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înainte de a porni la lucru, mecanizatorul Marin Traian de la G.A.S. Cu- 
paru, regiunea București, face o ultimă verificare a agregatului

Foto : M. Andreescu

COITRIGTiREE,
factor «parcat
In orientarea

Consfanfin DONCEA 
președintele Comitetului de Stat 

pentru Valorificarea 
Produselor Agricole

Aplicarea cu consecvență de că
tre statul nostru a principiului 
cointeresării materiale a țărăni
mii- are o deosebită însemnătate 
pentru punerea în valoare a mari
lor rezerve de sporire a produc
ției agricole vegetale și animale, 
înfăptuirea programului complex 
de înflorire a agriculturii socialiste 
stabilit de-Congresul al IX-lea al 
partidului și a măsurilor adoptate 
de . -Plenara din : noiembrie 1965 a 
Comitetului Central al P.C.R. va 
contribui și mai mult la creșterea 
producției agricole, sporirea apor
tului agriculturii, la avîritul e- 
conomiei naționale, al întregii so
cietăți, la ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor.

Subliniind că în economia socia
listă, agricultura trebuie să se in
tegreze, ca și celelalte ramuri ale 
producției materiale, în planul 
unic național, să se dezvolte în 
ritmul și proporțiile cerute de ne
voile întregii economii, documen
tele plenarei arată că, în sectorul 
cooperatist, influența statului asu
pra producției agricole se realizea
ză pe calea relațiilor, economice cu 
țărănimea cooperatistă, a cointere
sării materiale a producătorilor. 
Temelia acestor relații o constituie 
sistemul de contractare a produse
lor agricole care are la bază res
pectarea riguroasă a' principiului 
bunei învoieli. Așa cum s-a arătat 
la recentul Congres al cooperative
lor .agricole de producție, dezvolta
rea relațiilor dintre stat și coope
rative prin sistemul contractelor 
pune sarcini- de mare răspundere 
în fața organelor contractante și în 
primul rind a Comitetului de Stat 
pentru Valorificarea Produselor A- 
gricole. Aceste organe.sînț chemate 
să conlucreze strîns ‘ cu uniu
nile cooperatiste, să ceară con
cursul acestora la extinderea sis
temului de contractare și să res
pecte cu strictețe obligațiile con
tractuale asumate. < '•

Prin sistemul de contractare, 
asigurîndu-se îmbinarea strînsă a 
intereselor cooperatorilor cu cele 
ale statului, activitatea cooperati
velor agricole este orientată spre 
acele ramuri sau sectoare de pro
ducție care valorifică cel mai bine 
condițiile locale, contribuind la ob
ținerea unor producții și venituri 
sporite. Atunci cînd își întocmesc 
planurile de producție, cooperati
vele agricole urmăresc stabilirea 
proporțiilor între diferite ramuri și 
culturi, precum și nivelul produc
ției ce urmează să se realizeze ți-

nînd seama de ansamblul factori
lor care influențează producția, 
cum ar fi condițiile pedoclimatice, 
forța de muncă existentă, posibili
tățile de mecanizare, cerințele co
operativei și ale cooperatorilor. 
Totodată, cooperatorii hotărăsc în 
adunarea lor generală ce produse 
și în ce cantități vor vinde statu
lui pe bază de contracte.

Acordarea de către stat a unor 
prețuri stimulatorii, a sporurilor 
de calitate sau pentru depășirea 
anumitor cantități de produse vîn- 
dute, a avansurilor .fără dobînzi și 
a altor avantaje, au o mare în
semnătate în organizarea și orien
tarea producției în ■ cooperativele 
agricole.

Pentru a cointeresa cooperati
vele agricole să-și orienteze pro
ducția spre acele produse care au 
cea mai mare importanță pentru 
economia națională, statul asigură 
la acestea o rentabilitate mai ridi
cată prin acordarea unor prețuri 
stimulative. Statul este interesat 
să cumpere cantități mai mari din 
unele produse necesare pentru a- 
provizionarea populației și a in
dustriei sau pentru export. De a- 
ceea acordă sporuri ■ de preț, peste 
sumele de bază, atunci cînd coope
rativele agricole valorifică partizi 
mai mari din aceste produse. Ast
fel, la grîu, secară, orzoaică, 
rumb, orez, floarea-soarelui,

Vitalitatea
literaturii noastre

In ultimii ani, IPROFIL „Mă
gura Codlei" a fost dezvoltată și 
înzestrată cu mașini și utilaje mo
derne. Statul nostru a investit aici 
importante fonduri spre a asigura 
condiții dintre cele mai bune pen
tru realizarea unor produse de 
înaltă calitate. Problema care se 
pune este : corespunde calitatea 
mobilei livrată de această între
prindere nivelului de dotare teh
nică ? Iată ce ne semnalează, în 
acest sens, tov. Anton Vanea, res
ponsabilul magazinului „Aparta
mentul" din Capitală : „Garnitura 
„Lămîița", livrată de IPROFIL 
„Măgura Codlei", prezintă multe 
defecte. La masa de lucru picioa
rele sînt subdimensionate, siste
mul de susținere a hiatului este 
necorespunzător, iese din cepuri. 
La canapeaua „Comoda", fabrica
tă de aceeași întreprindere, siste-

Chimia
în slujba

V U ff V 8 ® •sanatatn
Crearea unor întreprinderi 

moderne, dotarea lor cu utila
je perfecționate, stimularea 
cercetărilor științifice, crește
rea de cadre bine pregătite au 
fost coordonatele principale 
ale dezvoltării industriei far
maceutice. Fabricăm în pre
zent circa 810 sortimente, din 
care 100 sînt destinate secto
rului zooveterinar. Lor li se 
mai adaugă peste 1 350 reac
tivi și produse purificate. în
treaga producție a anului 1949 
se realizează în prezent în mai 
puțin de 11 zile. Exportăm a- 
cum medicamente în 20 de țări.

