveală șl unele deficiențe.

O primă problemă care se ridică 
este lipsa pieselor de schimb pen
tru utilajele agricole care au intrat 
sau vor Intra în curînd în cîmp. 
Despre neajunsurile pe care le pro
voacă 
ION 
S.M.T. 
nostru 
este pus la punct. Nu avem însă 
șuruburi pentru flare de plug și 
pentru cormane, furtune pentru 
semănătorile 2 SPC 2. Din această 
cauză nu vom putea utiliza unele 
tractoare și semănători'1.

. • . • .h
Nu este un caz izolat. Din ceea 

ce ne-au spus și alți specialiști re
zultă că atunci cînd unele mașini 
se vor defecta în timpul lucrului, 
ele vor sta zile în șir neutilizate 
din lipsă de piese de schimb. A- 
ceastă stare de lucruri a fost con
firmată la consiliul agricol regio
nal. „Baza de aprovizionare din 
Timișoara — ni se spunea"— nu 
are nici un pinion, nici un Teduc- 
tor, piese de care adesea se'simte 
mare nevoie". Este o problemă care 
trebuie grabnic rezolvată. ■

întîrzieri în efectuarea lucră
rilor provoacă și deficiențele or
ganizatorice. La cooperativa a- 
gricolă din Chizătău, bunăoară, 
deși terenul care urmează să fie 
însămînțat cu ovăz este zvîntat, nu 
s-a semănat nici un bob pentru că 
abia acum consiliul de conducere 
s_a dumirit că sămînța necesară 
lipsește. Sămînța nu este asigurată 
în întregime nici în alte unități 
cum sînt cele din Căvăran, Izvin 
etc, deși din evidența consiliului 
agricol regional rezultă că ea e- 
xistă.

Consiliile agricole trebuie să 
sprijine conducerile cooperativelor 
agricole pentru a urgenta lucrări
le de scurgere a apei de pe tere
nurile unde aceasta băltește. De 
asemenea, este necesar să se ia 
măsuri pentru efectuarea cît mai 
grabnică a arăturilor, deoarece 
n-au fost arate decît 2 116 ha. în 
raionul Lipova, din 2 800 ha nu s-a 
arat nimic, deși există condiții 
bune.

Este necesar ca organele locale 
să ia măsuri practice șl eficiente 
pentru ca în fiecare cooperativă 
agricolă lucrările din campania de 
primăvară să se desfășoare în con
diții bune.

acest lucru ne-a vorbit ing. 
ACHIMESCU, directorul 
Remetea Mare: „întregul 
parc de mașini și tractoare

Deși față de alți ani realiză
rile la semănat sînt mult mai 
bune, este necesar ca această 
lucrare să se execute într-un 
ritm mal intens. Totodată, tre
buie grăbită întreținerea ogoa
relor de toamna șl verificat te
meinic modul de pregătire a 
tractoarelor și mașinilor agrico
le. Oamenii muncii din agricul
tură sînt chemați să intensifice 
lucrările agricole de primăvară 
pentru a pune o temelie puter
nică recoltei din acest an.

r
I
I
I

ite, și o culoare cu « 
pardoselii strâzil și ■ 
jordurilor si marca- ■

că am-

aștepte a- R 
ice și pînâ | 

. . . . . I
s 
!
I

(Urmare din pag. I)

„Movie Marketing' etc. — au fost 
publicate știri și date despre această 
manifestare. Comitetul de organiza
re, care acționează în sfrînsă legătură 
cu O.N.T., are un plan vast de mă
suri pe care urmează să le realizeze 
pînă la începerea festivalului.

înaintea acestei întîlnirl internațio-

nale, va avea loc Intre 15—22 iunie 
„Al lll-lea Festival Național al Fil
mului". Cele două festivaluri națio
nale de pînă acum au creat din punct 
de vedere organizatoric condițiile 
pregătirii acestei prime competiții 
internaționale, iar emblema festiva
lului național, „Pelicanul Alb", a fost 
adoptată și de Festivalul internațional 
al filmului de animație.

I
I
I
I

I

Tîrgul de la Leipzig

a-

După tîrgurile încununate de 
succes din anul jubiliar 1965, Leip- 
zigul este din nou pregătit pen
tru un important eveniment eco
nomic internațional — Tîrgul de 
primăvară 1966, care se desfășoară 
între 6—15 martie și la care par
ticipă peste 10 000 de expozanți 
din peste 70 de țări. Datorită
cestei largi participări și a cali
tății produselor expuse, Tîrgul de 
la Leipzig își va demonstra în mod 
pregnant rolul său important de 
centru comercial ospitalier și de 
teren de competiție pe planul rea
lizărilor științifico-tehnice.

