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NE RELATEAZĂ DESPRE:

Un procedeu tehnologic eficace 
și ce stă in calea extinderii lui
O latură Importantă a promovării largi a progresului tehnic în industrie — sarcină de mare interes economic trasată de Congresul al IX-lea al partidului — o constituie introducerea și extinderea în producție a procedeelor tehnologice modeme. Preocupîndu-se de îndeplinirea acestei sarcini, colec

tivele unor întreprinderi de foraj au experimentat în ultimul an o nouă metodă de săpare a sondelor : forajul cu jet. O anumită experiență în acest domeniu a dobîndit colectivul întreprinderii de foraj Bascov, regiunea Argeș, în secțiile întreprinderii s-au forat anul trecut, cu ajutorul sa-

Apele Argeșului 
și-eu oprit cursul

Ieri, constructorii 
hidrocenfralei „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej’ 
au trăit bucuria unul 
important eveniment. 
Relatez de la fața lo
cului.

— Atențiune I în
chideți vanele-stăvi- 
lar I, a răsunat în di
fuzoare vocea Ingine
rului Nicolae Păunescu, 
directorul construcției 
hidrocentralei. Apoi, 
un vuiet puternic de 
sirene străbate munții. 
Undeva, în corpul ba
rajului, porți grele de 
metal taie într-o clipă 
panglica argintie a Ar
geșului. încef-încet, 
albia bătrînului rîu 
seacă. în spatele ba
rajului, apele izbesc 
în clocot pieptul pu
ternic al marelui stă- 
vilar. Așa a început, 
cu 10 zile înainte de 
termen, formarea unui 
nou lac artificial de 
aproape o jumătate de 
miliard de metri cubi 
de apă. Cu acest pri- 

j lej constructorii au 
fost felicitați de tova
rășul Emil Drăgănescu, 
ministrul energiei elec
trice și de tovarășul 
Petre Duminică, prim- 
secretar al Comitetului 
regional Argeș al 
P.C.R.

A luat sfîrșlf prima 
parte din istoria bara
jului de la Vidraru, 
înmănunchind expe
riența și priceperea a 
sute de constructori 
vestiți, crescuți la școa
la Bicazului, ori for
mați aici, la școala 
Argeșului. îi amintim 
între ei pe „vulturii’ 
iscusitului cățărător 
Constantin Prisecaru, 
pe befonișfii conduși 
cu pricepere de tinerii 
ingineri Adrian Po- 
povici și Stelian Ma- 
zilu, pe beniștii mais
trului Ștefan Topală, 
denumit pe șantier 
„tatăl zburătorilor’. A- 
ceștia, laolaltă cu alte 
sute de meșteri expe
rimentați, au pregătit 
zi de zi momentul ză
găzuirii apelor Arge
șului. împreună au 
dislocat mii de vagoa
ne de sfîncă, au trimis 
cu ajutorul funiculare- 
lor în corpul barajului 
imense cantități de 
beton. Pentru con
struirea barajului de la 
Vidraru s-au folosit a- 
gregate de mare ca
pacitate, o fabrică au
tomată pentru prepa
rarea befoanelor, cu 
Instalații de răcire, 
precum șl puternice 
macarale și funiculare.

în execuție s-au utili
zat cofraje metalice 
cățărătoare, vibratoare 
etc.

Ne-am aruncat pri
virile asupra peisaju
lui nou creat. Peste 
baraj se circulă în 
voie. Coronamentul 
său a devenit punte 
de legătură între șo
seaua conturată pe 
crestele Vidrarului și 
cea care face contu
rul lacului. în defileul 
Cumpănei, oglinda a- 
pelor crește văzînd cu 
ochii. în opt ore de 
la oprire, în bazinul 
artificial s-au acumulat 
aproape 300 000 mc 
apă. Peste o săptă- 
mînă, ambarcațiunea 
„Argeș-1 *, trimisă aici, 
în peisajul montan, de 
pe unul din șantierele 
navale dunărene, va 
porni în prima cursă 
de agrement. Prin 
munca lor harnică, 
constructorii hidrocen
tralei apropie tot mai 
mult ziua cînd apele 
Argeșului vor pune în 
mișcare turbinele care 
vor furniza energie 
electrică, Iar apoi se 
vor reîntîlni cu pro
pria lor albie.

pelor cu duze, aproape 3 400 metri. Chiar în timpul experimentării, noua tehnologie de foraj și-a dovedit aici eficacitatea economică. In comparație cu sonde 
vecine, avînd adincimi și condiții 
geologice similare — dar sâpafe cu 
procedee obișnuite — la sondele 
unde s-au utilizat sape cu jet s-au 
obținut viteze mecanice de avansare 
de 1,5—2 ori mai mari. Este mult su
perior, de asemenea, metrajul reali
zat în medie cu o sapă, ceea ce in
fluențează pozitiv asupra reducerii 
prețului de cost pe metru forat.Deși de la primele foraje cu sape cu duze a trecut mult timp, iar rezultatele tehnice și economice sînt evidente, noul procedeu de foraj nu a depășit încă faza de studiu, a experimentărilor.Cum se explică această inerție în promovarea noului, a tehnicii avansate, în unitățile de foraj ale industriei petroliere ? Despre una din cauzele care au împiedicat pînă acum extinderea forajului cu jet ne-a vorbit ing. OVIDIU ȘTE- FĂNESCU de la Institutul de cercetări pentru foraj și extracție Cîmpina: „Programele de forare 
a sondelor cu sape cu duze tre
buie stabilite în mod științific, pe 
bază de calcule, în funcție de tă
ria rocilor, de adîncimea la care 
se lucrează. Numai astfel se obține 
efectul de jet, hidromonitor, care 
sporește mult viteza de foraj. Or, 
acest aspect a fost scăpat deseori 
din vedere. De aceea, rezultatele 
nu au fost peste tot la nivelul aș
teptărilor".Cele de mai sus demonstrează că trecerea la aplicarea uneia dintre cele mai moderne metode de săpare a sondelor s-a făcut fără o pregătire temeinică, în mod superficial. Lipsite de sprijinul cuvenit din partea Direcției tehnice și Direcției generale foraj-extrac- ție țiței din minister, în cele mai multe cazuri, întreprinderile de foraj nu au urmărit comportarea în exploatare a sapelor cu duze aduse din Import sau fabricate în țară și nu au asigurat la sonde condiții favorabile pentru obținerea randamentului scontat. Este de neînțeles, de asemenea, de ce luni de-a rîndul ministerul nu a atras specialiștii de la institutul din Cîmpina în soluționarea problemelor privind tehnologia forajului cu jet (pînă în prezent, aportul institutu-

La doborîtul buștenilor; motoristul 
Ștefan Todașcă de la întreprinderea 

forestieră Vatra Dornel

Momente nevralgice 
în drumul de la 
model Sa produsele 
de serie
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Un scurt-metraj 
combativ 
și eficace
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Corespondență din Moscova

DEZBATEREA

Gh. CIRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a III-a)
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Prima „oglindă" a Iacului de acumulare al hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dei", formată la puțin 
timp după închiderea vanelor-stăvilar la barajul de la Vldraru Foto ; A. Cartojan

VIAȚA 

INTERNAȚIONALĂ
N. A. T. O.

EFERVESCENȚĂ 
ÎN RÎNDUL 
„CELOR 14"

• Reuniunea de la 
sediul delegației 
belgiene din Paris s-a 
încheiat fără o ho- 
tărîre privind răs
punsul la memoran
dumul francez • în 
cadrul sesiunii de la 
Londra a Uniunii Eu
ropei occidentale, 
delegatul francez, 
vorbind în numele 
guvernului său, a 
declarat : N.A.T.O. 
nu mai corespunde 
necesităților prezen
te și nici situației 
internaționale ac
tuale.

CHILE

După represiunile 
de la „El Salvador"

A fost declarată o 
grevă generală a 
minerilor. Reprima
rea sîngeroasă a 
greviștilor de la mi
na „El Salvador" a 
declanșat o vastă 
mișcare de protest.

Un grup de elevi al școlii profesionale de mecanici pentru pompe și com* 
presoare, la o lecție practică Ia fabrica de acid azotic a Combinatului 

chimic Craiova (Foto i Agerpres)

DE ONOARE
A ÎNTREGULUI PARTID

România socialistă are deplin temei să se mîn- drească cu minunatul ei tineret. Educat de partid în spiritul dragostei fierbinți față de patrie și popor, continuator al tradițiilor multor generații de luptători revoluționari, el se află în primele rînduri ale făuritorilor noii orînduiri sociale. Nu există sector al construcției socialiste în care să nu se manifeste din plin aportul entuziast al tineretului. 
„Formarea tinerei generații de cons
tructori ai socialismului și comunis
mului — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în raportul prezentat la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — 
constituie una din preocupările cen
trale, o Îndatorire de onoare a în
tregului partid".Aplicînd indicațiile conducerii de partid, Comitetul regional P.C.R. Hunedoara privește activitatea politico-organizatorică în rîndurile tineretului ca pe o sarcină primordială, aflată permanent în centrul muncii de partid.In industria regiunii, peste 60 la sută din totalul salariaților au

Minunatul nostru tineret —
mîndria și viitorul patriei

Gheorghe CĂLIN 
prim-secretar 

al Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R.

derurgic Hunedoara, care a obținut a doua oară consecutiv steagul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură, tinerii formează 70 la sută din totalul muncitorilor și tehnicienilor.Se știe că folosirea la întreaga capacitate a fiecărui agregat modern, atingerea parametrilor proiectați în noile uzine și secții, depinde de iscusința și calificarea muncitorilor, de gradul în care întregul colectiv stăpînește tehnica cu care sînt dotate aceste unități.Dar cine conduce și mînuiește aceste agregate ?Voi da un exemplu tipic. La oțe- “ nr. 2 și la noile linii
INSEMNARI DE CĂLĂTORIE DIN MALI

Pe malurile Ni
Aufomobilul saltă pe un 

drum prăfuif, cu scîrțîiefuri 
de regret după șoseaua 
asfaltată pe care a pără
sit-o la o jumătate de oră 
după ieșirea din capitală, 
în dreapta, fluviul leneș 
abia se mișcă printre plat
formele mari de piatră șle
fuită de ape. Cîteva mi
nute mai tîrziu, sîntem pe 
șantierul centralei hidro
electrice de la Sotuba, as- 
cultînd explicațiile unui 
tînăr inginer. Un canal de 
30 m lărgime deviază ape
le Nigerului către două 
turbine a 2 850 kw fiecare. 
Asistăm, apoi, la montarea 
unei turbine care va da 
un plus de energie capi
talei și întreprinderilor ei...

Mai tîrziu ne oprim în 
fața unor proaspete clădiri 
industriale — fabrica de 
țigarete Djoliba. Directorul 
ne întîmpină cu amabilita
te. Aflăm că întreprinderea 
a fost înălțată anurl trecui, 
în mai puțin de 8 luni. Ha
lele spațioase, bine lumi
nate și aerate, totalizează 
o suprafață de aproape 
10 000 mp. Fabrica auto
matizată, în care lucrează 
270 de muncitori, are o 
producție anuală de 24 
milioane de pachete de 
țigări. Ca și întreprinde
rea, cantina, grupul me
dical, ce oferă asistență 
gratuită lucrătorilor fabri
cii, constituia elemente

noi în viața oamenilor 
muncii din Mali.

După cinci ani de la 
dobîndirea independenței, 
rezultatele pe calea creă
ri; unei industrii naționale 
sînt încurajatoare. Au luat 
ființă 25 întreprinderi și 
societăți de stat — în do
meniul energeticii, trans
porturilor, construcțiilor, 
prospecțiunilor miniere, 
comerțului — conduse de 
specialiști autohtoni. Se 
depun eforturi pentru in
tensificarea prospecțiunilor 
geologice.