Unul din obiectivele de bază, 
care stă în atenția colectivelor 
fabricilor noastre de medica
mente este îmbunătățirea cali
tății. Produsele farmaceutice 
sînt supuse unui minuțios con
trol fizico-chimic și biologic 
efectuat de către I.C.S.M.C.F. 
(Institutul pentru controlul de 
stat al medicamentelor și cer
cetări farmaceutice), în clini- 
cile de specialitate ale Insti
tutului medico-farmaceutic și 
ale Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale. Anul tre
cut, de exemplu, au fost avi
zate 40 de sortimente noi, cu 
eficiență terapeutică ridicată. 
O parte din ele au intrat în 
producție și au fost livrate far
maciilor. Celelalte urmează să 
intre, treptat, în fabricație.

în 1966 se vor produce și li
vra cu 6 la sută mai multe 
medicamente decît în 1965. Nu 
lipsesc nici noutățile : Girostan 
— similar cu Tiotepa, citosta- 
tic folosit în diferite forme de 
cancer, Metronidazol, similar 
cu Flagil-ul (antitrichomona- 
zic), Feniramin, similar cu 
Avil-ul (antihistaminic), Pobi- 
lan-ul, similar cu Endocisto- 
bil-ul (folosit la radiografiile 
ficatului) etc. Ele vor apărea 
în farmacii și în unitățile sani
tare pînă la sfîrșitul anului în 
curs.

Dumitru MINCULESCU

mul de extindere se defectează 
foarte repede". De aceeași părere 
este și tov. Cornel Slăvescu, res
ponsabilul magazinului „Confortul" 
din București : „Aș vrea să adaug 
că, în afară de defectele care se 
constată în magazin, sînt și unele 
care apar abia după cîteva săptă- 
mîni sau luni, la cumpărător. Sînt 
așa-numitele „defecte ascunse". 

Sînt întemeiate aceste observa
ții ? Ca să ne convingem, am mers 
la fața locului, în întreprindere. O 

■■ primă discuție1 ani avut-o- eu 
tov. Teodor Dorogan, directorul 
IPROFIL-ului. Din capul locului, 
interlocutorul ne-a precizat :

— în general, mobila pe care o 
livrăm este bună. S-au făcut pro
grese evidente. Este o mare pre
ocupare pe întregul flux tehnolo
gic pentru îmbunătățirea calității.

Desigur, mai sînt și reclama- 
ții. Sînt unele defecte constructive 
la garnitura „Lămîița", pe care le 
vom sesiza ministerului. Trebuie, 
să se modifice documentația pen
tru a le remedia.

Realitatea este că numărul re- 
clamațiilor privind calitatea mobi
lei fabricate aici nu poate fi tre
cut deloc cu vederea. Anul tre
cut, întreprinderea a primit 111 re- 
clamații. în acest an, pînă Ia 10 
martie, au și sosit 18 reclamații. 
Situația aceasta nu alarmează însă 
pe nimeni; se consideră că sînt 
„mici defecte". Dacă încerci să afli 
cauzele acestor defecte, ți se pre
zintă de fiecare dată

Dar să pornim pe 
nologic. La sectorul 
controlorul de calitate 
ne-a relatat că, recent, din 1000 
de brațe de fotoliu a respins 80. 
Cauza ? Lemnul nu a fost de ca
litate.

Maistrul Gheorglie Pușcașiu, de 
la pregătire II, ne-a spus că unele 
piese primite de la sectorul ma
șini II sînt supradimensionate, 
pentru că mașinile nu se reglează 
corect. Găurile pentru niplurile de 
îmbinare au o 
milimetri.

Am căutat să 
de aer și petele 
fețele lustruite 
numai datorită 
punzătoare a nitrolacului, așa cum 
susține conducerea întreprinderii. 
Faptele dovedesc că aceasta consti
tuie numai un paravan pentru aco
perirea propriilor lipsuri. Nimeni 
nu urmărește cum este respectată 
tehnologia de turnare a nitrolacu
lui. în sectorul finisaj I, controlo
rul de calitate loan Ilaidu ne-a re
latat că la pregătire se încalcă 
prescripțiile tehnologiei. Lemnul 
este foarte uscat și nu se umezește 
la șlefuire ; piesele sosesc cu aspe
rități pe furnir; nu sînt bine șle
fuite, ceea ce influențează calita
tea peliculei de lac. O serie de a- 
bateri sînt consemnate și în caie
tul maistrului. Pelicula de lac este 
de numai 140—170 microni, în loc

justificări.
fluxul teh- 
mașini II, 

Erwin Klein

deviere de cîtiva

aflăm dacă 
albe de pe 
ale mobilei apar 
calității necores-

bulele 
supra-

de 190—200 microni, cît trebuie să 
aibă înainte de șlefuire. Sesizările 
repetate ale controlorului de cali
tate rămîn însă... pe hîrtie.