Acest tîrg are loc în condițiile 
cînd R.D.G. a întreprins o nouă 
inițiativă de pace pe scară națio
nală și internațională, în condițiile 
unei dezvoltări considerabile a po
tențialului economic al R.D.G. Pro
punerea în șase puncte adresată 
Bundestagului vest-german nou 
ales, cuprinsă în mesajul de Anul 
Nou al președintelui Consiliului de 
Stat al R.D.G., Walter Ulbricht, 
precum și inițiativa R.D.G. privind 
Europa și recenta cerere a R.D.G. 
de a fi primită în O.N.U. se bucu
ră de atenție, ca contribuții con
structive ale R.D.G.

La Tîrgul de primăvară de la 
Leipzig, prin reflectarea cuprinză
toare și grăitoare a capacității in
dustriale a R.D.G., își va găsi ex
presia bilanțul făcut la cea de-a 
11-a Plenară a C.C. al P.S.U.G. din 
decembrie 1965 în privința rezulta
telor noului sistem economic de 
olanificare și conducere aplicat în 
R.D.G. în mii de produse de cel

mai înalt nivel științific și tehnic 
se vor manifesta eforturile oame
nilor muncii din R.D.G. în între
cerea socialistă în cinstea celei 
de-a 20-a aniversări a constituirii 
P.S.U.G., care va avea loc în apri
lie.

Tîrgul de primăvară oferă o 
Imagine cuprinzătoare a importan
tului potențial economic de care 
dispune R.D.G. în programul de 
prezentare în cadrul Tîrgului a in
dustriei R.D.G. se remarcă în mod 
clar orientarea consecventă spre 
construcțiile cele mai moderne, 
precum și spre metodele și mate
rialele cele mai noi și cu un mare 
randament.

Ca rezultat al politicii economice 
consecvente promovate de R.D.G., 
în 1965 puterea economică a țării 
a crescut simțitor. Producția de 
mărfuri industriale a crescut cu 6,1 
la sută,, venitul național — cu 4,7 
la sută și volumul investițiilor cu 
7,5 la sută. Sporirea schimburilor 
din cadrul comerțului exterior cu 
circa 5 la sută, în special creșterea 
exportului de mașini și utilaje cu 
aproape 9 la sută, au contribuit în 
mare măsură la creșterea prestigiu
lui internațional al R.D.G.

O bază hotărîtoare pentru dez
voltarea în perspectivă a econo
miei R.D.G. o constituie acordul 
comercial de lungă durată încheiat 
între R.D.G. și U.R.S.S. pe anii 
1966—1970, prevăzînd schimburi în 
sumă de peste 60 miliarde valută 
MDN *).

*) Marca Băncii do emisie germane.

R.D.G. acordă, de asemenea, o 
mare însemnătate colaborării eco
nomice și tehnico-științifice cu 
celelalte state socialiste, în special 
cu celelalte țări membre ale 
C.A.E.R. In legătură cu aceasta, 
apreciem într-un mod foarte pozi
tiv încheierea recentă a acordului 
comercial de lungă 
a protocolului anual 
între Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă 
România, în special marile cote 
de creșteri prevăzute în acest 
acord. Tîrgul de primăvară de la 
Leipzig 1966 va oferi, în mod fi
resc, numeroase posibilități ca pe 
baza acestei înțelegeri de lungă 
durată și a protocolului anual, în
tre întreprinderile de comerț exte
rior din țările noastre să fie în
cheiate acorduri de export-import, 
să se studieze programele de pro
ducție ale partenerilor și să se 
deschidă noi căi ale cooperării.

Caracteristic pentru dezvoltarea 
instituției de tîrguri internaționale 
în epoca revoluției tehnice este 
lărgirea considerabilă a funcțiilor 
acestor manifestări ca centre de 
mijlocire și menținere a contac
telor, de schimb de informații în
tre producători, cumpărători, oa
meni de știință și tehnicieni.

Tîrgul de la Leipzig ține seama 
de aceste tendințe de dezvoltare, 
prin aceea că-și adaptează profi
lul pe ramuri la cerințele cele 
mai moderne. De pildă, ramurile 
instalații și mașini chimice, materii 
chimice de bază, electrotehnica, e- 
lectronica, mașini de prelucrat

durată și 
pe 1966

metale și metalurgia se 
mă în adevărate centre 
tate ale ofertei.

Se oferă, în total, peste un mi
lion de exponate. Circa două 
treimi din suprafața de expunere 
revin tîrgului tehnic care, pe un 
teritoriu îngrădit, cuprinde 22 
hale, 25 pavilioane și circa 90 000 
mp de teren în aer liber. Tîrgul 
bunurilor de 
în 17 clădiri 
lui.