în cursul vizitei în Mali, 
am fost pentru a doua 
oară martor la transformă
rile înnoitoare de pe ma
lurile Nigerului. Marele 
fluviu este din ce în ce 
mai mult 
construcției economice. La 
Markala, un baraj de peste 
800 m lungime reține o 
parte dintre apele fluviu
lui, îndreptîndu-le spre 
cîmpurile întinse. Această 
construcție, cu adevărat 
impunătoare, prin care 
50 000 ha sînt irigate, pre
figurează o agricultură 
care să satisfacă necesită
țile de consum ale popu
lației. Lucru de mare în
semnătate, căci mai mult 
de 90 la sută din popu
lația țării este ocupată în 
agricultură.

Preocupările pentru dez
voltarea agriculturii se vă
desc șl în înfiriparea unor

pus în slujba

centre de cercetări, în 
sporirea numărului specia
liștilor. Am vizitat Centrul 
național de cercetări zoo
tehnice. Întinzîndu-se pe 
200 ha și fiind dotat cu 
laboratoare moderne, fer
ma este pusă la dispoziția 
a 80 de cercetători care se 
ocupă de ameliorarea ra
selor de animale. Șeptelul 
formează una dintre prin
cipalele bogății ale țării : 
4,5 milioane cornute mari 
și 15 milioane cornute 
mici.

Și în domeniul social 
rezultatele sînt, după cinci 
ani, încurajatoare : numă
rul medicilor și persona
lului sanitar cu pregătire 
medie s-a dublat ; tot așa, 
numărul spitalelor centra
le și secundare, al centre
lor medicale, al dispensa
relor rurale și maternități
lor. întregul sistem medi- 
co-sanitar a fost reorgani
zat pe baze moderne și, 
ca urmare, s-au făcut pro
grese remarcabile în lupta 
împotriva bolilor ende
mice.

în învățămînt, numărul 
elevilor cuprinși în școlile 
elementare — a căror ca
pacitate e dublă față de 
1960 — a crescut de două 
ori. Progrese similare se 
constată în învățămîntul 
secundar ; au luat ființă o 
serie de școli superioare.

Malisnii pe care i-am 
întîlnif mi-au vorbit de

greutățile pe care le au 
de învins, de eforturile pe 
care le depun pentru dez
voltarea economică a țării, 
pentru înlăturarea moște
nirii coloniale.

Dezvoltarea firească a 
acestei țări, cu un trecut 
istoric prestigios între se
colele al Xll-lea și al 
XVII-lea, a fost întreruptă 
de așa-numifa „misiune 
civilizatoare’ a colonialiș
tilor, impusă prin forța ar
melor. Considerînd terito
riul ocupat doar ca o sur-

Mihai LAZAR

de laminare, unde media de vîrstă a muncitorilor estfe sub 30 de ani, colectivul a reușit să-și însușească procedeele moderne de lucru, să depășească în scurt timp parametrii proiectați la toate aceste a- gregate.' Eforturi rodnice depune tînărul colectiv de oțelari pentru asimilarea tehnologiei de elaborare a oțelului cu oxigen, procedeu care va duce la creșterea indicilor de utilizare a cuptoarelor și îmbunătățirea calității metalului.Semnificația acestor rezultate este cu atît mai mare dacă ne gîn- dim că mulți au venit de la sate. Unii au participat la înălțarea și montarea noilor agregate, iar apoi au rămas în continuare să lucreze la ele ; alții au absolvit școlile profesionale și tehnice. Pentru cei mai mulți însă adevărata școală a fost uzina, munca în producție. Din rîndurile lor s-au ridicat oameni care iiustrează ce resurse nesecate de talent și energie creatoare există în masa tineretului. Datoria organizațiilor de partid și de U.T.C. este de a face totul spre a asigura deplina lor valorificare.Progresele realizate sînt evidente, dar nu e în firea comuniștilor să se mulțumească cu nivelul atins. îndeplinirea sarcinilor ca
litativ superioare din perioada nou
lui cincinal privind modernizarea 
producției, creșterea eficacității eco
nomice a activității întreprinderilor 
ridică cu deosebită ascuțime nece
sitatea folosirii cu maximum de ran
dament a tehnicii rea industriei în giunii Hunedoara, întreprinderilor cu instalații la nivelul mondiale, mecanizarea și automatizarea producției într-un șir de ramuri industriale pun pe primul plan al preocupărilor noastre formarea a noi cadre cu temeinică pregătire profesională. A accelera 
prin toate mijloacele procesul însu
șirii tehnicii moderne de către tineret 
devine o condiție esențială a progre
sului economic al țării.

noi. Ponde- economia re- înzestrarea mașini și tehnicii

(Continuare 
în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a II-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului CIU EN-LAI

Premierul Consiliului de. Stat al Republicii Populare ChinezePekinNe-a întristat profund vestea despre cutremurul ce s-a abătut asupra provinciei Hupei și a provocat pierderi populației. Dînd expresie caldei simpatii față de poporul chinez prieten, transmit, în ^numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, compasiunea noastră sinceră pentru toți cei care au fost loviți <^e nefericitul eveniment. împărtășim încrederea că populația din regiunile afectate va învinge greutățile pricinuite de cutremur.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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(Urmare din pag. I)Receptivitatea față de cerințele majore ale progresului țării, ale dezvoltării economiei naționale, interesul, pasiunea pentru însușirea noului în tehnică constituie trăsături definitorii ale tineretului nostru. Comitetul regional îndrumă organizațiile de partid să ajute organizațiile U.T.C. să pună din plin în valoare aceste însușiri.Principala pîrghie o constituie în acest domeniu învățămîntul profesional și tehnic. în ultimii 5 ani, în școlile profesionale și tehnice din regiune s-au format aproape 14 000 de muncitori, tehnicieni și maiștri ; prin cursurile de scurtă durată s-au calificat anul peste 8 000 de muncitori, în lor majoritate tineri. Peste de muncitori urmează cursuri pentru completarea cunoștințelor profesionale și specializare, iar circa 10 000 frecventează lectoratele tehnice și universitățile muncitorești. Mai bine de 11 000 tineri din producție urmează cursurile serale și fără frecvență ale școlilor generale și liceelor.Cu toate progresele realizate în ultimii ani, considerăm însă că rezultatele obținute în domeniul ridicării calificării profesionale a tineretului sînt încă departe de a corespunde exigențelor actuale. Mai sînt destule cazuri cînd problema e privită exclusiv prin prisma cantității, a „cuprinderii" unei mase cît mai largi, fără a se analiza temeinic nivelul cursurilor, calitatea predării, îndeosebi la cursurile de scurtă durată, în ce măsură ajută efectiv pe tineri să-și dezvolte pregătirea profesională. Va trebui ca în viitor să acordăm o mai mare atenție calificării de muncitori prin școlile profesionale și alte forme de învățămînt cu durată mai îndelungată.în cuprinsul regiunii lucrează un detașament larg de tineri specialiști — ingineri, economiști, tehnicieni. Considerăm că va trebui să se țină seama în mai mare măsură de specificul preocupărilor lor, organizînd periodic informări asupra celor mai noi descoperiri tehnico-științifice, înlesnindu-le studierea publicațiilor de specialitate din țară și de peste hotare, participarea la aolocvii și simpozioane, antrenîndu-i mai activ, alături de specialiștii cu bogată experiență, la studiul tuturor problemelor menite să contribuie la progresul diferitelor sectoare ale activității tehnico-științifice.în întreaga desfășurare a activității educative în rîndurile tineretului noi pornim de la adevărul confirmat de practica socială, că 
principalul factor de formare a omu
lui nou, a frăsăturilor politico-morale 
ale comunistului îl constituie munca. 
La această școală se dezvoltă înaltele 
calită|i ale clasei muncitoare. Despre rezultatele acestei școli vorbește elanul cu care tineretul din indus-

trecut marea30 000

tria regiunii înfăptuiește sarcinile trasate de partid. Din cei 38 000 de tineri antrenați în întrecerea socialistă, peste 7 000 sînt evidențiați lună de lună. In Valea Jiului, 2 300 de tineri mineri, la Combinatul siderurgic Hunedoara peste 1 700 tineri siderurgiști, la Uzinele din Cugir 320 tineri metalurgiști sînt purtători ai insignelor de fruntași în întrecerea socialistă.Dintre numeroasele obiective ale muncii educative acordăm o atenție deosebită i în producție, niu în care 
pricepere spre

întăririi disciplinei Iată un
se cere

a îmbina pozi
ția fermă, principială, cu elasticitatea

dome- 
multă

BE B2

eficace

organi-U.T.C.

mlădițele tinere să se să sădească în suflete trăsături pe care Con- IX-lea al P.C.R. le-a sta-

ajuta să în- unorȘi

Un scurt-metraj

la Uzina de preparare Deva, Uzina „Victoria" Călan, f za" Lupeni, au cuția colectivului încălcare ceea ce turarea țelor firmă permanent influența ce înaintate ca un de cultivare a mentalității socialiste. Am în vedere aci nu numai ce
rința privind întărirea disciplinei 
muncii, ci și cerința de ordin supe
rior, de însemnătate primordială — 
stricta respectare a disciplinei tehno
logice.

Fabrica „Vîsco- pus în dis- i cazurile de a disciplinei muncii, a contribuit întîrzierilor nemotivate, necesitatea
la înlă- și absen- Aceasta con- de a folosi opiniei publi- mijloc eficace

O ÎNDATORIRE

DE ONOARE

A ÎNTREGULUI

PARTID
0

șl varietatea mijloacelor de Influen
țare. Bine procedează organizațiile de partid de la C. S. Hunedoara, exploatările miniere Jiului, Apuseni, îndrumînd să dezbată neral e de grija față de utilaje, respectarea prescripțiilor tehnologice și a normelor de muncii.

Noi orientăm 
ptiu tineretului 
tudinii noi față de muncă, față de în
datoririleU.T.C. furnale, depoul natului

din Poiana Ruscă și uzinele din organizațiile adunările tinerilor față de producție,înatitudinea sarcinile
Valea Munții Cugir, U.T.C.ge-

tehnica securității
spiritul combativ pro- 
spre dezvoltarea afi-

sociale. Organizațiile de la secția a Il-a oțelării, laminoare și C.F.U. al Combi- siderurgic Hunedoara, de

Se știe că în orice dome
niu al muncii educative exem
plul înaintat are o mare forță de 
înrîurire. Cu atît mai puternic se exercită ea în rîndurile tineretului, care îndrăgește mai mult decît orice modelele înaintate, personalitățile puternice. Avem în unitățile industriale oameni minunați, ade- vărați eroi ai construcției socialiste, pe care însă modestia lor firească, unită cu deficiențele muncii noastre educative, îi mențin cu- noscuți Trebuie drumul greutățile pe care le-au biruit — să fie larg cunoscuți de tineri care, îndrăgindu-i, vor căuta să le semene.Atenția mai mare acordată cazurilor particulare,