Nici la sectorul II finisaj lucru
rile nu stau mai bine în această 
privință. De multe ori, în sector 
se aglomerează prea multe pie
se. începe „asaltul" 
tehnologia nu mai 
pectată. în ziua de 8 martie s-au 
adus, spre a li se efectua opera
ția de șleif-petrol,, placaje pentru 
spate bibliotecă-pe care lacul nu 
era uscat suficient. Sectorul a ac
ceptat să „forțeze" tehnologia, 
pentru că montajul cerea urgent 
acest placaj. Placajul a fost tri
mis înapoi 
pentru 
re de 
cîștige 
dut.

Este 
te aceste abateri de la procesul 
tehnologic sînt privite cu atîta în
găduință, fiind considerate norma
le. Ele se răsfrîng pînă la urmă, 
în mod inevitabil, asupra calității 
producției. în ianuarie au fost res
pinse la recepție 20 la sută din 
numărul garniturilor prezentate.

Cunosc tovarășii din conducerea 
întreprinderii neajunsurile care 
persistă în procesul de producție 
și defectele care apar ? Din dis
cuția avută cu tov. Dumitru Bur- 
loiu, inginerul șef al întreprinde
rii, se pare că nu. Cînd i s-au 
prezentat faptele relatate de mai
ștrii și controlorii de calitate, el a 
susținut că 
tății.

Expresie a unui po
por cu resurse biolo
gice și spirituale veri
ficate istoricește, lite
ratura română mai ve
che sau contemporană, 
văzută în valorile și 
direcțiile ei reprezen
tative, reflectă o subli
niată vitalitate. In ciu
da vicisitudinilor unei 
istorii aspre, cu încer
cări și obstacole de 
tot felul, oamenii de 
pe ambele versante ale 
Carpaților au avut tă
ria să reziste, păstrîn- 
du-și ființa națională, 
limba unitară și tezau
rul sufletesc. S-a vorbit, 
în acest sens, de un 
„miracol istoric” româ
nesc ; folclorul și lite
ratura scrisă, documen
te de valoare, s-au 
împărtășit, cum era de 
așteptat, din aceeași 
vigoare neistovită, do- 
bîndind caracterele 
poporului. Nu e nevoie 
să mai demonstrăm că 
scriitorii reprezentativi, 
Eminescu, Sadoveanu 
și ceilalți au fost pro
fund solidari cu masele. 
Vitalitatea, una din tră
săturile specificului na
tional, ia 
forme 
totuna cu bucuria de 
a trăi, 
voltei sau cu capacita
tea de a înfrunta difi
cultățile. Vitalitatea mai 
implică forfă creatoare 
și exuberanță, sănătate 
morală și consonantă 
cu izvoarele viefii. Iar 
dacă de la cadrul bio
logic ne ridicăm la o 
filozofie mai largă, vi
talitatea ne apare 
numai 
moștenit — un dar fafă 
de care n-am avea 
nici un merit — ci și 
ca o realitate psiholo
gică, un rezultat al 
voinfei de a învinge.

Consfatîr.d așadar că 
vitalismul aparține, ca 
notă definitorie, stilu
lui national, să-l urmă
rim în manifestările lui

în literatură 
diverse, fiind

cu energia re-

nu
ca un fond

tipice și în evolufia 
temporală ; el dă lite
raturii, în genere, o 
anumită culoare și to
nalitate, dar și vibrație 
etică.

Filozofi și alți teore
ticieni din trecut, luînd 
ca expresie unică a fi
zionomiei populare ja
lea din doine, au ajuns 
la concluzia eronată 
că poporul de la Car- 
paji și Dunăre ar avea 
un ascuțit sentiment al 
singurătății și resemnă
rii. Dar jalea — care 
nu sfîrșește în pasivi
tate — nu e, cum se 
șlie, singura fafă a doi
nelor, acestea făcînd, 
pe de altă parte, elo
giul energiei și dem
nității (doinele de hai
ducie), exprimînd fio
rii dragostei și dorinfa 
de a fi împreună. Fol
clorul, care pentru E- 
minescu era „un izvor 
pururea reînlinerilor”, 
transmite, înainte de 
toate, o nestinsă dra
goste de viață, căci ce 
altceva e jalea decît
regretul că un ideal
n-a lost realizat, nostal
gie pentru ceva dorit 
arzător. Melancolia e 
o trăsătură general u- 
mană și nimeni, 
nele clipe, nu 
poate sustrage ; 
melancolie și gravitate 
sînt trepte intermedia
re determinate de îm
prejurări. Miorița e o 
capodoperă în care 
contemplația primează, 
în timp ce Toma All- 
moș apare ca o întru
chipare tipică a bărbă
ției. Doinele lui Alec- 
sandri sînt impregnate 
de soare și energie 
stimulînd la acțiune 
sau deșteptînd admi
rație pentru viteji ; le
gendarul Groza e un 
tip de voință oțelită. 
înfr-o admirabilă sin
teză poetică — Doina 
— Coșbuc remarca 
prezența tristeții, a do
rului, dar și clocotul

în 
i

răscolitor al doinei de 
haiducie : „Te văd cum 
juri și blestemi / Și 
pumnii ți-i ridici / 
...Grăbit, cînd prind ei 
pușca, / Scoți plumbii 
de la brîu”. Pînă și la 
sfiosul St. O losih în 
epica haiducească țNo- 
văceșfli, Corbea] tri
umfă accentele de e- 
nergie.