Programul 
co-științifice 
un congres științific pe tema „Ra
ționalizarea procesului de produc
ție în industria metalurgică pre
lucrătoare", un simpozion — „Me
canizarea și automatizarea ajuta
jului în laminoare", două colocvii 
cu privire la „Instalații de cîntări- 
re și dozare ca mijloace de auto
matizare în industrie" și „Influen
ta standardizării asupra comerțului 
internațional", precum și aproxi
mativ 200 de conferințe de specia
litate ținute de expozanți.

Tîrgul de la Leipzig stimulează 
competiția internațională pe planul 
realizărilor, prin acordarea de me
dalii de aur și diplome pentrij pro
dusele cele mai bune. 360 de expo
zanți din străinătate, din Germania 
occidentală și din .Berlinul occiden
tal și-au și exprimat intenția' de a 
concura pentru obținerea acestor 
distincții rîvnite.

Sîntem siguri că toți reprezen
tanții comerțului, experții și- tu
riștii români se vor întoarce :de la 
Leipzig cu convingerea 
într-adevăr să vizitezi 
la Leipzig.

transfor- 
de greu-

consum s-a instalat 
din centrul Leipzigu-

de manifestări tehni- 
al Tîrgului cuprinde

Erich DANZ
Consilier comercial al 
Republicii Democrate

că merită 
TîrgUl de

Ambâsadei
Germpne



Incidente 

sîngeroase 

în Ecuador
$ Demonstrație de protest 

împotriva regimului militar 
$ Poliția și armata au deschis 

focul

GUAYAQUIL 5 (Agerpres). — Uni
tăți ale poliției șl armatei ecuado- 
riene au deschis simbătâ locul îm
potriva unui număr de peste 3 000 
de persoane care au manifestat pe 
străzile orașului Guayaquil în semn 
de protest împotriva regimului mi
litar. Particlpanții la demonstrație 
au scandat: „Cerem o constitu
ție r, „Jos dictatura militară 1". Ca 
urmare a atacului armat, numeroa
se persoane au fost rănite.

Nigeria : NOI CIOCNIRI 
ÎNTRE FORJE 
ARMATE Șl GROPARI 
RĂSCULATE

LAGOS 5 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că, în 
ciuda măsurilor severe de secu
ritate impuse de autoritățile mili
tare nigeriene, tulburările în a- 
ceastă țară continuă. Postul de 
radio Lagos arată că, în cursul zi
lelor de 3 și 4 martie, în provincia 
Yanago au avut loc ciocniri în
tre forțele armate și grupări răs
culate. 119 persoane, care aparțin 
grupării politice „Niger Delta 
Congress", au fost arestate. înain
te de lovitura de stat din Nigeria, 
această grupare politică era afi
liată partidului „Alianța naționa
lă nigeriană". Un număr de 90 
dintre persoanele arestate urmea
ză să compară în fața Tribunalu
lui militar, fiind acuzate de îm
potrivire f.ață de forțele de or
dine.

DE LA PĂM1NT PE VENUS
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Comentînd zborurile stațiilor auto
mate „Venus 2“ și „Venus 3“ 
agenția TASS relatează :

In aparatul care a atins supra
fața planetei Venus se afla o sfe
ră cu un diametru de 70 mm pe 
suprafața căreia sînt gravate con
tururile continentelor Pămînlului. 
In interiorul acestei sfere se află 
o medalie avînd gravată pe o par
te stema U.R.S.S., iar pe cealaltă 
— planetele sistemului solar și 
inscripția „Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste 1965“. Înainte 
de lansare, aparatul care a atins 
suprafața planetei Venus a fost 
sterilizat pentru a se distruge 
toate microorganismele terestre de 
pe el, prevenind astfel posibilita
tea transportării lor pe Venus.

Evenimentele din Indonezia
DJAKARTA 5 (Agerpres).— în 

fața Tribunalului militar special 
de la Djakarta continuă proce
sul intentat locotenent-colonelului 
Untung, fostul comandant al gărzii 
președintelui Sukarno, acuzat de a 
fi organizat acțiunea de la 30 sep
tembrie. Citind surse bine infor
mate, agenția Reuter anunță că, 
luînd cuvîntul, Untung a respins 
acuzațiile ce i-au fost aduse, afir- 
mînd că el nu a organizat o re
beliune armată împotriva statului 
indonezian și nu a comis acte de 
trădare. El a declarat că „acțiunea 
de la 30 septembrie avea ca scop 
numai salvarea președintelui Su
karno de la o lovitură de stat pre
gătită de un consiliu al generali
lor". Untung a citat apoi o serie 
de încercări de atentat la viața 
președintelui Sukarno, între care a