într-un cadru restrîns. ca asemenea oameni — lor de viață, izbînzile și
semni-

ficative, lăturăm tendința zații de partid de a limita munca politico-educa- tivă la îndemnuri generale, la indicații și sfaturi desigur utile și juste, dar care, repetate la nesfîr- șit. se transformă uneori într-o dădăceală goală, fără conținut și lipsită de ecou.Considerăm aceasta cu atît mai important cu cît problemele atitudinii față de muncă la care ne-am referit în cadrul acestui articol constituie — deși esențială — doar una din laturile muncii educative, în fața organizațiilor de partid și de U.T.C. stă sarcina formării multilaterale a personalității tînă- rului de azi, ca un om înaintat, cu larg orizont cultural, participant demn la construirea celei mai înalte orînduiri sociale. Asemeni unui grădinar priceput, ele sînt chemate să ajute dezvolte, nobilele greșul al bilit drept obiective ale întregii munci educative în rîndurile tineretului — dragostea față de muncă, înalta răspundere față de îndatoririle sociale, devotamentul față de patria socialistă și partidul comunist, internaționalismul proletar, aplicarea cerințelor moralei înaintate.
Organizafla de partid își Justifică 

rolul de părinte bun în măsura în care 
dragostea, căldura șl înțelegerea cu 
care înconjoară fînăra generație sînt 
legate organic de exigența părintelui 
conștient de răspunderea ce-i revine, 
de cerințele tot mai mari puse în fața 
organizației de U.T.C,, bineînțeles în
soțită de o îndrumare permanentă.Eficacitatea muncii educative depinde nu numai de orientarea acesteia, ci și de stilul de muncă al organizațiilor de partid și de tineret. Sînt cazuri cînd se inițiază cu mult zgomot acțiuni, fără a se studia temeinic utilitatea lor ; alteori, la Petroșeni, Vulcan, Pe- trila acțiuni importante sînt părăsite la jumătatea drumului. Dar cel mai serios lucru e faptul că 
organizațiile de partid șl de U.T.C. 
nu țin întotdeauna seama că tineretul 
nostru este, într-un fel, altul decît cu 
zece ani în urmă, că ponderea pe 
care o au azi în rîndurile tineretului 
din industrie absolvenții școlilor pro
fesionale și ai școlilor de cultură ge
nerală, nivelul cunoștințelor acumu
late, preocupările sale impun un nivel 
mai înalt al muncii organizațiilor U.T.C. Tocmai în acest domeniu va trebui să îmbunătățim sprijinul acordat acestora de organizațiile de partid.Comitetul regional P.C.R. Hunedoara este hotărît ca, ridicînd nivelul muncii de partid în rîndurile tineretului, îmbunătățind îndrumarea organizațiilor U.T.C., să mobilizeze masele largi ale tineretului din regiune la obținerea de noi succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.

Ceramica neagră lucrată de maiștri populari de la Marginea, raionul Bădăuțl, e cunoscută acum șl peste 
hotare

combativ si
£Perspicace șl pătrunzător, „ochiul cinematografic" reprezintă un instrument prețios de observare și explorare a realității imediate prin intermediul filmărilor pe viu, în priză directă. înregistrind fapte și atitudini întocmai cum s-au petrecut și asumîndu-și rolul de exponent ai opiniei publice înaintate în combaterea unor manifestări reprobabile, filmul-an- chetă îndeplinește astfel o eficace funcție socială A demon- strat-o răsunetul larg al cîtorva scurt-me- traje de acest tip realizate în ultimii ani de documentariștii Studioului „Alexandru Sahia", ca de e- xemplu „Casa noastră ca o floare" (regia : Al. Boiangiu) sau „A cui e vina ?’ (regia • Florica Holban). O confirmă a- cum, o dată în plus, interesul viu cu care e primit „Politețe" realizat de Mihai Iacob.

Metoda utilizată este, în esență, aceeași : investigația socială se face direct, cu aparatul de filmat ascuns cel mai adesea. Sînt surprinse întîmplări, fără nici o pregătire prealabilă a filmării ; sînt abordați oameni pe neașteptate, în ipostaze deloc convenabile pentru ei, dar extrem de revelatoare pentru modul cum mentalități retrograde, care trebuie eliminate din mijlocul nostru, mai acționează încă, provocînd consecințe dăunătoare. Evident, cineastul nu se lasă purtat la voia întîmplării. El simte pulsul vieții, cunoaște bine lucrurile de care se apropie, le selectează atent și, mai cu seamă, își urmărește consecvent țelul educativ, fără să recurgă la lecții ostentative de morală, ci bizuindu-se pe elocvența faptelor consemnate. împreună cu operatorul Paul Holban (abil în
PE MARGINEA

CONTRACTĂRILOR

DINTRE INDUSTRIE
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ClTEVA CONSTATĂRI

Șl COMERț

"jo *

la produsele de serie
De fiecare dată cînd se apropie ziua contractărilor lucrurile se petrec la fel : reprezentanții întreprinderilor își aleg o sală spațioasă și aduc acolo tot ce au ei mai nou în materie de bunuri de larg consum. Cînd totul e gata, sosesc reprezentanții comerțului. Produsele sînt privite, analizate, întoarse pe toate fețele. Se cer și se oferă cantități u- riașe de produse. Cînd datele au fost centralizate și necesarul de mărfuri stabilit, se încheie contractele, se fixează termenele de livrare. Reprezentanții industriei se întorc acasă să asigure producția, iar cei ai comerțului așteaptă marfa promisă.E momentul să facem aici o paranteză. Multe întreprinderi își respectă angajamentele contractuale punct cu punct. E de-ajuns să a- mintim că anul trecut, de pildă, întreprinderile de încălțăminte au livrat 500 000 de perechi de pantofi peste plan, că pe primele luni ale acestui an întreprinderile de industrie ușoară au produs în plus mărfuri în valoare de 1,5 milioane lei....Așadar, întorși acasă de

la contractare, reprezentanții comerțului așteaptă marfa. Uneori însă, în loc de marfă primesc adrese. „Vă aducem la cunoștință că nu vă vom livra modelul nr. 2401 pe care l-am contractat cu dumneavoastră — anunță, de exemplu, fabrica „Proletarul roșu" din Bîrlad. Nu vi-1 livrăm pentru că nu-1 putem executa". „Atunci de ce l-ați contractat ?“ întreabă surprins comerțul. Dar pînă să-i răspundă Bîrladul primește o nouă adresă. De data a- ceasta de la Cluj : „Nu vă livrăm costumele bărbătești promise decît în două culori..." „Dar le-ați contractat în șapte culori ?“ atenția comerțul.O dată pornite, încep să curgă. De tățile producătoare către organizațiile comerciale și invers. De o parte și de alta se cer și se dau explicații, sînt semnate și contrasemnate procese verbale, „minute" — sute de hîrtii. Arbitrajul de Stat intră în „sezon de vîrf", iar Banca încasează penalizări...S-a ajuns la punctul nevralgic al contractărilor: deosebirile flagrante dintre colecția de modele prezen-

atrageadresele la uni- restante

La parada modei, noile modele ; pe cînd în magazine 7

tată comerțului și producția de serie.Mostrele admirate cu prilejul contractărilor întrunesc toate calitățile : linia, culoarea, finisajul sînt ireproșabile. La livrare însă, unele întreprinderi producătoare rezervă comerțului surprize : produsele lor nu mai întrunesc caracteristicile modelului. Țesătoriilor, de exemplu, le-au fost respinse într-un singur trimestru 100 000 de mp țesături ; fabricilor de încălțăminte, în aceeași perioadă — 42 000 perechi de pantofi. Din ce pricină, o dată intrate în producție de serie, unele modele își pierd din însușirile avute la contractare ?Am vizitat fabrica de încălțăminte „Progresul" din Capitală. Pe masa de lucru a tov. Mihai Petre, inginer- șef, se aflau 2 perechi de pantofi. Același model, același preț. Și, totuși, cîtă deosebire ! Fiecare dintre aceste perechi își are mica ei poveste. Una, extrem de bine finisată, fără cusur, e pro- dusul-mostră, pe care comerțul l-a contractat acum cîte- va luni. Alături, perechea de serie inferioară modelului contractat. Fabrica „Progresul" prezintă deci la contractare un pantof atrăgător, cu o linie elegantă, modernă. Comerțul îl contractează. Dar în loc să primească pantoful prezentat la contractare, primește o imitație nereușită. Cauzele ?Tov. ing. șef de la „Progresul" ne spunea : „Ne pre
zentăm la contractări cu ce 
avem mai bun. Se înțelege 
că timpul de producere a 
mostrei e mai lung decît cel 
de producere a articolului de 
serie...".

Se înțelege foarte limpede lucrul acesta. Altceva este însă de neînțeles. De aceea, insistăm : „De ce se prezintă, la contractare un model oare nu poate fi realizat în condițiile producției de serie a întreprinderii ? N-ar fi oare mai corect ca modelul să reprezinte posibilitățile 
REALE ale fabricii?".Tov. inginer s-a declarat de acord cu noi ; ne-a explicat însă că așa se obișnuiește : „Modelele din colecție să 
fie mai deosebite". Care va să zică aceasta este explicația. Ni se pare că tocmai într-o asemenea concepție despre rostul colecției de modele se află rădăcinile unor deficiențe ale produselor de serie.In materie de contractări se înregistrează și un alt fenomen : unele fabrici renunță, pur și simplu, la producerea modelului contractat sau modifică sortimentele. în loc de paltoane din stofă în carouri, F. C. Oradea livrează paltoane din stofă uni; în loc de stofă cu fibre de efect pentru pardesie-copii, fabrica „Pro- letarul“-Bacău livrează stofă fără asemenea fibre.Așadar, colecția prezentată la contractare intră într-o artificială cură de slăbire. Care sînt cauzele ? Să vedem ce spun producătorii ? L-am întrebat pe inginerul șef al Fabricii de confecții din Oradea, Iosif Schensi- ger, de ce întreprinderea a prezentat la contractări modele noi de pardesie din care n-a livrat nimic ? „Ne-am bizuit pe stofa „Dorobanțului". Trebuia să ne-o dea cu luni în urmă...". Răspunsuri similare au dat și reprezentanții altor între
prinderi. Deci, în cazul de

surmontarea condițiilor anevoioase de filmare, fără lumină propice, din unghiuri inadecvate, în mișcare, mereu ferindu- se să fie remarcat de „eroi") și cu specialistul de sunet, regizorul Mihai Iacob intervine activ, supune cazurile anchetate părerii celor în cauză și eventualilor martori, antrenînd implicit publicul să ia poziție față de fenomenele descrise.De fapt, reținute pe depășesc ceea ce strict prin politețe și bună cuviință (sensul ironic al titlului filmului e vădit), pentru a îmbrățișa mai cuprinzător o suită de manifestări care contravin principiilor și practicii conviețuirii socialiste. Indiferența unor funcționari față de cetățeni, lăsați să aștepte inutil, ori puși pe drumuri pentru cite o formalitate lesne de rezolvat cu o simplă explicație

aspectele peliculă sfera a înțelegem

dată prompt și conștiincios ; traficul de influență încercat de cîte un individ necinstit, arborînd un aer naiv și nevinovat ; încălcări ale normelor civilizate de comportare pe stradă, în locuri aglomerate etc.; degenerarea cîte unei întîlniri amicale „la un pahar de vorbă" penibil și liganică, doar la miliției — fenomene bile cu etica listă sînt trecute revistă în film, mitorul lor comun a- pare limpede marcat de realizatorul anchetei : Ignorarea de către unii indivizi a existenței celorlalți, nepăsarea față de lumea înconjurătoare. Sînt expresii ale unei atitudini înapoiate, antisociale, care se cere extirpată necruțător. Este ceea ce și țintește acest scurt- metraj, împletind tonul critic sever cu umorul și verva sa-

în scandal bătaie hu- potolite intervenția asemenea incompati- socia- în Nu-

tirică, lăsînd oamenii să vorbească, să se explice, să-și rostească punctul de vedere și adăugind comentariul (fără abuz de „literatură") pentru a răspunde sau a sublinia ideileSatisfacția civică pe care o produce filmul „Politețe" e dublată de plăcuta constatare că Mihai Iacob, regizor consacrat în filmul artistic de lung-metraj („Da":.' clee", „Străinul" etc.) își împrospătează continuu cunoașterea vieții prin contactul nemijlocit cu realitățile cotidiene pe care 1-1 facilitează filmul documentar, ' ajutîn- du-1 totodată să-și e- xerseze privirea și iscusința profesională. După reușita „micromonografie" despre studenții viitori actori „Pe drumul Thaliei", noul său scurt-metraj atestă o rodnică direcție creatoare.
Mihai LUPU

SB

Filarmonica de stat „G. Enescu* (la Sala mică a Palatului) : CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ - 20.
e Teatrul de Operă și Balet : TRUBADURUL — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ BLAJINU - 19,30.• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) : ANTIGONA și MEDEEA — 20, (în sala Teatrului evreiesc de stat) : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 20.