Pesimismul emines
cian, cu învederate 
cauze sociale, nu ate
nuează tonul vital al 
crea|iei poetului și 
optimismul literaturii 
noastre. In esență, pe
simismul genialului
poet e pătruns de o 
mare revoltă, mergînd 
pînă la sarcasm și vio
lentă, cu concluzia că 
„orînduiala 
și nedreaptă 
zdrobită 
Eminescu 
numele viefii și al 
musefii ; numai o 
in(ă contrariată 
contemporanii 
„panglicari în ale tării 
putea izbucni în apos
trofe de sacră mînie. 
La Creangă, clasicul 
legat de realismul 
popular, filozofia vie
ții, sprijinită pe expe
riența milenară, e per
manent înviorată de 
un umor sănătos, izvo
rî! 
veche 
mane, 
încurcă 
el nefiind un spirit a- 
nalific ; homerismul lui 
(ărănesc, explozia de 
veselie fin de o vizi
une largă, clasică, am 
spune, asupra lumii, 
care-l îndeamnă să ju
dece lucrurile sub în
fățișările lor durabile. 
Și la Slavici impresio
nează energia unor 
eroi din popor care nu 
se dau bătuți pînă ce

cea crudă
* trebuia 

din temelii, 
vorbește în 

fru- 
vo- 
de 

s ă i fl

dintr-o conștiință 
a valorilor u- 
Creangă nu se 
în amănunte,

(Continuare 
în pag. a H-a)

și atunci 
este res-

9 9 9

la sectorul finisaj I 
a se executa o nouă turna- 
lac. Iată că, în loc să se 
timp, mai mult s-a pier-

însă surprinzător cum toa-

nu corespund reali-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Gheorghe RADEL

PITEȘTI (coresp. „Scînfeii"). în 
vreme 
crește 
terane 
derea 
nele 1 
tru ca

(Continuare în pag. a III-a)
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Andrei VELA

susurul apelor ce curg 
și se revărsă pe miile 
semănate cu orez în 

Revăd aievea vechile

rodaj. în sta- 
află montajul 
nr. 3 și 4. 
calitate rea- 

grafic au în- 
montori

Și

ce lacul de la Vidraru 
vizibil, în centrele sub- 
se muncește intens în ve- 
primirii apelor. La furbi- 
și 2 se fac pregătiri pen- 
într-o zi-două acestea să

intre în probe de 
diu avansat se 
și la turbinele 
Lucrări de bună 
lizafe înainte de
regisfrat echipele de 
conduse de Nicolae Dragu 
Grigore Petrița. Din galeria de 
fugă, viitoarea cale subterană a 
apelor în lungime de 11,335 
km, mai rămăseseră ieri de exe
cutat 110 m. La barajul de la 
Vidraru se petrece un proces 
invers — șantierul scade ; are 
loc demontarea lui. Radu 
Drăghici — cu o echipă de 
mecanici desamblează doza
toarele și instalațiile de apă și 
aer. O parte dintre constructorii 
marelui slăvilar, 
ingineri Adrian 
lian Mazilu, au 
mină de ajutor
fierul o cere. In fotografie : cîți- 
va dintre evidențiații lucrărilor 
de construire a barajului Vidraru.

între care tinerii 
Popovici și Ste- 

frecuf să dea o 
acolo unde șan-

Foto : A. Cartojan
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Am străbătut China, între Sian 
și Canton, timp de o lună. Cale de 
mii de kilometri. Port încă vie ima
ginea holdelor cu verdele proas
păt al grîului de primăvară din 
Șensi, aud 
pe canale 
de parcele 
Guandun.
palate, rămase din vremuri mitolo
gice. ale Pekinului și animația me
ridională a Cantonului. îmi amin
tesc de zările înroșite de focul fur
nalelor de la Anșan și Uhan.

La întrebarea firească după o a- 
semenea călătorie : ce te-a impre
sionat mai mult ? aș răspunde — 
omul. L-am văzut lucrînd pe tera
sele ce urcă pe pantele munților 
pînă aproape de piscuri. L-am în- 
tîlnit pe omul Chinei noi, ridicînd 
diguri, lucrînd în fabrici, școli și 
muzee.

China este un vast șantier. 
Ea, sub conducerea comuniș
tilor, și-a propus ca într-un 
scurt răstimp istoric să atingă 
înaltă dezvoltare economică, 
turală și științifică.

...La muzeul de istorie a revo
luției din Pekin priveam un tablou 
reprezentîndu-i pe taipinii răsculați 
în 1851. Ei, acești pașnici și nefe
riciți țărani, luptau pentru ca „pă
mîntul să fie arat de toată lumea, 
toți să aibă ce mînca și îmbrăca". 
Cîte decenii de luptă eroică a 
trebuit să treacă pentru ca aceste 
elementare cerințe omenești să de
vină dintr-o dorință o realitate 
simplă și obișnuită, cum este 
astăzi.

...Mergeam pe drumeagurile de 
țară ale comunei populare Hang 
Cian, lîngă Șanhai Pe aici, prin 
apropiere își poartă apele Ianțî.

— înainte vreme, ne spun gaz
dele, alături de mandarin, fluviul 
era dușmanul cel mai de temut. 
Și cînd se revărsa — făcînd rava
gii — Și cînd, — din cauza secetei 
— se subția pe fundul albiei, noi 
sufeream la fel de greu. Acum, 
fluviul ajunge pînă la noi pe ca
nale construite de om. Lucrăm cu 
ajutorul pompelor electrice, care 
permit să irigăm 80 la sută din 
suprafața arabilă a comunei. Pă- 
mîntului nu-i lipsește apa. Ea, în- 
grășămintele, plus munca noastră, 
îi dau fertilitatea.