LUPTE ÎN CENTRUL
VIETNAMULUI DE SUD

SAIGON 5 (Agerpres). — Zilele 
de vineri și sîmbătă au fost mar
cate în Vietnamul de sud de o 
activitate militară din cele mai 
intense din ultimele patru luni, 
între trupele americane sprijinite 
de saigonezi și patrioți au avut 
loc ciocniri violente în provinci
ile Quang Ngai și Phu Yen, si
tuate în centrul Vietnamului de 
sud, respectiv la 500 km și 360 km 
nord-est de Saigon. Operațiunea 
declanșată de forțele americane

HANOI 5 (Agerpres). — în 
mesajul adresat Comisiei In
ternaționale de supraveghere 
și control din Vietnam, misi
unea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei 
populare vietnameze protes
tează energic împotriva rai
durilor aeriene efectuate la 4 
martie de aviația americană 
asupra R. D. Vietnam. în me
saj se arată că au fost bom
bardate și mitraliate centre 
populate și obiective econo
mice. Misiunea informează 
Comisia internațională că în 
cursul raidurilor din 3 martie 
a fost bombardată școala pri
mară din Mai Tung și școala 
din Dan Thuong, provincia 
Phu Tho, omorînd și rănind 
11 elevi și profesori.

în Quang Ngai a primit numele 
de „Utah" iar cea din provincia 
Phu Yen, „Harrison". în luptele 
de lîngă localitatea Quang Ngai 
au fost semnalate pierderi însem
nate atît în rîndul forțelor ame
ricane cît și în rîndul celor saigo- 
neze.

Sîmbătă dimineața, dată fiind 
intensitatea luptelor din provincia 
Quang Ngai, un al doilea batalion 
de parașutiști saigonezi a fost adus 
cu elicopterele în zona operațiu
nilor. După-amiază au fost pla
sate în luptă și rezervele de puș
cași marini americani.

Referindu-se la pierderile mate
riale înregistrate de americani, 
agenția France Presse anunță că

Sfera cu contururile continentelor 
Pămîntulul

menționat evenimentele din 17 oc
tombrie 1952 cînd Abdul Haris 
Nasution, pe atunci colonel, a în
conjurat cu tancuri palatul prezi
dențial, somîndu-1 pe Sukarno să 
dizolve parlamentul ales.

A luat apoi cuvîntul dr. Gu- 
mulja, avocatul apărării care, de 
asemenea, a respins acuzațiile for
mulate împotriva lui Untung, ară- 
tînd că „acuzațiile nu au putut fi 
dovedite prin fapte".

★
Agenția Reuter relatează că pre

ședintele Sukârno a acceptat joi 
crearea în țară a unei organizații 
studențești unice — Uniunea na
țională a studenților din Indonezia. 
Guvernatorul orașului Djakarta, 
generalul Amir Mahmud, a anun
țat că aceasta este singura organi
zație studențească admisă să acti
veze pe viitor. 

numai vineri în Vietnamul de sud 
cinci avioane și elicoptere ameri
cane au fost doborîte sau forța
te să aterizeze din cauza tirului 
patrioților. Sîmbătă dimineața, un 
avion american s-a prăbușit în 
delta fluviului Mekong. în provin
ciile Binh Duong și Quang Ngai, 
unde au loc lupte violente, un 
bombardier de tipul „F-100" și 
trei elicoptere au fost, de aseme
nea, doborîte de patrioți.

★

WASHINGTON 5 (Agerpres) — 
Autoritățile americane au anunțat 
că pierderile suferite de forțele 
S.U.A. în Vietnamul de sud în 
cursul săptămînii trecute se ridică 
la 130 de morți și 849 de răniți. 
Aceasta face ca totalul pierde
rilor americane în Vietnamul de 
sud, de la începutul intervenției în 
această țară, să fie de 2 335 morți 
și 11 574 răniți. Totodată, un nu
măr de 151 militari sînt dați dis
păruți.

Sesiunea 
Consiliului O.U.A. 
a luat sfîrșit

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). —• 
La Addis Abeba a avut loc sîm
bătă ședința plenară finală a ce
lei de-a 6-a reuniuni a Consiliului 
Ministerial al O.U.A. Delegațiile 
prezente au adoptat rezoluțiile 
în problema Rhodesiei și cea cu 
privire la politica de apartheid 
promovată de guvernul rasist din 
Republica Sud-Africană. în rezo
luția cu privire la Rhodesia, Con
siliul Ministerial al O.U.A. cere, 
printre altele, țărilor membre și 
guvernelor interesate să nu recu
noască regimul lui Ian Smith și 
să acorde sprijin luptei de elibe
rare a poporului Zimbabwe. Re
zoluția cheamă din nou guvernul 
englez să aplice măsuri mai efi
ciente, folosind inclusiv forța, pen
tru a înlătura imediat regimul mi
norității albe de la Salisbury.