■

© Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : HARAP ALB — 9,30, FILE DE TEATRUS — 15,30.
0 Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : JOCUL DE-A VACANȚA — 20.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI - 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR - 20.
8 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

CINEMATOGRAFE

colecția au descompletat-o țesătoriile.Iată, acum, explicațiile primite de la direcția generală de resort din Ministerul Industriei Ușoare:Industria lînei din Timișoara nu și-a îndeplinit 0- bligațiile pentru că stofa nr. contractată n-a avut și are de se livrează pentru că s-a găsit încă un co
224 nu fa nu nu lorant adecvat. O altă fabrică prezintă comerțului în colecția „buret", liza din asigurat de gogoși de mătase...întrebăm : „Dacă nu s-a asigurat „cantitățile necesare" de ce se prezintă comerțului modelul ? “— „Ne-am gîndit că, poate, între timp, fabrica producătoare își va procura materia primă" — ne-a spus tov. T. Marcu, șeful serviciului lînă-mătase din Ministerul Industriei Ușoare.Cam așa gîndesc, de fapt, toate acele întreprinderi care, în loc să-și asigure de la bun început materia primă, utilajele, tehnologia necesară, într-un cuvînt tot ce este necesar producerii în serie a unui anumit model îl prezintă în colecție comerțului, bizuindu-se pe un calcul greșit al probabilităților.Recent, cînd s-au încheiat contractele pentru a doua jumătate a anului, am întîlnit în colecția Fabricii „Tricotajul roșu", o rochie plisată cu imprimeul 

LUCRAT DE MÎNĂ. E limpede că o asemenea rochie nu putea rămîne decît în unicat. De altfel, în unicat se află 
și alte modele. Șl anul tre-

încă... preț I Sto- palton „Prezident"
modele stofădedar n-o poate rea- cauză că nu s-au cantitățile necesare

cut și în acest an sectorul de tricotaje al industriei u- șoare a rămas dator comerțului cu numeroase sortimente. Am încercat să găsim o explicație.
— E drept — ne-a spus tov. Nicolae Chiose, director tehnic în Direcția generală confecții tricotaje — că n-am reușit să respectăm 

întocmai sortimentele con
tractate dar, valoric, planul 
de producție l-am și depășit / Ciudată părere despre îndeplinirea contractului pe sortimente. Ca și cînd cetățeanul s-ar îmbrăca cu „indici valorici" și nu cu o confecție de un anumit model I Cu alte cuvinte dacă într-un magazin nu găsești un pardesiu nu-i nimic, cumperi un palton !...Contractarea e o operație de mare însemnătate. Pe timp de mai multe luni ea statornicește între comerț și industrie obligații precise, de răspundere. Felul cum unitățile industriale respectă contractele determină în mod direct aprovizionarea magazinelor.Indiferent de explicațiile, argumentele și contraargu- mentele date de reprezentanții organelor interesate toți au fost de acord că măsurile care se vor lua trebuie să asigure cel puțin următoarele deziderate :

o Contractarea să aibă o bază mai realistă, pornin- du-se de la modele și caracteristici întrutotul realizabile.
o Produsele livrate să corespundă nu în linii mari, ci în amănunt modelului angajat la contractare.• Marfa să fie livrată în cantitățile, termenele și sortimentele stabilite.

Ghaorghe GRAURI

• A FOST C1NDVA HOȚ — cinemascop: Patria — 9; 11,15; 13,45;16.15, București - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ultimele două cinematografe completarea Rășinari), Feroviar (completare Pasiuni) — 8,45| 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.• BEATA : Republica — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele completarea PîrvuMutu-zugravul).
0 BARCAGIUL — cinemascop : Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (la ambele completarea Energia).
0 MIZERABILII (seria I și a Il-a) : Cinemateca (completare Mam- zelle Chariot) — 9; 12,30.
0 CEA MAI FRUMOASĂ : Capitol — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
9 VANINA VANINI : Victoria — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
O CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE ? : Central — 10; 12,30;15,15; 18; 20,45, Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
0 ARȘIȚA — cinemascop: Lumina (completare Tlrguri șl iarmaroace) - 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : Union (completare Scoarțe populare) — 15; 17; 19; 21.
0 PINGUINUL : Doina (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Crlșana) — 11,15; 13,30; 16| 18,30; 20,30, Gloria (completare Plasma) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
0 SECRETUL TRECUTULUI - PICTORUL DIN PRAGA — IN COSTUM DE SCAFANDRU — DEASUPRA PĂMINTULUI — MAESTRUL BOXEAZA — POLITEȚE 1 : Timpuri Noi — 10—21 in continuare.® PROCESUL ALB — cinemascop : Giulești — 15; 17,45; 20,30, Arta— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Dacia (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat In regiunea Crlșana) — 9,30—13,45 în continuare ; 16; 18,15; 20,30.
9 PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Crlngași — 16;19.15, Moșilor — 10,30; 15,30; 19,15.
9 ANI CLOCOTITORI : Grivița - 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Aurora— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Politețe î).
0 WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Bucegi (completare Ceramica din Oboga) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Tomis (completare Arme ale cunoașterii) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Melodia (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Unirea (completare O vînătoare neobișnuită) — 16; 18,15; 20,30, Lira (completare Gara)— 15,30; 18; 20,30.
0 DEPĂȘIREA : Flacăra — 13; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării — 15; 17,30; 20 (la ambele completarea Și acum... puțină gimnastică).
0 MUNCILE LUI HERCULE : Vitan (completare Cînd soția e plecată)— 11; 16; 18,15; 20,30.
0 TOM JONES : Miorița (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Crlșana) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Pacea (completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 11,30; 15; 17,45; 20,30.® DUMINICĂ LA ORA 6 : Populat (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Banat) — 16; 18,15; 20,30.© ȘAH LA REGE : Colentina (completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 16; 18,15; 20,30,

® 19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — Pentru cei mici : „Intîm- plări cu pisicuțe și cățel" • 19,35 — Știință și tehnică pentru tineretul școlar : „Fizica... la noi acasă" • 20,00 — Seară de teatru : „PĂDUREA ÎMPIETRITĂ" de Robert Sherwood. Interpretează un colectiv de la Teatrul de stat din Galați 0 In pauze : Telefilatella ; 
Șah * In încheiere t Telejurnalul de noapte. Buletinul meteorologic.
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iMarți a avut loc în București ședința inaugurală a Asociației de drept internațional și relații internaționale din Republica Socialistă România (A.D.I.R.I.).Au luat parte : prof. dr. Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Pompiliu Maco- vei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Vasile Vlad, șeful Secției relațiilor externe a C.C. al P.C.R., acad. C. Daicoviciu, membru al Consiliului de Stat, acad. Athanase Joja, Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîn- tului, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, academicieni, oameni de știință, specialiști din domeniul relațiilor internaționale diplomatice, economice, culturale, reprezentanți ai instituțiilor obștești.în cadrul ședinței, Corneliu Mănescu a prezentat raportul asupra statutului Asociației, definind scopurile, structura și' activitatea de viitor a acesteia. Programul Aso-- ciației va fi axat pe analiza și interpretarea principiilor de politică externă ale țării noastre. Cercetările întreprinse sub auspiciile A.D.I.R.I., vor releva valoarea științifică a acestor principii și rolul lor în promovarea unor relații internaționale corespunzătoare idealurilor de pace și progres social și imperativelor legalității internaționale. Cele trei domenii de studii abordate de Asociație sînt: dreptul internațional, relațiile internaționale și istoria relațiilor și a diplomației românești. Rezultatele acestor cercetări vor fi prezentate în ședințe de comunicări, conferințe și reuniuni științifice și vor fi publicate într-o. revistă științifică, precum și în studii și documente de drept internațional și relații internaționale.
Adunarea generală a ales prin 

aclamații ca președinte de onoare 
F’ Asociației pe academician Ion 
«rneorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri.Ca președinte al Asociației a fost ales prof. dr. Traian Ionașcu, director al Institutului de cercetări juridice al Academiei Republicii Socialiste România ; vicepreședinți î Corneliu Mănescu, ministru al afacerilor externe ; prof. dr. Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat; acad. Constantin

Daicoviciu, membru al Consiliului de Stat; secretar general: Mircea Malița, adjunct al ministrului a- facerilor externe. Consiliul executiv este compus din 21 de membri.Ca președinți ai birourilor secțiilor au fost aleși : prof. univ. Mihail Ghelmegeanu (Secția de drept internațional) ; George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe (Secția de relații internaționale) ; acad. Andrei Oțetea, director al Institutului de istorie „N. Iorga" (Secția de istoria relațiilor internaționale și a diplomației). Redactor responsabil al revistei Asociației a fost ales prof. dr. Grigore Geamănu.A fost adoptat programul de activitate al Asociației pe anul 1966, prezentat de prof. dr. Grigore Geamănu, precum și propunerea ca Asociația să se afilieze la Asociația internațională de drept internaționaliCuvîntul de închidere a fost rostit de prof. dr. Traian Ionașcu, președintele Asociației. (Agerpres)

Plecarea delegațiilor 

de peste hotare care 

au participat 
la Congresul 
cooperativelor 

agricole de producțieDelegațiile Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Republicii Populare Chineze, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Democrate Germane, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Populare Albania, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Ungare și Republicii Populare Mongole, care au participat la Congresul cooperativelor agricole de producție din Republica Socialistă România, au părăsit Bucureștiul.La plecare, delegațiile au fost conduse de membri ai C.C. al P.C.R., de reprezentanți ai conducerii Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Consiliului Superior al Agriculturii.Au fost prezenți șefi și membri ai misiunilor diplomatice ale țărilor respective, acreditați la București. (Agerpres)
MITING DE SOLIDARITATE
CU LUPTA POPORULUI VIETNAMEZ

Tn turneu

DIVERS COTIDIAN

• Au început lucrările de modernizare a șoselei care leagă 
localitățile Reghin și Toplița cu lacul de acumulare Bicaz. 
Se va asigura astfel o legătură directă între Oradea și Iași, 
iar distanța de la Tg. Mureș la Bacău este scurtată cu circa 
180 km.

Teatrul Național „I. L. Caragiale" se află pînă la 31 martie 
într-un turneu în țară cu piesa „Patima roșie" de Mihail Sor
bul, regia Cornel Todea. Primele spectacole au avut loc la 
Ploiești și Cîmpina.