Cîteva stații de desecare sînt 
gata oricînd să elimine surplusul 
de umezeală. „Dragonul apelor" nu 
mai poate înghiți acum pămîntul. 
Oamenii lucrează cu grijă ogoa
rele. Se obțin la Hang Cian, în cul
turi succesive, patru, uneori chiar 
șapte recolte de legume pe an. 
Gazdele ne-au informat că în ju
rul Șanhaiului sînt numeroase co
mune populare asemănătoare.

Satele chineze, mai ales în sud, 
sînt adunate pe cîte un deal, la 
umbra arborilor li-ți, ale căror 
fructe sînt consumate în întreaga 
țară. Așezările sînt dese. Ne aflam 
în China în plină primăvară. Cîm- 
pia este întotdeauna plină de oa-

meni : urmăresc digurile și cu niș
te lopeji de 
unde apa 
strecoare.

Apa — să 
dar nici să 
scop au fost mobilizate i 
populară uriașe forțe, un 
întreg I Statul a făcut investiții. Au 
fost mobilizate și rezervele locale 
și toată lumea a săpat canale să 
scape de apă sau s-o dirijeze 
acolo unde pămîntul are mai mul
tă nevoie. După cum s-a calculat, 
pămîntul dizlocat, în cadrul acestei 
campanii, s-ar ridica la înălțimea 
unuia din piscurile munților Tian 
Șan.

lemn bătătoresc locul 
ar încerca să se

nu fie nici prea multă, 
lipsească. In

în China
acest

popor

(Continuare în pag. a III-a)
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Șl PĂRINȚII DE-ACASA
La tovarășul Alecu Balaban, se

cretarul organizației de bază din 
secția mecanică 2 de la uzinele 
„Autobuzul", am văzut o foaie 
de hîrtie cu un șir de cifre : No
iembrie : 58 / Decembrie : 42 / Ia
nuarie : 26 / Februarie : 16 /

— E o diagramă ?
— Un fel de diagramă, dacă 

vreți. Cifrele indică, lună de lună, 
numărul tinerilor din secția noas
tră care nu și-au îndeplinit planul 
de producție.

— îmbucurătoare e linia des
cendentă a diagramei...

— Aș spune mai degrabă că 
tendința ei e optimistă. Nu ne poa
te însă mulțumi cifra 16. Ca să 
spunem așa, rebutul e încă prea 
mare. Vrem să ajungem cît mai a- 
proape de zero. Dar diagrama 
asta ne bucură mai ales prin sem
nificația ei pedagogică...

Semnificația pedagogică a unei 
diagrame ) Tot ce am aflat ulte
rior în această organizație de par
tid mi-a demonstrat că aici grija 
pentru problemele complexe de e- 
ducare a tinerilor, de formare a 
„schimbului de mîine", cu tot ceea 
ce acest termen cuprinde ca va
lori profesionale și etice, constitu
ie o grijă stăruitoare a comuniști
lor.

Deși nu e vorba propriu-zis de 
o campanie — în general, munca 
educativă se refuză noțiunii de 
campanie, valoarea ei constînd 
tocmai în caracterul permanent — 
se poate spune că „momentul de 
vîrf" care a accentuat preocupa
rea este legat de venirea în secție, 
în a doua jumătate a anului tre
cut, a unei noi promoții de absol- 
.venți ai școlilor profesionale.

Printre acești tineri erau mulți 
care, încă din primele zile, s-au 
simțit în atelier, la mașini, ca la ei 
acasă, au luat lucrurile în serios, 
și-au valorificat de îndată cunoștin
țele și priceperea, s-au dovedit oa
meni utili colectivului. Alți absol
venți — chiar dintre cei care termi
naseră școala cu note bune — s-au 
încadrat mai greu în disciplina mun
cii ; absentau, întîrziau sau își 
pierdeau pur și simplu timpul. 
Motivele erau multiple : unele se 
datorau anturajului în care se an
grenaseră acești tineri, altele unei 
anumite „fronde" șmecherești, dar 
cele mai multe convergeau spre 
faptul că în unele familii tinerii 
respectivi continuau să fie consi
derați niște „copii" fără răspunderi 
și obligații.

— La noi însă — îmi spunea in
ginerul Virgil Stroescu, șeful sec
ției — ei contează nu ca „jumătăți" 
de oameni, ci ca oameni întregi- 
Aici aspectul .educativ își are.,,, o 
răsfrîngexe directă în producție. ,

Organizația de partid a ținut o 
adunare generală pe această 
temă, comitetul U.T.C. pe uzină . . 
a consacrat o plenară problemelor, 
legate de munca educativă cu ab
solvenții'școlilor profesionale. Dez- >. 
baterile au fost rodnice, scoțînd la 
iveală nu numai cauzele — să le 
spunem așa — individuale, dar și 
unele care izvorau din anumite 
practici instaurate în secție, prac
tici ce nu erau de natură să sti
muleze interesul tinerilor pentru 
munca lor. Una dintre ele, bună
oară, consta în aceea că tinerilor 
strungari li se dădeau spre prelu
crare exclusiv repere de serie 
mică, deci mai puțin productive, 
deoarece necesită reglarea mai 
deasă a mașinilor. în această pri
vință, s-a hotărît ca de la începu
tul fiecărei luni să se facă o re
partizare proporțională și echili
brată a reperelor.