Rezoluția cu privire la Rhodesia 
a fost adoptată fără amendamen
tul prezentat de Tunisia, prin care 
țările membre ale O.U.A. erau au
torizate să restabilească relațiile 
diplomatice cu Anglia, rupte anul 
trecut ca urmare a unei hotărîri a 
O.U.A. Unele delegații, exprimîn- 
du-și dezacordul cu propunerea 
Tunisiei, au părăsit lucrările sesiu
nii. Printre acestea se numără 
delegațiile Somaliei și Algeriei.

în rezoluția cu privire la politi
ca de apartheid se cere aplicarea 
strictă a rezoluțiilor privind adop
tarea de sancțiuni împotriva guver
nului Verwoerd.

DEZBATERILE
DIN PARLAMENTUL
INDIAN

DELHI 5 (Agerpres). — India șl 
Pakistanul și-au reafirmat hotă- 
rîrea de a respecta prevederile De
clarației de la Tașkent și de a în
deplini obligațiile ce decurg din 
ea, a declarat ministrul afaceri
lor externe al Indiei, Swaran 
Singh, în Camera populară a Par
lamentului indian. Singh a spus că 
la recentele convorbiri de la Ra
walpindi fiecare parte și-a expri
mat poziția privind problemele ce 
trebuie puse în discuție în etapa 
actuală. Delegația pakistaneză a 
propus discutarea problemei Kaș- 
mirului — considerînd-o esențială 
în rezolvarea disputei și îmbună
tățirea relațiilor între cele două 
țări. Delegația indiană și-a reafir
mat cunoscuta poziție în această 
problemă, arătînd că discutarea 
ei în prezent n-ar fi utilă.

O unitate a armatei de eliberare din Laos

CORESPONDENȚĂ ARGENTINA

ÎNTRE CIOCAN
MANEVRE
Împotriva
REPUBLICII
YEMENITE
Problema yemenită revine pe 

lista evenimentelor de actualita
te. La sfirșitul lunii februarie, în 
mica localitate Harad, situată la 
100 km de granița cu Arabia Sau- 
dită, 50 de personalități yemenite, 
reprezentind cele două părți — 
republicană și .regalistă — urmau 
să se întîlnească din nou pentru 
a discuta problema încetări: osti
lităților din Yemen și a restabili
rii păcii. Divergențele existente 
între cele două părți, înăsprirea 
relațiilor lor în general — care 
au degenerat din nou în ciocniri 
armate — au făcut însă imposi
bilă reluarea dialogului la terme
nul fixat. în ultimele zile, șansele 
redeschiderii conferinței au scă
zut și mai mult. La începutul a- 
cestei săptămîni, liderii regaliști- 
lor au ținut să precizeze că întîl- 
nirea nu poate avea loc dacă nu 
va fi format un „guvern provizo
riu neutru'. Unii comentatori a- 
preciază aceasta ca o manevră 
ce are drept scop deschiderea 
unei portițe pentru revenirea mo
narhicilor la conducerea țării. 
Partea republicană a respins însă 
mai de mult cererile monarhiști- 
lor, declarînd că republica nu 
poate fi pusă în cauză, după trei 
ani de existență și după recu
noașterea sa de către un mare 
număr de țări. Premierul yemenit, 
Hassan Al Amri, a declarat, de 
asemenea, că poporul yemenit 
este hotărît să apere regimul re
publican și să lupte pentru dez
voltarea economiei și creșterea 
nivelului său de trai. în acest 
scop, guvernul a Inițiat acțiuni 
de valorificare a unor terenuri, 
construirea de șosele, întreprin
deri industriale și școli.

„Poporul yemenit — scrie re
vista tunisiană „Jeune Afrique' — 
a înaintat cu trei secole în trei 
ani și acum el poate să măsoare 
prăpastia care desparte Imama- 
tul de republică'.

Cercurile regaliste încearcă să 
recîștige terenul pierdut, mlzînd 
pe sentimentele religioase, ca și 
pe înapoierea unor pături ale 
populației. Majoritatea dintre con
ducătorii triburilor sprijină în pre
zent regimul republican ; e drept, 
acest sprijin are anumite limite. 
Republicanismul multora se înte
meiază pe ura personală față de 
dinastia răsturnată.

Autoritățile republicane se stră
duiesc să strîngă într-un singur 
curent toate păturile populației 
care se pronunță în favoarea re
publicii.

C. OPRICA

țile de consum intern 
au sporit și mai mult, 
s-a impus o reducere 
a excedentelor de 
export; aceasta a 
frînat satisfacerea 
cerințelor în conti
nuă creștere ale Ar
gentinei de a importa 
bunuri industriale 
pentru aproviziona
rea și utilarea între
prinderilor.