Corespondenfădin, Moscova^

DEZBATEREA
DIRECTIVELOR
PLANULUI CINCINAL

SE ORGANIZEAZĂ

Departamentul 
pentru valorificarea 
legumelor și fructelor• Consiliul de Stat a autorizat, prin lecret, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, la cererea acesteia, să constituie și să valorifice fondul de stat de legume, cartofi, fructe și struguri de masă pentru consumul intern și export în condițiile prevăzute de decret, stabilite de comun acord între uniune și organele administrației, de stat competente. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole își ia obligația să înființeze .,Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor”, asigurînd funcționarea acestuia, în cadrul său, în condițiile prevederilor statutare.Departamentul va organiza și a- sigura încheierea contractelor cu cooperativele agricole de producție, membrii acestora și producătorii individuali; achiziționarea produselor, contractarea și preluarea legumelor de la unitățile agricole de stat potrivit planului de livrări al acestora ; primirea drepturilor statului pentru muncile prestate la cultura cartofilor de către Ș.M.T.; recepționarea produselor și livrarea lor către beneficiari.Departamentul va organiza și a- sigura aprovizionarea populației cu legume, cartofi, fructe și struguri de masă, și va lua măsuri pentru extinderea rețelei comerciale și a formelor modeme de deservire, va organiza contractarea, achiziționarea, recepționarea și livrarea cantităților pentru export.în decret se arată că departamentul se va ocupa și de semiin- cțustrializarea acestor produse, de constituirea și păstrarea rezervelor de iarnă.Pentru creșterea producției, departamentul va sprijini pe producători în aprovizionarea cu semințe, materiale și îngrășăminte, în acțiunile de combatere a bolilor și dăunătorilor și va asigura acordarea de credite și avansuri celor care au încheiat contracte. Departamentul stabilește, împreună cu organele centrale, structura fondului de stat de legume, cartofi, fructe și struguri de masă.Dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale de producție în ramura sa de activitate, pregătirea și perfecționarea, cadrelor, îmbunătățirea condițiilor de muncă în unitățile din subordinea sa, ca și alte sarcini ce reveneau unor organe centrale, trec în atribuțiile departamentului, iar bunurile acestora în folosința sa.Se stabilește, de asemenea, structura organizatorică și conducerea departamentului, a direcțiilor acestuia, a întreprinderilor regionale și ale orașelor București și Constanța, a oficiilor raionale, precum și sarcinile acestora. (Agerpres)

Sute de studenți români și străini care învață în Capitală s-au întîl- nit marți seara, la Casa de cultură a studenților, unde au participat la mitingul de solidaritate cu lupta poporului și studenților vietnamezi. Mitingul s-a desfășurat sub auspiciile Comitetului executiv al Uniunii Asociațiilor Studenților din România, în cadrul Săptămînii de ajutor și solidaritate cu lupta poporului vietnamez.Luînd cuvîntul, Nicolae Irimie, membru al Comitetului executiv al U.A.S.R., a arătat că tineretul universitar din țara noastră, alături' de întreaga opinie publică progresistă, a urmărit cu neliniște și indignare evoluția intervenției militare americane în treburile interne ale poporului vietnamez, care încalcă în mod flagrant normele elementare unanim recunoscute ale dreptului international și ale relațiilor internaționale. Vorbitorul a subliniat în continuare că studenții din Republica Socialistă România, credincioși principiului că fiecare popor trebuie să fie lăsat să-și hotărască singur soarta, și-au exprimat cu tărie deplina solidaritate și sprijinul cu lupta eroică și plină de sacrificii a poporului, tineretului și studenților vietnamezi, convingerea fermă în victoria finală a cauzei lor drepte.

Din partea studenților străini au vorbit Fam Van Min, din R. D. Vietnam, Mohamud Ahmed O- mar, în numele studenților a- fricani, Iuan Sie, din R. P. Chineză, Thomas Simon, din Venezuela, Zieschank Rainer, din R- D. Germană, și An . The Guk, din R.P.D. Coreeană. Menționînd că popoarele din întreaga lume văd în intervenția militară din Vietnam o expresie a politicii agresive a cercurilor imperialiste, care se opun pretutindeni în lume năzuințelor de libertate și progres ale popoarelor, ei au reafirmat solidaritatea deplină cu lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru independența, suveranitatea, integritatea teritorială și reunificarea patriei sale.în încheiere, participanții la miting au adoptat o moțiune prin care cer încetarea neîntîrziată a agresiunii Statelor Unite în Vietnam, retragerea tuturor trupelor străine din această țară, respectarea strictă a prevederilor acordurilor de la Geneva din 1954 și a dreptului eroicului popor Vietnamez de a-și hotărî singur propria soartă, în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime.(Agerpres)
Un procedeu tehnologic eficace 
și ce stă in calea extinderii lui

(Urmare din pag. I)lui s-a limitat la încercarea pe stand a diferitelor tipuri de sape cu duze).In legătură cu condițiile ce trebuie asigurate la sonde pentru aplicarea cu succes a forajului cu jet, am cerut părerea unor cadre de conducere de la întreprinderea de foraj Bascov.
— Experiența de pînă acum ne-a 

demonstrat că deosebit de impor
tantă este pregătirea temeinică a 
instalațiilor încă din faza monta
jului lor — ne-a spus ing. ȘTEFAN ILIESCU, directorul întreprinderii. Noi am căutat să mon
tăm utilaje care să asigure puterea 
hidraulică necesară, să simplificăm 
construcția sistemului de circulație 
a noroiului, să îmbunătățim sepa
rarea de impurități a fluidului de 
foraj. Totuși, ceea ce am făcut pînă 
acum nu este suficient. Consider 
necesar ca direcția generală de re
sort și Institutul de proiectări și 
cercetări pentru utilaj petrolier 
București să studieze urgent posi
bilitatea creșterii presiunii hidrau
lice la instalațiile de tipurile T-50, 
2DH-75, 4DH-125, 4LD-150 ș.a.

— Forajul cu jet permite crește
rea apăsării pe sapă, aceasta fiind, 
de altfel, una din cerințele de bază 
în vederea sporirii vitezelor de a- 
vansare — a adăugat ing. ION BADEA, șeful serviciului tehnic al întreprinderii. Materialul tubular 
nu este însă suficient și lipsesc a- 
proape complet dispozitivele de 
fund necesare prevenirii devierii 
sondelor.Evident, montarea de instalații corespunzătoare forajului cu jet nu rezolvă definitiv problema în discuție. Vorbindu-ne despre condițiile ce trebuie create pentru aplicarea acestui procedeu de foraj, numeroși tehnicieni și ingineri din întreprinderile petroliere au insistat asupra necesității asigurării unui număr sporit de sape cu duze, de diferite tipuri și dimensiuni, „în acest domeniu, lucrurile sînt 
pe cale de a fi rezolvate, ne-a spus tov. CONSTANTIN ENOIU, inginer principal în Ministerul Petrolului. Cu cîteva luni în urmă, mi
nisterul nostru și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini au 
întocmit un plan comun de măsuri, 
în vederea îmbunătățirii calității

sapelor de foraj și introducerii în 
fabricația de serie a sapelor cu 
duze.La întrebarea noastră privind stadiul asimilării sapelor cu duze, tov. AUREL BIVOLAN, inginer șef al uzinei „1 Mai“-Ploiești, ne-a spus :

— Proiectele de execuție și chiar 
unele piese componente ale sapelor 
prevăzute să fie asimilate în tri
mestrul II al anului sînt gata. Se 
ridică însă problema duzelor. Pînă 
acum au fost experimentate in șan? 
tiere duze mineralo-ceramice, din 
carburi metalice sinterizate și din 
alte materiale. Se impune ca spe
cialiștii din Ministerul Petrolului 
să-și spună mai repede cuvîntul 
asupra căror soluții tehnice se 
opresc, pentru a comanda în timp 
util colaboratorilor duzele pe care 
le montăm la sape.Forajul cu jet cere o tehnologie nouă de lucru, judicios stabilită la fiecare sondă în parte. Dar pentru elaborarea și aplicarea acestei tehnologii, brigăzile de sondori, precum și cadrele de tehnicieni și ingineri din întreprinderile de foraj, trebuie să-și însușească noi cunoștințe, .să-și perfecționeze măiestria profesională. Materialul documentar existent în prezent în unități este însă foarte sărac.

★Eficiența economică a metodei de foraj cu jet, demonstrată nu numai pe plan mondial, dar și în întreprinderile de foraj din țara noastră, unde a fost încercată, pledează convingător pentru extinderea ei în practică. Faptele a- rată că dacă Direcția tehnică și Direcția generală foraj-extracție țiței din Ministerul Petrolului ar fi dovedit de la început mai multă perseverență pentru crearea condițiilor tehnice necesare, faza de experimentare ar fi fost de mult depășită. Se cuvine ca forurile amintite să țină seama de părerile și propunerile făcute de cadrele tehnice din întreprinderi și să ia măsurile ce se impun pentru grăbirea introducerii pe scară largă a forajului cu jet. Pe această cale s-ar obține realizări și mai mari în reducerea duratei de săpare a sondelor și a prețului de cost pe metrul forat, sarcini importante puse de partid în fața colectivelor din sectorul de foraj.

se dez- puternică extractivă, confe-
Prevăzînd direcțiile principale în îmbunătățirea amplasării forțelor de producție, proiectul de Directive arată că în regiunile din răsăritul Uniunii Sovietice se va dezvolta în ritm rapid extracția de petrol, producția de e- nergie metale dustria iar în partea U.R.S.S.care dispun de mari întreprinderi industriale, dezvoltarea forțelor de producție va avea loc mai cu seamă pe calea reconstruirii și folosirii mai bune a capacităților de producție existente. Așa încît una din sarcinile principale care decurg din document se referă la reconstrucția și reînzes- trarea tehnică a întreprinderilor din Moscova.O mare atenție se acordă problemelor ridicării calității producției. în ultimii trei ani, a arătat raportorul, în întreprinderile din Moscova a fost îmbunătățită calitatea și s-a prelungit termenul de garanție la 3 500 tipuri de mașini și aparate. Pentru perioada noului plan cincinal se propune ridicarea calității unor produse de bază nivelul celor bune standarde temporane.Conferința organizației de partid din Moscova a dezbătut, de asemenea, problemele lărgirii construcțiilor de locuințe, ridicării bunăstării materiale și îmbunătățirii deservirii populației.în întreaga țară au avut și au loc conferințe de partid ale organizațiilor regionale, de ținut și congrese ale partidelor comuniste din republicile sovietice. Conferința organizației de partid din ținutul Krasno- iarsk, de pildă, a reflectat perspectivele deschise industriei siberiene de directivele noului cincinal. Kras- noiarsk uriaș. Taimîr,

In întîmpinarea celui de-al Congres al care se va la 29 martie, nea Sovietică are loc o largă dezbatere a proiectului de Directive cu privire la planul cincinal pe anii 1966—1970 ; ea se desfășoară în organizațiile de partid și obștești, ca și în paginile ziarelor.In centrul acestei însuflețite dezbateri se află problemele dezvoltării continue a e- conomiei sovietice. Muncitori și colhoznici, cadre din diferitele ramuri ale economiei, oameni de știință, ingineri și tehnicieni își spun cu competență cuvîntul abor- dînd cele mai variate aspecte ale vieții economice.Recent, a avut loc conferința organizației de partid a orașului Moscova. In raportul ținut de primul secretar al Comitetului orășenesc de partid, N. G. Egorîcev, se subliniază contribuția menilor muncii Moscova la dezvoltarea economiei naționale și crearea bazei tehnico - materiale a comunismului. Dezbaterile conferinței au relevat succesele do- bîndite și s-au referit, totodată, la numeroase probleme legate de ridicarea eficiențeieconomice întreprinderi.

XXIII-lea P.C.U.S., deschide în Uniu-

Ieri a început recensămîntul populației și locuințelor. In fotografie : Recenzoarea Zoe Enache, 
învățătoare, făcînd înregistrările la' familia cooperatoarei Florica Nedelcu din comuna Fun- 

deni-Frunzănești, raionul Oltenița Foto: M. Cioc

2 OOO — 1966Ieri, constructorii de tractoare din Brașov au expediat agriculturii noastre cel de-al 2 000-lea tractor realizat în acest an.
• în serele de la Eforie sud și Constanța se pregătesc aproape 

două milioane de flori. Pe lîngă acestea, în noul sezon, parcu
rile litoralului vor primi încă 200 000 trandafiri și diverși ar
bori și arbuști ornamentali

Concursuri culinare
în cadrul „Lunii preparatelor culinare", câre a început 

de la 1 martie, Ministerul Comerțului Interior organizează 
pînă la 20 martie concursuri regionale, cu participarea celor 
mai buni bucătari și cofetari. Faza finală a concursului va 
avea loc la începutul lunii aprilie.