— A fost combătută și atitudinea 
necorespunzătoare a unor munci
tori mai în vîrstă — povestea se-

crefarul organizației de bază. S-a 
arătat, de exemplu, că Dumitru 
Lupu, muncitor de înaltă califica
re, a fost foarie grijuliu cu tînărul 
Paulian Tomescu pe vremea cînd 
îl învăța abece-ul meseriei. Atunci 
era direct interesat în calificarea 
tînărului, deoarece tot ce 
Paulian se 
Lupu. După 
rul a venit 
cu drepturi 
lucreze la mașina fostului său „ma
estru", atitudinea acestuia s-a 
schimbat brusc : a început să-l go
nească pe tînăr spunînd că „aici 
nu e de lucru pentru doi oameni*. 
Adevărul de lucru

pentru Dumitru

lucra 
trecea în contul lui 
aceea însă, cînd tînă- 
în secție ca muncitor 
egale și a fost dat să

Și

încă deschise problemele legate de 
cauzele „exterioare", în special de 
cele familiare. Energiile educative 
riscau să fie divergente. Trebuia 
găsit un punct de convergență. In 
toiul dezbaterilor s-a ivit următoa
rea propunere : să se convoace o 
consfătuire cu părinții sau cu ru
dele apropiate ale tinerilor mai rer 
calcitranți la cerințele disciplinei. 
„Părinții din uzină" urmau să se 
întîlnească cu „părinții de acasă" 
și să stabilească împreună măsuri 
comune pentru atingerea aceluiași 
scop.

Consfătuirea a avut loc în ianua
rie. N-au luat parte toți cei invi
tați („Cu unii am stat de vorbă in
dividual, și cu bune rezultate, dar

Lupu voia acapareze
crările cele mai bine remunerate 
— și nu admitea „concurența". Noi 
i-am spus-o în față : cum se împa
că atitudinea ta cu faptul că invoci 
mereu necesitatea muncii educati
ve în rîndul tinerilor ?

Una dintre concluziile cele mai 
importante care s-au impus din a- 
ceste dezbateri a fost accentuarea 
răspunderii comuniștilor pentru fe
lul cum se dezvoltă tinerii absol
venți. S-au repartizat cîte doi-trei 
fiecărui membru al organizației de 
partid, cu sarcina de a se ocupa 
nu numai de îmbogățirea orizon
tului lor profesional, dar și de for
marea profilului lor etic, a conștiin
ței lor de muncitori înaintați. In 
adunările generale care au urmat, 
cîte un membru de partid prezenta 
o scurtă informare despre felul 
cum s-a achitat de sarcina încre
dințată.

Nu era însă suficient. Rămîneau

alții se dezinteresează de proble
ma asta, de parcă n-ar fi vorba de 
propriile lor odrasle", ne spunea 
tovarășul Balaban). Cei care au 
venit — majoritatea părinților con
vocări — au fost puși în fața unor 
probleme ce solicitau luarea unei 
atitudini active, fără tergiversări.

Unii părinți au fost surprinși a- 
flînd că fiii lor trag chiulul, că 
nu-și fac datoria în uzină. S-au 
găsit și unii care să afirme că e 
vorba de „minciuni", că „băiatul 
e persecutat", că „are cineva ceva 
cu el". A fost și o mamă care a 
declarat răspicat că „pe ea n-o 
interesează ce face băiatul la ma
șină, n-are nevoie de banii cîști
gați de el".

Cei mai mulți dintre părinți au 
înțeles însă pe deplin însemnăta
tea problemei dezbătute și s-au si
tuat pe poziția comuniștilor din 
secție.

Sînt eu însumi maistru strungar

(Urmare din pag. î)

burghez,

autoportret)

satisfacții. 
l-am dat 
școala e 
ce-i tre- 
pachetul

G. Topîrceanu
(după un

de răz-

— spunea tatăl lui Mihal Jianu — 
și l-am îndemnat să aleagă aceas
tă meserie pentru că știu cît e de 
frumoasă și plină de 
Am socotit însă că dacă 
la școală și a terminat 
de-ajuns. Acasă are tot 
buie, i se pregătește 
cu mîncare în fiecare dimineață, 
este cocoloșit, răsfățat. Nu m-a in
teresat cît cîștigă și ce face. cu 
banii cîștigați. E o atitudine gre
șită, îmi dau seama. Unii părinți 
fac asta pentru că vor ca fiii lor 
să trăiască mai îmbelșugat decît 
au avut ei parte în tinerețe, alții
— și eu printre ei — pentru că nu 
vor să se spună că „profită" cum
va de pe urma muncii copiilor. Nu, 
așa nu e bine. Să te interesezi de 
cîștigul băiatului, de felul cum 
muncește, nu înseamnă nici dorin
ță de profit, nici dădăceală, ci să 
te îngrijești de felul cum se va 
descurca mai tîrziu în viață, să-l 
ajuți să devină matur, indepen
dent, un om pe picioarele lui.

Rezultatele acestei consfătuiri nu 
s-au văzut, firește, peste noapte. 
Educația e o treabă complicată 
care cere eforturi susținute. Dar 
unele semne bune au apărut. Mulți 
dintre părinții care au luat parte 
la consfătuire se interesează acum 
periodic de munca și comportarea 
fiilor lor. Tatăl lui Paulian Tomes- 
cu dă telefon șefului secției la fie
care trei-patru zile. Tatăl lui Mihai 
Jianu vine în fiecare săptămînă să 
stea de vorbă cu maistrul, cu se
cretarul organizației U.T.C. sau 
cu secretarul de partid.

...Și pe urmă, mai e diagrama 
amintită la început. Substratul ci
frelor ei indică o dinamică etică, o 
dinamică a conștiințelor, care con
feră diagramei valori și semnifi
cații pedagogice.