Actualul cabinet 
argentinean a luat o 
serie de măsuri me
nite să amelioreze si
tuația economică a 
țării. La scurt timp 
după venirea pre
ședintelui Arturo II- 
lia, s-a decretat re
zilierea contractelor 
cu societățile petro
liere străine și intro

ceste cereri urmăreș
te însă apărarea in
tereselor capitalului 
internațional. Cere
rea de eliminare a 
deficitului bugetar, 
de pildă, ascunde în 
realitate dorința re
ducerii creditelor a- 
cordate întreprinde
rilor de stat, care o- 
cupă o pondere im
portantă în economia 
națională, pentru a se 
determina falimentul 
acestora în interesul 
monopolurilor. La fel, 
restrîngerea ajutoru
lui financiar dat în
treprinderilor mici și 
mijlocii urmărește să 
înlesnească înghițirea 
acestora de către ma
rile societăți și să 
ducă la creșterea șo
majului pentru a pu
tea fi astfel scăzute 
alariile.
Aflate între ciocan 

și nicovală, oficialită
țile argentinene au 
aplicat unele dintre 
aceste măsuri, al că
ror efect a fost un 
val de greve și alte 
mișcări revendicati
ve, care dovedesc că 
oamenii muncii sînt 
hotărîți să-și apere 
drepturile în ciuda 
presiunilor monopo
lurilor din afara și 
din interiorul țării. 
In raportul prezentat 
la recenta plenară 
lărgită a C.C. al Par
tidului Comunist din 
Argentina, Victorio 
Codovilla, președin
tele partidului, arăta 
că în această țară are 
loc o ofensivă îndîr- 
jită a oligarhiei, lati
fundiarilor, mono
polurilor străine și 
a marilor capitaliști 
împotriva clasei 
muncitoare și a po
porului ; se accen
tuează elementele 
crizei care devine din 
ce în ce mai vizibilă. 
Reacțiunea internă 
intenționează să con- 
strîngă guvernul să 
capituleze. Referin
du-se la lupta oame
nilor muncii și a în
tregului popor, luptă 
care ia amploare, ra
portul a subliniat 
„rolul de primă im
portanță pe care îl 
deține clasa munci
toare în viața politi
că și socială a Argen
tinei".

Gh. CERCELESCU

Șl NICOVAL

Congresul

Partidului AKEL
NICOSIA 5 (Agerpres). — In șe

dința din 5 martie a celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului AKEL 
au continuat dezbaterile pe mar
ginea raportului politic prezentat 
de E. Papaioannu, secretar gene
ral al partidului.

Luînd cuvîntul, A. Ziartidis, 
membru al Biroului Politic al 
AKEL, secretar general al Federa
ției naționale a oamenilor muncii 
din Cipru, a subliniat rolul hotărî- 
tor al clasei muncitoare în lupta 
împotriva planurilor neocolonialis- 
mului, precum și importanța 
strîngerii alianței dintre clasa 
muncitoare cu masele țărănești și 
cu alte pături ale populației ciprio
te. El a spus că Partidul AKEL va 
face totul pentru a nu permite o 
„rezolvare" de către N.A.T.O. a 
problemei cipriote.

Au mai luat cuvîntul N. Mihai- 
lidis și K. Partgsidis, membri ai 
Biroului Politic al AKEL, care au 
subliniat importanța alianței din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
cipriotă, a stabilirii unor relații 
prietenești între ciprioții greci și 
turci și s-au ocupat de o serie de 
probleme internaționale, condam- 
nînd agresiunea americană în 
Vietnam.

Pe scena vieții so- 
cial-politice din Ar
gentina se succed de 
la o vreme eveni
mente cu largă rezo
nanță publică. Nici 
nu se stinsese ecoul 
acțiunilor revendica
tive ale muncitori
lor de la companiile 
de zahăr din regiu
nea Tucuman cînd 
feroviarii argenti'- 
neni au declarat 
grevă generală. Mun
citorilor de la căile 
ferate le-au urmat 
cei de la poștă și te
lefoane, de la salu
britate, electricienii 
din Buenos Aires 
ș. a. Unele dintre a- 
ceste greve încă nu 
s-au încheiat, iar al
tele noi sînt pe punc
tul de a izbucni. Co
mitetul unificat de 
acțiuni sindicale al 
cadrelor didactice din 
Argentina a declarat 
că profesorii școlilor 
primare și secunda
re își vor întrerupe 
activitatea în aprilie, 
dacă cererile lor nu 
vor fi rezolvate.