Expoziții turistice peste hotare
La Bruxelles, Nurnberg și Viena s-au deschis expoziții tu

ristice, organizate de O.N.T. Se expun fotografii turistice, 
costume naționale, diferite obiecte de artizanat etc.

1 OOO OOO de păstrăviîn Munții Poiana Ruscăi, spre izvoarele rîului Bega, se amenajează o nouă păstrăvărie cu o capacitate anuală de un milion păstrăvi indigeni și curcubeu pentru repopularea apelor de munte.
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 șl 19 martie. Tn țară: Vreme în curs de încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi izolate. Vînt potrivit, predominînd din sectorul nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 4 și plus 6 grade, iar maximele între 3 și 13 grade, local mai ridicate la sfîrșitul intervalului. Ceată locală. In București : Vreme în curs de încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi temporar noros. Vînt slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura în creștere ușoară. Ceată dimineața.

în urmă cu 25 de ani murea, la Cannes, pe Coasta de Azur, unul dintre cei mai mari diplomați, oameni politici și oratori ai veacului nostru, Nicolae Titulescu. „Om uimitor, care nu a avut și nu va avea niciodată pereche", spunea întotdeauna Edouard Herriot, care nutrea o admirație și o afecțiune nemărginite față de Nicolae Titulescu.Leon Blum, președintele din acea vreme al Consiliului de Miniștri al Franței, scria într-o zi în obișnuitul său articol din „Le Populaire": „Acest ministru de externe al României, cu maniere impetuoase, are o minte lucidă. Este impulsiv în discursuri, dar metodic în acțiune. Raționamentul său, adesea paradoxal, se bazează pe texte și pe stă- pînirea deplină a dreptului internațional !... Nicolae Titulescu își depă- șeșțe întotdeauna interlocutorul" IPrintre calitățile sale de om de stat, Nicolae Titulescu avea una care se reliefa cu tot mai multă tărie. Avea un dar extraordinar de a prevedea viitorul și nu acționa niciodată decît în funcție de această luciditate, debarasîndu-se întotdeauna de orice iluzie.Iată de ce, dîndu-și seama că prin hitlerism și prin fascismul italian lumea se îndrepta spre război, Nicolae Titulescu și-a intensificat eforturile pentru a contracara intențiile lui Hitler și Mussolini de a porni la cucerirea Europei.
★Am avut cinstea să asist la cîteva dintre marile momente ale vieții diplomatice a lui Nicolae Titulescu. Unul dintre ele a fost semnarea, la 16 februarie 1933, a pactului de reorganizare a „Micii înțelegeri" din care făceau parte România, Iugoslavia și Cehoslovacia.Dar, scurt timp după aceasta, la Liga Națiunilor s-a produs lovitura de trăznet pe care a constituit-o știrea privind „Pactul celor patru" : Hitler, Mussolini, McDonald și, eventual, Daladier... „Un pact în trei împotriva unuia singur — Franța !“, spunea nemulțumit Edouard Herriot, adăugind : „Și într-adevăr, tipul pactului inutil și periculos !“.în toate țările din alianța centrală și balcanică domnește o atmosferă de furtună. „Franța se lansează oare în „Pactul celor pa

tru", părăsindu-ne, ca răspuns la

Mica înțelegere ?“, era întrebat ministrul nostru, Paul Boncour. în ziua de 6 mai 1933, la Quai d’Or- say, Boncour era victima unei adevărate izbucniri de mînie, de altfel bine justificată, a lui Nicolae Titulescu....E ora prînzului. La Quai d’Orsay se aude, de la un etaj la altul, vocea de stentor a lui Nicolae Titulescu : „Dacă Franța re-

electrică, de neferoase, in- chimică etc., regiunile din europeană a și din Ural,

la mai con-

este un ținut In peninsula dincolo de

Cercul Polar, voltă o industrie Dezbaterile rinței au analizat măsurile pentru îndeplinirea directivelor care prevăd o valorificare accelerată a bogățiilor peninsulei Tai- jnîr și uriașelor resurse hidroenergetice din ținut. Printre altele, se prevede lărgirea combinatului metalurgic din Norilsk și exploatarea bogatelor zăcăminte de cupru și nichel de la Talnah. Pe Enisei se va termina construcția hidrocentralei de la Kras- noiarsk.„Principala grijă a participanților la congrese — scrie ziarul „Pravda' într-un articol de fond — este concentrată spre îndeplinirea practică a sarcinilor cincinalului, ridicarea productivității muncii și eficacității producției, aplicarea în viață a măsurilor privind desă- vîrșirea metodelor de gospodărire, trasate de plenarele din martie și septembrie 1965’.In cadrul dezbaterilor, oamenii sovietici din cele mai diverse domenii de activitate fac propuneri constructive în vederea folosirii mai depline a uriașelor posibilități ale economiei socialiste. în același timp, se acordă o mare a- tenție problemelor e- ducației comuniste, întăririi continue a organizațiilor de partid și a legăturilor partidului cu masele de oameni ai munciiCongresul al XXIII- lea al P C.U.S. este în- tîmpinat de oamenii sovietici prin importante realizări. Iată cîteva. Zilele trecute, la uzina metalurgică din Kommunarsk, regiunea Lugansk, a intrat în probe tehnologice laminorul de profile grele „600". în întregime automatizat. La combinatul siderurgic „Lenin" din Krivoi Rog a fost pus în funcțiune un laminor de profile ușoare. întrecerea în cinstea congresului continuă.
Ambrozie MUNTEANU

americană și britanică impuneau Franței să joace cartea rusă.Dar Alexis Leger, astăzi celebru în literatură sub numele de Saint- John Perse, îi explică neobosit lui Louis Barthou că este necesar ca noul pact franco-rus să se îmbine cu celelalte tratate semnate în cadrul Ligii Națiunilor.Această concepție a unui „Locarno răsăritean" găsea în Nicolae Ti-
La 25 de ani

de la moartea lui N. Titulescu

UN OM
UIMITOR

nunță la misiunea ei sacră de a- părătoare a micilor puteri, ne vom lipsi de ea !...“
★Peste puțin timp, Nicolae Titulescu face o călătorie la Sofia, Ankara, Atena și Belgrad. Pune la punct faimosul „Pact balcanic", pe care îl semnează la Atena, la 9 februarie 1934, împreună cu reprezentanții Greciei, Turciei și Iugoslaviei.După pactul „Micii înțelegeri" — „Pactul balcanic".
★La Paris, la 6 februarie 1934, schimbare de guvern. La Quai d’Orsay, noul ministru, Louis Barthou, este și el de părere că ascensiunea hitleristă și fascistă trebuie să fie oprită, căci altminteri va fi război. De aceea, el propune lui Nicolae Titulescu faimosu» „Locarno al Estului".

în fața fascismului, indiferența

tulescu un promotor admirabil și un „debater" de prim rang.
★Dar, la 13 octombrie, se produce drama de la Marsilia. „Crima împotriva păcii" intitulează ziarele materialele lor... Barthou este asasinat împreună cu regele Alexandru al Iugoslaviei !La Paris se află la putere Pierre Laval, și politica sa de înțelegere cu orice preț cu Berlinul și Roma, care îndepărtează pe aliații centrali și balcanici, este stigmatizată de Nicolae Titulescu.Totuși, Nicolae Titulescu își continuă apostolatul păcii, fără să se lase descurajat nici măcar de politica noului președinte de consiliu al Franței, Leon Blum, care, în fața pericolului hitlerist, nu mai urmărea decît să obțină adeziunea Angliei la politica franceză.Cu clara sa previziune asupra 

viitorului, în vara anului 1936, o-

prindu-1 pe Leon Blum în holul clădirii în care mai aveau loc ședințele Ligii Națiunilor, Nicolae Titulescu îi spunea cu emoție : „Dacă înțeleg bine, cabinetul dv. nu vrea să sperie guvernul scumpului nostru prieten Anthony Eden, acceptînd cererea pe care v-o adresăm de la București, Pra- ga și Belgrad, de a colabora cu Rusia și cu Turcia pentru realizarea unui „Locarno al Estului". El bine, domnule Blum, am venit să vă exprim marea neliniște a țărilor care nu vor să fie prinse împotriva voinței lor în menghina economică germană I Ele vor să știe dacă se pot bizui pe Franța, deoarece, domnule Blum, la noi se manifestă neîncredere față de dumneavoastră"Și Nicolae Titulescu încheia : „Dați-ne asigurări, domnule președinte al Consiliului de Miniștri, sau, cel puțin, spuneți-ne adevărul !“
★Poate că l-am admirat cel mai mult pe Nicolae Titulescu in cursul ultimei perioade a vieții sale politice.în 1936 avea loc conferința de la Montreux. Nicolae Titulescu a- vea lungi convorbiri cu Litvinov despre posibilitatea traducerii în viață a „pactului franco-sovietic", în cazul în care acționa asistența mutuală prevăzută de pactele dintre Franța și aliații ei din Europa răsăriteană.Nicolae Titulescu acționa cu succes pentru realizarea Antantei.
irLa 29 august 1936, Nicolae Titulescu nu mai era ministru de externe 1 în toate capitalele lumii, cercurile diplomatice și-au exprimat regretul De cîte ori nu se va repeta, de atunci încolo : „Ah, Titulescu ar fi găsit o soluție acceptabilă ... în această afacere e- tiopiană ... etc., etc Ce om extraordinar și ce îndemînare supremă în ducerea tratativelor 1". învingea totdeauna — repeta mereu celebrul jurist Nicolas Politis — „în asemenea măsuri încît se putea crede uneori că îi plăcea ca situațiile să se încurce pentru a avea plăcerea să le rezolve", susținînd mai mult ca oricînd singura politică care ar fi putut împiedica agresiunea ger

mană.
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de la „El Salvador
GREVA GENERALA A MINERILOR
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După represiunile

Un adjectiv des folosit în co
loanele presei italiene — „cla- 
moroso’ — „zgomotos’ — a fost 
întîlnif cu o frecvență neobișnuită 
în timpul dezbaterilor privind 
programul celui de-al treilea ca
binet de centru-stînga, prezidat 
de Aldo Moro. „Dialogul* dintre 
forțele catolice și cele laice a fost 
purtat în legătură cu prevederile 
cu caracter economic ale guver
nului și cu orientarea sa în poli
tica externă. în legătură cu aceas
ta, caracterizînd actuala situație 
din coaliția de centru-stînga, un 
comentator scria : „Criza a mu
rit, trăiască criza*, iar cronicarul 
revistei milaneze „Tempo* a a- 
rătaf că „alianța catolico-socia- 
lisfă s-a transformat dintr-o căsă
torie din dragoste într-una de 
conveniență".