Victor BTRLADEANU

noastre

Popularitatea pe 
care și-a dobîndit-o 
poezia lui George 
Topîrceanu, încă în 
timpul vieții scriitoru
lui, nu a scăzut odată 
cu trecerea vremii. 
Un public numeros 
îi îndrăgește opera. 
Cizelate cu grijă, 
versurile sale ne in
troduc în lumea gra
țioasă a ființelor gin
gașe, de care, în ci
clul cunoscut al rap
sodiilor, poetul s-a a- 
propiat cu delicatețe.

Atras de simplita
tea magnifică a crea
ției înaintașilor, el a 
surprins în același 
timp, cu sensibilitate, 
adeseori în spiritul 
poeziei populare, ra
porturile dintre om și 
natură, atribuindu-le 
semnificații inedite și 
emoționante. Poeziile 
sale cele mai repre
zentative pot figu
ra cu cinste în orice 
antologie lirică.

Reînviind ca gen 
parodia critică, To
pîrceanu a folosit-o 
ca pe un excelent 
mijloc polemic împo
triva falselor experi
mente literare, a ba
nalității, a locului co
mun, a clișeului. Ob
servator lucid, sar
castic, al vieții și al 
societății, în epoca 
de maturitate a scri
sului său, el a deve
nit un virtuos al ver- 

. sului satiric, ironizînd 
în pagini de aleasă 
calitate literară în- 
gîmfarea, lenea, in
dolența — vicii ale 
unei societăți care îi 
oferea cu prisosință 
material pentru 
ceasta.

Prin activitatea 
blicistică George
pîrceanu a militat 
pentru o literatură de 
calitate, în spiritul 
tradițiilor valoroase 
ale culturii noastre, 
rămînînd fidel con-

a-

pu- 
To-

vingerii că artistul 
trebuie să fie legat 
de epoca sa.

In proza lui regă
sim adesea același 
rîs tonic pe care îl 
întîlnim și în poezie. 
El ironizează politi
cianismul 
demască suferințele 
pricinuite 
boaie. Uneori scriito
rul unilateralizează 
elementele de critică 
socială datorită unei 
înțelegeri neaprofun
date a fenomenului 
istoric. In ultimele 
clipe ale vieții, To
pîrceanu a fost prin
tre acei intelectuali 
care au luat o atitu
dine fermă împotriva 
elementelor huligani
ce și fasciste, înfie- 
rînd pe denigratorii 
lui Sadoveanu, exprl- 
mînd atitudinea 
democratică 
triotică.

Despre un 
naj al său 
scria :

...Soarele spre as
fințit

Și-a urmat cărarea. 
Zi cu zi l-au tro

ienit 
Vremea și uitarea... 
Destinul acesta nu 

are nimic comun cu 
cel al scriitorului. To
pîrceanu rămîne ca 
o prezență vie și ori
ginală în literatura 
română.

In anii noștri, nu
meroasele ediții ale 
poeziei și prozei sale 
dovedesc stima și in
teresul de care opera 
lui George Topîrcea
nu se bucură în rîn
dul iubitorilor de artă.

sa 
și pa-

perso- 
poetul

Grigore ARBORE

cursul celor opt zile, cît 
lucrările de recenzare, se 
după toate probabilitățile, 
6 000 de copii, decedează

La Observatorul astronomic popular din Capitală

se 
mo- 
ce ? 
cele

ce 
un singur moment de 
aceasta nefiind doar

cu grija

RECENSĂM1NTUL POPULAȚIEI Șl LOCUINȚELOR

ORA ZERO
Pentru mai bine de 100 000 per

soane, lucrători care efectuează 
recensămîntul, acele ceasurilor 
s-au oprit în noaptea de luni spre 
marți la ora „0“ și vor sta așa 
pînă la 22 martie. Am intrat 
în cea de-a șasea zi de recen
sămînt, dar înregistrările 
fac conform situației din 
mentul amintit mai sus. De 
Ce înseamnă o zi, respectiv
opt ale duratei recensămîntului în 
evoluția fenomenelor demografice ? 
Iată cîteva exemple. In anul 1964 
s-au născut în medie, în țara 
noastră, cîte 788 copii pe zi. Nu
mărul mediu zilnic al deceselor a 
fost de 418. Cu alte cuvinte, popu
lația țării a sporit cu 370 persoane 
pe zi. în același an, s-au încheiat 
în medie pe zi 464 căsătorii. Din 
aceste cifre se poate deduce că în 

durează
nasc, 
circa 
circa

3 000 de persoane, iar populația 
țării crește cu aproape 3 000 de lo
cuitori. Circa 7 000 de persoane își 
schimbă starea civilă. Iată de 
s-a ales 
recenzare,

expresia unui principiu teore
tic, ci prezintă, după cum vedem, 
o reală importanță practică.

După ce vor fi prelucrate toate 
datele culese, vom putea compara 
și în' detaliu, realitatea de azi cu 
cea din primăvara anului 1956 ; 
vom avea și baza pentru compa
rații viitoare.