Nemulțumirea sa- 
lariaților de la în
treprinderile de stat 
și particulare are 
cauze multiple. în 
doi ani costul vieții 
a crescut cu 80 la 
sută. Pe piața de 
schimb, peso-ul a 
pierdut aproape ju
mătate din valoarea 
sa. în multe uzine și 
fabrici producția se 
întrerupe adesea, se 
închid întreprinderi, 
se concediază munci
tori. Potrivit revistei 
„Cronista comercial", 
valoarea firmelor ca
re au dat faliment 
în 1965 a depășit pe 
cea din anul prece
dent.

Rădăcinile acestei 
situații în care se a- 
flă economia Argen
tinei sînt adînci. Scă
derea prețurilor la 
produsele agricole pe 
piața internațională 
a coincis în perioada 
postbelică cu o creș
tere a prețurilor la 
mărfurile industria
le. Argentina, cu o 
economie bazată pe 
agricultură, a fost 
puternic afectată de 
această „foarfecă" a 
prețurilor. Totodată, 
în condițiile în care 
populația țării s-a 
dublat, iar necesită

ducerea monopolului 
statului asupra pre
lucrării și comercia
lizării țițeiului. Au 
fost luate și alte mă
suri cu scopul de a 
da statului posibili
tatea să valorifice în 
interesul său bogă
țiile țării.

Capitalul străin, cît 
și unele cercuri de a- 
faceri argentinene, 
legate de acesta, s-au 
opus și se opun unor 
astfel de măsuri. Pre
siunile monopolurilor 
străine sporesc pe 
măsură ce uriașa da
torie externă a Ar
gentinei — evaluată 
la circa 4 miliarde 
de dolari — se apro
pie de scadență. Vis- 
teria statului fiind a- 
proape goală, guver
nul argentinean a ce
rut, în vara anului 
trecut, sprijinul unor 
instituții financiare 
internaționale. Ex- 
perții așa-numitei 
Bănci mondiale, sosiți 
la fața locului, au 
propus autorităților 
argentinene unele 
măsuri de „însănăto
șire a economiei", de 
aplicarea cărora este 
condiționată acorda
rea creditelor solici
tate. Fiecare din a-

PLENARA C. C.
AL PARTIDULUI MUNCII 
DIN ALBANIA

TIRANA 5 (Agerpres). — Agen
ția A.T.A. anunță că sub președin
ția lui Enver Hodja, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, la 4 martie a avut loc 
cea de-a 16-a Plenară a Comite
tului Central al partidului, care a 
examinat măsurile adoptate în ul
timul timp privind: lupta împotri
va birocratismului, pentru o me
todă și un stil revoluționar în mun
că ; pentru reorganizarea aparatu
lui de partid și de stat central și 
local; probleme importante în le
gătură cu întărirea și organizarea 
armatei populare ; prevederi ale 
proiectului de plan și ale proiec
tului bugetului de stat pe anul 
1966.

Plenara a aprobat în unanimi
tate problemele discutate și a a- 
doptat hotărîri corespunzătoare. 
Plenara a hotărît să adreseze tu
turor comuniștilor, muncitorilor, 
soldaților și ofițerilor din R. P. 
Albania o scrisoare deschisă.

încheierea vizitei 
lui Luigi Longo 
in R. P. Poionă

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că au luat 
sfîrșit convorbirile dintre Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Luigi Longo, 
secretar general al C.C. al P.C.I.

In cursul convorbirilor care s-au 
desfășurat într-o atmosferă sin
ceră și frățească, conducătorii ce
lor două partide au apreciat în
semnătatea consolidării inviolabi
lității frontierelor din Europa și 
recunoașterea celor două state 
germane, au confirmat deplina 
solidaritate a celor două partide 
cu poporul vietnamez, au subliniat 
necesitatea dezvoltării continue a 
luptei forțelor socialiste și antiim- 
perialiste pentru încetarea agre
siunii americane și pentru pace 
între popoare. Ei au subliniat im
portanța hotărîtoare a unității de 
acțiune a partidelor comuniste și 
muncitorești și a tuturor forțelor 
revoluționare și progresiste din 
lume în lupta împotriva imperia
lismului, pentru libertatea po
poarelor și pentru pace. A fost 
relevată necesitatea dezvoltării re
lațiilor dintre Polonia și Italia.

La 5 martie Luigi Longo a 
plecat spre patrie.

lius

LEIPZIG, 
la Opera 

Balkow,
Consiliului de

Sîmbătă seara, 
din Leipzig, Ju- 
vicepreședinte al
Miniștri al Re

publicii Democrate Germane, a 
deschis oficial Tîrgul Interna
țional de primăvară de la 
Leipzig. Balkow a declarat că 
prin politica sa economică, R.D.G. 
urmărește stabilirea unei atmos
fere de înțelegere între țările lu
mii. și că rezultatele acestei poli
tici ridică prestigiul internațional 
al R. D. Germane. Vorbitorul a 
arătat că un factor important în 
stabilitatea economică a R.D.G. îl 
constituie relațiile cu țările socia
liste. Totodată el a amintit că vo
lumul comerțului R. D. Germane 
cu țările capitaliste a crescut în
1965.