Marți s-a încheiat ultima zi 
de dezbateri în Camera Depufa- 
ților, pe marginea programului 
noului guvern. Discuțiile au 
fost încheiate de primul minis
tru, Aldo Moro, care a răspuns 
depufaților. Ca și în cele două 
discursuri rostite în Senat, Moro 
a reliefat din nou liniile politi
cii noului guvern. în cadrul pro
blemelor de politică externă, el 
a acordat o atenție deosebită 
situației create în N.A.T.O. în 
urma recentei hotărîri a Franței 
de a se retrage din comanda
mentele integrate ale acestei or
ganizații. în esență, poziția Ita
liei se exprimă prin „lealitatea 
față de alianța atlantică cu o- 
bligațiile politice și militare care 

a 
de 

față 
în

Unități antiaeriene ale R. D. Vietnam, împreună cu tineri din miliția populară slnt gata de luptă împotriva rai
durilor aviație! americane

VIETNAMUL DE SUD

TRUPE SAIGONEZE
TREC DE PARTEA

FORJELOR 
PATRIOTICE
• Demonstrații

antiguvernamentale 

la Da Nang și Hue

Sesiunea Adunării Naționales

a R. S. Cehoslovace

SANTIAGO DE CHILE 15 (Agerpres). La chemarea Federației naționale a minerilor din Chile, a 
fost declarată la 14 
martie o grevă de 48 
de ore a muncitorilor 
mineri din întreaga 
țară, în semn de pro
test față de reprima
rea sîngeroasă a gre
viștilor de la mina 
„El Salvador". Potrivit ultimelor date, 
timpul incidentelorZiarul chilian blică mărturii ale care au fost de față la evenimentele tragice petrecute la mina „El Salvador", unde au fost ucise 9 persoane iar alte 39 au fost grav rănite. Deputatul Francisco Sepul- vera relatează că la 11 martie localul sindicatului minerilor, unde se adunaseră aproape 200 de persoane (bărbați, femei și copii), a fost înconjurat de 80 de soldați și polițiști, care au cerut să fie evacuată clădirea. în mijlocul săli, un-

în 
de

devinerea trecută 
mina „El Salvador" 
fost omorîte 9 
soane și rănite alte 39. O altă grevă, la care urmează să participe circa 300 000 de sala- riați, a fost anunțată pentru marți de către Centrala unită a muncitorilor din Chile. La rîndul lor, minerii de la mina „El Teniente", care se află în grevă de mai bine de două

la 
au 

per-

plin de farmec44
Ziare americane 
despre 
spectacolele 
„Ciocîrliei" 
la Los Angeles

Vaclav David despre politica externă a țării

„Clarin“ pu- unor persoane

luni, au pregătit un marș spre capitală, în semn de protest împotriva acțiunilor polițienești, La Rancagua, localitate situată la aproximativ 86 kilometri de Santiago de Chile, de unde va începe marșul, au sosit luni dimineața numeroși lideri ai organizațiilor sindicale, deputați, pentru a conduce marșul.de se adunaseră minerii, a fost a- runcată o grenadă cu gaze lacrimogene. Persoanele care au ieșit din clădire au fost urmărite de soldați și polițiști, care au tras în ele.Ziaristul Ramberto Aguilera a publicat un reportaj în același ziar, în care relatează că un grup de femei care se apropiau de polițiști au cerut să fie cruțate. Drept răspuns, unul din jandarmi a tras în Leopoldina Chaparro, mamă a trei copii, și a ucis-o.
VENEZUELA

derivă din aceasta". Moro
reafirmat „fidelitatea față
Piafa comună și înțelegerea 
de politica Statelor Unite 
Vietnam".

în problemele interne, 
vernul a făgăduit să ducă 
politică economică 
După cum se afirmă în cercu
rile politice italiene, „nimic nou 
față de prima declarație a pre
ședintelui consiliului".

Cele cinci zile de discuții din 
Camera Depufaților au scos din 
nou în evidență nu numai con
tradicțiile existente între cele 
patru partide care 
coaliția de centru-stînga, ci 
disensiunile din interiorul 
fidului democraf-creștin și 
Partidului socialist. Aceste 
vergenfe complică și mai 
situația guvernului abia format.

în cursul acestei nopți (marți 
spre miercuri — N.R.) urmează 
să se dea publicității rezultatul 
votului de învestitură asupra 
noului guvern de centru-stînga.

Ion MARGINEANU

gu- 
ff0 

rațională’.

între 
formează 

Și 
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NEW YORK 15 
Potrivit relatărilor 
șui sud-vietnamez Hue, în timpul 
ultimelor lupte de 
forțele patriotice au ocupat 
băra întărită a trupelor speciale 
saigoneze și americane, o unitate aparținînd trupelor saigoneze a trecut de partea forțelor patriotice.în primele 20 de zile ale lunii februarie, 621 de soldați saigonezi 
din provincia Ben Tre au dezertat, 
trecind de partea forțelor patrio
tice, anunță agenția V.N.A. Anul trecut 113 000 de soldați saigonezi au dezertat, trecînd de partea forțelor patriotice.Potrivit agenției Reuter, în ora
șele Da Nang și Hue continuă de
monstrațiile antiguvernamentale. 
Toate avioanele din transportul 
aerian civil și-au amînat cursele 
datorită grevei de la aeroportul 
din Da Nang.

★WASHINGTON. Președintele Johnson a semnat marți la Casa Albă o lege prin care administrația este autorizată să folosească pentru finanțarea războiului din Vietnam suma suplimentară de 4,8 miliarde dolari. Cu acest prilej, Johnson a declarat că se așteaptă ca foarte curînd Camera Reprezentanților să aprobe un nou proiect de lege care prevede suma de 13,1 miliarde dolari necesari escaladării războiului din Vietnam.

(Agerpres). — 
sosite din ora-la Ashau, unde

ta-

PRAGA 15 — Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite : La 15 martie s-a deschis la Praga sesiunea Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace. Pe ordinea de zi a sesiunii se află raportul referitor la politica externă a Cehoslovaciei și dezbaterea proiectelor de lege referitoare la învățămîntul superior și la grija față de sănătatea publică.Raportul referitor la politica externă a fost prezentat de Vaclav David, ministrul afacerilor externe al R.S. Cehoslovace, care a arătat că în urma acțiunilor agresive ale imperialismului, în frunte cu cel american, situația internațională s-a înrăutățit. Cu toate acestea, a spus el, raportul de forțe în lume oferă' posibilitatea unei lupte încununate cu succes pentru progres, pace și socialism. Guvernul cehoslovac — a declarat V. David — va întări și pe viitor prietenia și colaborarea strînsă cu țările socialiste. Politica externă a R.S. Cehoslovace este îndreptată spre realizarea coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale diferite.în continuare, raportorul a sub-

re- o constituie încetarea de către S.U.A. a acțiunilor militare în Vietnam și acceptarea celor patru puncte propuse de guvernul R.D. Vietnam și a cererilor Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.In raport se arată că R.S. Cehoslovacă va contribui și în viitor la crearea unor condiții favorabile pentru rezolvarea problemelor importante din Europa și pentru dezvoltarea unei colaborări sănătoase între popoarele acestui continent. Guvernul R.S. Cehoslovace este convins că normalizarea relațiilor dintre R.S. Cehoslovacă și R.F.G. ar contribui la îmbunătățirea atmosferei politice generale din Europa. R.S. Cehoslovacă, a spus el, va susține și în viitor lupta de eliberare națională a popoarelor Asiei, Africii și Americii Latine. în încheierea raportului său, Vaclav David a arătat că guvernul R.S.pune și în viitor eforturi pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale.

liniat că singura cale pentru zolvarea problemei vietnameze

Cehoslovace va de-

N. A. T. O.

DEMISIA GUVERNULUI
CARACAS 15 (Agerpres). — Guvernul venezuelean, condus de 

președintele Raul Leoni, și-a prezentat marți demisia. Hotărârea a fost 
anunțată după o ședință de cabinet întrunită de urgență. Ea este 
urmarea crizei izbucnite luni între cele trei partide care au alcătuit 
guvernul de coaliție.

LOS ANGELES 15 (Agerpres). 
— Spectacolele prezentate timp 
de cinci zile în orașul Los Ange
les de ansamblul folcloric român 
„Ciocîrlia” au atras, după cum 
relatează agenția U.P.I., „reacții 
entuziaste” din partea cronicari
lor principalelor ziare locale. In
tr-un articol publicat în ziarul 
„Los Angeles Times”, Martin 
Bernheimer arată că spectacolele 
sînt „captivante”. „Am ascultat o 
muzică inspirată din folclorul 
autentic, o muzică vie”. Referin- 
du-se la programul prezentat, el 
subliniază că numerele coregra
fice „constituie o demonstrație 
de dansuri populare, splendidă 
în ce privește omogenitatea, cît și din punct de vedere al mă
iestriei coregrafice... Acestea sînt 
îmbinate cu interludii încîntă- 
toare prezentate fie de orchestră, 
fie de soliștii vocali”.

Cronicarul ziarului „Los 
geles Times” consideră că 
satoarele române sînt „un 
chet de chipuri proaspete”, 
de feminitate.

Intr-un articol semnat de Pe
terson Green în ziarul „Herald 
Examiner” se subliniază că „nici 
un ansamblu nu a prezentat un 
grup de dansatoare atît de fru
moase ca ansamblul folcloric ro
mân". „Costumele dansatorilor 
români încîntă ochiul"; ceea ce a 
realizat întregul ansamblu sea
mănă mai curînd cu un festival 
decît cu un spectacol obișnuit — 
consideră toți cei care l-au vă. 
zut. De o valoare inestimabiliJ 
este orchestra condusă de Victor 
Predescu. „Este un program plin 
de farmec", conchide Peterson.

An- 
dan- 

bu- 
pline

ACȚIUNI ALE PARTIZANILOR

Acord

Mai bine de o lună de zile 
fotoliile ministeriale ale cabine
tului belgian au rămas neocupa- 
fe. în acest răstimp au avut loc 
îndelungi și complicate consul
tări, tratative, între „formatorii" 
numiți de suveran și liderii parti
delor politice.

Vanden Boeynants, 
Parfidulu. social-creștin 
din urmă „formator”, 
refuzul socialiștilor de a participa 
înfr-un guvern condus de el, 
și-a îndreptat raza vizuală către 
Partidul libertății și progresului 
(liberal), cu o orientare politică 
de dreapta. în ultimele zile, li
derii partidelor social-creșfin și 
liberal s-au întrunit în mai mul
te ședințe de lucru, soldam, po
trivit ziarului „La Libre Belgi
que", cu acordul liberahlor de 
a participa !a guvern. Acest a- 
cord a fost însă condiționat de 
reducerea cheltuielilor buqefare 
pentru sprijinirea școlilor catoli
ce, schimbări în sistemul de or
ganizare a poliției etc. Un;i ob
servatori apreciază că „afară de 
o surpriză de ultimă oră, impa
sul politic belgian a fost în mod 
virtual depășii”.

Prin acordul amintit a fost 
însă rezolvată partea „tehni
că" a crizei 
noii coaliții rămîn multiple pro
bleme ce confruntă astăzi 
țara. în prim plan se reliefează 
o serie de dificultăți de ordin e- 
conomic, determinate printre al
tele de sporirea, an de an, a 
cheltuielilor militare din cadrul 
N.A.T.O. încercarea de a arunca

politice.

liderul 
și cel 
primind

povara cheltuielilor militare pe 
spinarea contribuabililor de rînd, 
prin mărirea impozitelor, redu
cerea alocațiilor pentru asigurări 
sociale, a pensiilor, a întîmpinat 
o rezistență crescîndă în țară.

în ultimul timp s-au luat mă
suri de a se închide mai multe 
mine și întreprinderi dintr-un șir 
de regiuni, fapt ce afectează 
profund interesele a zeci de mii 
de muncitori.

în legătură cu noua încercare 
de reglementare a crizei guver
namentale prin crearea unei 
coaliții a celor două partide — 
social-creșfin și Partidul libertății 
și progresului — Biroul Politic 
al C.C. al P.C. din Belgia a dat 
publicității o declarație.