La Leipzig a sosit o delegație a 
Republicii Socialiste România 
condusă de Victor Iohescu, pre
ședintele Camerei de Comerț.

NICOSIA. După mai 
hint de relativă

multe 
liniște,

simbătâ dimineața au fost sem

nalate noi schimburi de focuri 
între ciprioții turci și gărzile na
ționale în localitatea Limmitis, 
situată în nord-vestul insulei, 

împușcăturile, care au durat 
timp de două ore, au încetat în 
urma intervenției forțelor O.N.U. 
din Cipru.

CARACAS. Detașamente de 
partizani ale forțelor armate de 

eliberare națională din Venezuela 
au ocupat timp de mai multe ore 
localitățile Llenada și Guache, si
tuate la 400 de kilometri de Cara
cas. Agenția Prensa Latina anunță 
că după retragerea partizanilor în 
munți, unitățile forțelor armate gu
vernamentale au sosit în grabă 
pentru a întări garnizoanele din 
aceste localități.

H MOSCOVA. Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 

Alexei Kosîghin, va face o vizită 
în R.A.U., în prima jumătate a 
lunii mai.

VIENA. Potrivit unui studiu 
™ publicat de Institutul austriac 
pentru problemele răsăritene, în 
1965 comerțul Austriei cu țările 
socialiste a crescut simțitor. In timp 
ce importul global al Austriei a 
crescut cu 12,8 la sută, importul 
din țările socialiste a sporit cu 14,9 
la sută.

WASHINGTON. Președintele
S.U.A., Lyndon Johnșon, a a- 

probat unele schimbări în sistemul 
de conducere a activității pe plan 
extern a diverselor organisme ale 
guvernului federal, transmijind se
cretarului de stat o serie de atri
buții ce-i reveneau pînă în pre
zent lui. Astfel, secretarului de stat 
i s-a încredințat „răspunderea, în 
toată amploarea permisă de lege, 
pentru conducerea, coordonarea și 
supravegherea generală a activită
ții interdepartamentale a gu
vernului S.U.A. peste hotare*, cu 
excepția problemelor strict milita
re. Totodată, președintele a hotă
rît crearea unui „grup interdepar
tamental superior’ și a unor „gru

puri Interdepartamentale regionale*, 
primul fiind prezidat de subsecre
tarul de stat George Ball.

gg COLOMBO. Un număr de opt 
“ subofițeri ai armatei ceylone- 
ze au fost arestați vineri, pentru 
participarea la up complot îndrep
tat împotriva unor membri ai gu
vernului.

K9 LONDRA. Vineri, guvernul bri- 
tanic și-a exprimat un prim 

punct de vedere oficial în legă
tură cu planurile' franceze referi
toare la N.A.T.O. După cum trans
mit agențiile occidentale, purtă
torul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Angliei a fă
cut o declarație în care se afirmă 
că „'N.A.T.O. va continua să exis
te, fie că Franța va rămîne sau nu 
în această alianță'.

K9 LEOPOLDVILLE. Intr-o e- 
misiune difuzată de pos

tul . de radio Leopoldville, 
Moise Chombe, fost prim-mi- 
nistru al Congoului, și Gode-

froid Munongo, guvernatorul 
provinciei Katanga, au fost 
acuzați că pun la cale un 
complot împotriva regimului ac
tual de la Leopoldville. In emisi
unea postului de radio menționat 
se spune că Chombe a început 
să recruteze mercenari șl să sa
boteze aprovizionarea cu alimen
te în Katanga.

M9 DELHI. Generalul Ne Win, . 
“■ președintele Consiliului revo
luționar al Uniunii Birmane, care 
se află într-o vizită neoficială la 
Delhi, a avut vineri prima între
vedere cu premierul indian, Indira 
Gandhi.

n| RABAT. într-o cuvîntare rosti- 
“* tă cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării indepen
denței țării și a împlinirii a 5 ani 
de la proclamarea sa ca rege, 
Hassan al II-lea al Marocului a 
declarat că tara sa va continua să 
ducă o politică de întărire a suve
ranității naționale și va rămîne fi
delă principiilor cartei O.N.U.

Sîmbătă, în Japonia, deasupra muntelui Fujiyama s-a prăbușit un avion 
„Boelng-707”. Din cele 124 de persoane care se aflau la bord n-a fost 
găsit nici un supraviețuitor. Cauzele prăbușirii nu se cunosc. Se presu
pune că avionul s-ar ii ciocnit în plin zbor cu un aparat al marinei 

americane (Telefoto U.P.I. — Agerpres)
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