Proiectul programului prezen
tat de V. Boeynants, căruia i-a 
fost încredințată formarea nou
lui guvern, se spune în decla
rație, corespunde intereselor 
monopolurilor mai mult decîf 
programele anterioare. Tratafive- 
le care se desfășoară între con
ducerile acestor partide vor du
ce inevitabil la limitarea dreptu
rilor democratice ale muncitori
lor și sindicatelor, precum și a 
dreptului la grevă. în declara
ție se subliniază că planurile a- 
ripii de dreapta a Partidului so
cial-creșfin și ale
reacționare a Partidului libertății 
și progresului trebuie 
cale prin 
celor mai 
din țară.

conducerii

împiedi- 
eforfurile unite' ale 

mari uniuni sindicale

Jean LOUIS ESCH
f

CARACAS 15 (Agerpres). — în capitala Venezuelei a fost dat publicității un comunicat al Ministerului Apărării care anunță în timpul unei ambuscade, lupta dintre trupele guvernamentale și detașamentele de partizani care acționează în regiunea Lara, au fost omorîți 10 soldați guvernamentali și doi partizani.
★Conferința partidului Avangarda populară națională a adoptat o rezoluție în care se spune că „lupta poporului venezuelean va fi încununată de succes numai sub conducerea unei forțe unice, unui partid unit".

că în
Reprezentanții Partidului național revoluționar și partidului „Mișcarea revoluționară de stingă", care au participat la ședința de încheiere a conferinței, s-au pronunțat pentru crearea unui partid care să unească toate forțele de stînga din țară.
■ PARIS. Marți, în toate uzinele și întreprinderile metalurgice din Franța au avut loc acțiuni revendicative ale muncitorilor. La chemarea celor trei centrale sindicale — C.G.T., C.F.D.T. și Force Ouvriăre — muncitorii au întrerupt lucrul timp de două ore, au demonstrat, au ținut mitinguri, au votat rezoluții. Acțiunile revendicative urmăresc revizuirea contractelor colective, negocieri între patroni și «indicate cu privire Ia salarii, extinderea și garantarea drepturilor sindicale.

EFERVESCENTĂ
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NDUL OCELOR 14"

era PHENIAN. La 15 martie a avut loc la Phenian un miting organizat cu prilejul vizitei în R.P.D. Coreeană a delegației P.C. din Japonia, condusă de K. Miyamoto, secretar general al C.C. al P.C. din Japonia. La miting au luat parte Kim Ir Sen, președintele C.C. al Partidului Muncii din Coreea, precum și alți conducători de partid și ai organizațiilor obștești, numeroși oameni ai muncii din Phenian. Cu acest prilej au rostit cuvîntări Li Son Un, președintele Comitetului orășenesc Phenian al Partidului Muncii din Coreea, și K. Miyamoto.
• Răspunsul la memorandumul francez încă n-a fost 
elaborat ® Declarația reprezentantului Franței la sesi
unea Uniunii Europei OccidentaleInPARIS 15 (Agerpres). cursul reuniunii care a avut loc luni la Paris la sediul delegației belgiene, reprezentanții celor 14 țări membre ale alianței atlantice nu au luat nici o hotărîre în legătură cu publicarea declarației comune. Declarația urma să constituie un răspuns la memorandumul francez privitor la măsurile pe care intenționează să le ia Franța pentru a se retrage din N.A.T.O.„Cei . 14“ au căzut de acord asupra faptului că problemele actuale ale alianței atlantice sînt extrem de complexe și că ele sînt „studiate cu grijă și discutate" în diferitele capitale ca și la N.A.T.O. Se prevede ca în cursul acestei săptămîni țările membre ale pactului atlantic să aibă o nouă reuniune pentru a preciza poziția pe care trebuie să se situeze față de recenta hotărîre a Franței.

cheiere, Broglie a spus că prezenta reuniune a U.E.O. nu este indicată pentru o dezbatere asupra crizei N.A.T.O.
★LONDRA 15 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, a răspuns marți mesajului adresat de generalul de Gaulle la 9 martie, în legătură cu recenta hotărîre a Franței de a se

retrage din comandamentele Integrate ale N.A.T.O. Wilson a trimis această scrisoare președintelui Franței după ce ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Michael Stewart, a învinuit Franța în cadrul reuniunii Consiliului ministerial al Uniunii Europei Occidentale că, prin recenta sa hotărîre, destramă acordurile între țările N.A.T.O.

★(Agerpres). — Marți Londra sesiunea deLONDRA 15 s-a deschis la două zile a Consiliului ministerial al Uniunii Europei Occidentale, organism din care fac parte cele șase țări membre ale Pieței comune și Marea Britanie.Prima problemă pusă în discuție a fost criza N.A.T.O. Deschi- zînd ședința, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Michael Stewart, a arătat din nou care sînt argumentele britanice în favoarea menținerii alianței atlantice. Șefii delegațiilor celorlalte țări au expus punctele lor de vedere asupra situației actuale din N.A.T.O., asociindu-se declarației ministrului de externe englez. Reprezentantul Franței, Jean de Broglie, care a vorbit ultimul, a arătat că hotărî- rea țării sale de acere revizuirea organizației N.A.T.O. a fost luată cu aproximativ opt ani în urmă. 
Guvernul francez consideră că 
N.A.T.O. nu mai corespunde nece
sităților prezente și nici situației 
internaționale actuale — a spus el. In acest sens, Franța este hotărî- tă să tragă consecințele practice care i se impun, dar acceptă să ia parte la convorbiri multilaterale în această problemă. In în-

B VERONA. A fost inaugurat cel de-al 68-lea tîrg internațional de 
agricultură și zootehnie și al 19-lea salon de mașini agricole. L.* 

aceste manifestări participă 4 500 expozanți din 30 de, țări. Un număy 
de 18 țări, intre care și România, sînt reprezentate prin pavilioane, 
oficiale.m BELGRAD. In cadrul călătoriei pe care o întreprinde prin tară, pre-ședințele R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, a sosit cu un tren special la Kralevo. In gară, el a fost întîmpinat cu entuziasm de circa 30 000 de cetățeni. In drum spre Kralevo, trenul special s-a oprit în gara Kraguevaț, unde președintele I. B. Tito a rostit o scurtă cuvîntare.m CONAKRY. Lutnd cuvîntul la postul de radio Conakry, dr. Kwame ““ Nkrumah s-a adresat poporului Ghanei cu chemarea de a lupta activ pentru păstrarea realizărilor independenței. Nimeni, a spus Nkrumah, nu va reuși să lichideze cuceririle noastre.

1

■■ DACCA. Luînd cuvîntul la un miting care a avut Ioc la Chittagong, ™ președintele Pakistanului, Ayub Khan, a declarat că tara sa dorește să întrețină relații de prietenie cu India și că Pakistanul dorește ca toate problemele în suspensie dintre cele două țări să fie rezolvate cît mai curînd.

PE MALURILE 
NIGERULUI

laye și altele, populate de 
150 000 de oameni.

Punctele centrale ale 
văd bine de sus : piața 
apropierea căreia se 
moschee și palatul Adunării Naționale, 
gara, viu animată, a< 
de întîlnire a tuturor ___________
ale Africii, podul impunător de 800 
m lungime, ce se arcuii 
viul. Niger.

(Urmare din pag. I)

să de venituri, colonizatorii au lăsat 
în urmă o situație economică și so
cială dezastruoasă : agricultură rudi
mentară, industrie inexistentă, anal
fabetism (în 1957, doar 5 la sută din 
locuitorii țării erau știutori de carte). 
Moștenirea este, de altfel, comună 
pentru toate fostele teritorii colo
niale.

„O cale de patru luni...’ — atît 
aprecia un jurist din Cairo — Ed 
Dukkali — că ar fi avut, în lungime 
și în lăfime, imperiul Mali, în timpul 
celui mai ilustru conducător al său, 
Kankan Mussa, între anii 1307 și 1332. 
Republica Mali ocupă o suprafață de 
1 204 000 kmp, ceea ce înseamnă a 
25-a parte din suprafața continentu
lui african.

Așezată în întregime în zona nord- 
tropicală, între a 10-a și a 25-a para
lelă, (ara prezintă o uimitoare diver
sitate de peisaje. In nord, Sahara 
toridă își împinge valurile de dune 
pînă dincolo de granițe, peste care 
caravanele nomazilor tuaregi trec de 
secole. Sfînci granitice ascufite se 
ascund sub nisipurile marelui deșert.

Dar, după baia de lumină a de
șertului, ochiul se odihnește pe ver
dele intens al culturilor desfășurate 
pînă în zare, în care se vede munca 
ordonată și sîrguincioasă a omului. 
Nigerul — numit de localnici Djoliba 
— își răsfiră apele înfr-o imensă 
deltă interioară care, în fiecare an, 
din iulie în decembrie, se transformă, 
din pricina revărsărilor, într-o adevă
rată mare internă, pe care navigația 
fără busolă este periculoasă.

Pe malurile acestui fluviu generos 
se află mai toate orașele importante, 
vechi și noi, ale țării : Kangaba, ca
pitala imperiului medieval, Segou, 
capitala regatului Bambara, de mai 
fîrziu, Djenne, vechea metropolă e- 
conomică și religioasă a Sudanului, 
Tombuctu, San — mare centru agri
col — Bamako — capitala republicii 
Mali. Aproape 75 la sută dintre cei 
4 300 000 de locuitori ai fării trăiesc, 
în bazinul marelui fluviu, unde s-au' 
adunat, prin muncă harnică, și sem
nele noi ale civilizației.

De pe creștetul colinei Koulouba 
cuprinzi panorama capitalei, cu bule
varde largi care delimitează cartierele 
pitorești Bolibana, Dravela, Hamadal-

M ATENA. In Grecia a fost săr- 
■“ bătorită împlinirea a 56 de ani 
de la răscoala țărănească care a 
izbucnit în anul 1910 în cîmpia 
Tesaliei. 30 000 de țărani s-au adu
nat în mica localitate Kipseli (re
giunea Tesalia) pentru a cinsti 
memoria celor care și-au jertfit 
viața în lupta pentru pămînt. Au 
fost prezenți liderul Uniunii de 
centru, Papandreu, liderul fracțiu
nii parlamentare E.D.A., lllias 
Iliu, și numeroși alți deputați. 
Vorbitorii au expus cu acest prilej 
revendicările țăranilor în legătură 
cu actuala politică agrară.

lunarii na | iui ia ie, „
ieroportul, punct |
r liniilor aeriene a 

uiiaiw, ue uuO — 
ește peste flu- R

Dincolo de fluviu, noul carfier de s 
locuințe Badala Bougou sclipește ve- a 
sel în soare. Cîfeva construcții ma- ■ 

nalță mult ■ 
liceu și o I 
tel. tribu- ■

| Incident japono — 

| sud-coreean

sive, neterminate încă, se înalță mult 
deasupra orașului : un nou I 
școală normală, un nou hotel, tribu
nele unui stadion pe care vor avea 
loc întrecerile viitoarei ediții a jocu
rilor sportive africane. Capitala este 
inundată de verdele reconfortant și 
ospitalier al palmierilor, care nu mai 
pot întrece, prin înălțime, noile edi
ficii.

Cartierul comercial, piafa mare și 
piafa de fructe, centrul artizanal, 
portul și bulevardele centrale sînt 
animate de o mulțime în permanentă 
mișcare. Mici) meseriași își scot, din 
zori, unehele pe trotuare și se apu
că de lucru, negustorii își reclamă 
mărfurile, giuvaergiii propun trecăto
rilor podoabe de aur, argint și fildeș.

★

Conglomeratul acesta de imagini 
culese fugitiv sînt roadele unor pre
ocupări și activități de fiecare zi. Ele 
sugerează un scop și un efort con
structiv pe care le înțelegi colindînd 
țara ; ele întruchipează năzuința po
porului malian de a-și consolida 
independența cucerită.

ancoreze
TOKIO 15 (Agerpres). — Vase sud-coreene de coastă au reținut și percheziționat vase de pescuit aparținînd Japoniei, care activau în strîmtoarea Coreei. Un vas japonez a fost obligat săîntr-un port sud-coreean. Incidentul s-a petrecut, potrivit relatărilor agenției Kyodo Țușin, în apele controlate de cele două țări în- baza acordului de pescuit. Minișterul Afacerilor Externe al Japoniei a adresat ambasadei sud-coreene la Tokio un protest. Guvernul japonez acordă o atenție deosebită acestui incident, care intervine la numai șase luni după așa-numita „normalizare" a relațiilor japono— sud-coreene.
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