Marile realizări pe ansamblul 
țării sînt cunoscute. Le consem
nează și statistica curentă. Ce s-a 
schimbat în intervalul deceniului 
care a trecut pe teritoriul unui 
raion, să zicem, al raionului Tudor 
Vladimirescu din Capitală ? S-au 
dat în folosință peste 10 200 apar
tamente, ceea ce înseamnă că nu
mai în acest raion populația unui 
oraș mijlociu ca Mediaș sau Ro
man s-a mutat în case noi. Se 
bucură de confort sporit nu nu
mai cei mutați în blocuri. Astăzi, 
60 la sută din locuințele adminis
trate de I.A.L. au încălzire cen-

zece ani în urmă pro- 
apropia abia de 30 la

trală. Cu 
centul se 
sută.

Noul te _ _
în celelalte raioane ale Capitalei 
și în celelalte orașe ale țării. Fața 
satelor e și eă alta : peste un mi
lion de case noi au apărut în acest 
deceniu.

Recenzorii înregistrează.
dau rapoartele. Pe filieră, opera
tiv, rezultatele se transmit la co
misiile de recensămînt raionale, 
orășenești, regionale, pentru ca în 
cursul nopții să ajungă la Comisia 
centrală. Aici, din datele provizo
rii, centralizate pînă în seara zilei 
de 19 martie, reiese că în întreaga 
țară au fost recenzați peste 14 mi
lioane locuitori și peste 4 milioane 
locuințe, ceea ce reprezintă circa 
trei sferturi (exact se va ști doar 
după terminarea recensămîntului) 
din numărul total de persoane și 
locuințe.

întîmpină peste tot. Și

Seara

Al. PLAIEȘU

nu-și ating scopul ; se poate con
sidera, pe drept cuvînt, că Slavici 
reprezintă pe țăran ca voință. Coșbuo 
și Goga vor aduce din munții Tran
silvaniei aerul tare și proaspăt al 
înălțimilor; Coșbuc e optimist și e- 
chilibrat, trăgîndu-și substanța poeti
că din comoara folclorului ; nimeni 
n-a reprezentat mai bine, pînă la el, 
vitalismul plin de liniște și măsură al 
oamenilor din popor. în lirica lui 
Goga e și jale, explicabilă, avînd în 
vedere suferința unul popor subju
gat, cît și răzvrătire ; poetul Oltului 
a făcut însă din jale un principiu ac
tiv, mobilizator la lupta pentru liber
tate națională și socială ; 
din Transilvania trebuia 
mică și luptătoare, căci energia era 
acolo o condiție a vieții.

După Callstrat Hogaș, cu neuitatele 
sale figuri de țărani de la munte, 
respirînd forță și voioșie, ajungem la 
Sadoveanu care descoperă în peisa
jul geologic 
ticularități 
Găsim și la 
eroi înfrînți, 
înăbușite, Bordeienii și altele), 
chiar și în acest timp privirile se în
dreaptă cu simpatie către haiducii 
justițiari, către oamenii dîrji. în eta
pele următoare aceștia se vor în
mulți, ceea ce-l va determina pe G. 
Ibrăileanu să constate : „Țăranii lui 
Sadoveanu sînt oameni tari. Conform 
temperamentului său, care pricepe și 
iubește mai ales forța, tăria concen
trată, neînfricată, el vede în țăran 
mai cu seamă această forță concen
trată, tăcută" (Scriitori și curente]. 
Dar și în literatura interbelică, nelip
sită de unele confuzii, atrasă parțial 
de „neliniștea modernă', se constată 
un fapt semnificativ : numai scriitorii 
minori sau neimportanți dau curs ex
periențelor de împrumut. Un scriitor 
mare ca Rebreanu se situează în 
matca realismului, învățînd la școala 
realităților de la noi. Morbul deca
dent n-a reușit să descompună chi
pul unei literaturi pătrunse de vita
litate.

Cu atît mai mult, în literatura de 
după Eliberare, cadrul social tran
sformat sau înnoit radical era indicat 
să creeze un climat sufletesc favo
rabil marilor avînturi. Vitalitatea or
ganică a poporului își găsește acum, 
pentru întîia oară în istorie, condi
țiile unei manifestări complete ; în 
acești ani ai socialismului biruitor, 
vitalitatea în toate domeniile în
seamnă : construcție, cu un cuvînt 
creație. Iar literatura, prin Tudor Ar- 
ghezi, Camil Petrescu, G. Călinescu, 
Zaharia Stancu, urmați de creatori din 
generațiile mal tinere — purificată 
de fot ce odinioară însemna îndoială 
și monolog inutil — reflectă, în diver
sitatea ei de stiluri, o imagine în care 
recunoaștem profilul epocii noastre. 
Țelul suprem al literaturii noastre ac
tuale, ca și al arfelor, este, cred eu, 
să sporească bucuria vieții ; sau, ca 
să reamintim o imagine dinfr-un vers 
al lui Lucian Blaga : să stimuleze pe 
oameni în drumul lor ascendent căt"j 
„corola de lumini a lumii”... Cu Tra
diționalul sentiment al vitalității sîn- 
tem totdeauna bucuroși să ne întîl
nim în tot ceea ce realizăm astăzi pe 
tărîmul creației spirituale, în arfă — 
această minunată oglindă a sufletului 
și simțămintelor poporului nostru, 
constructor al unei orînduiri noi.

literatura 
să fie dina-

și sufletesc al țării par- 
neobservafe anterior, 
el, într-o primă etapă, 
umiliți (ca în Dureri

dar

", 1

13,30,
18,45)

Complexitatea su
fletească a copilăriei 
și adolescenței—prea 
comod și de atîtea 
ori escamotată sub 
formule și sentințe di
dactice — problemele 
morale caracteristice 
vîrstelor „dificile" au 
preocupat în dese 
rînduri pe cineaștii 
polonezi, iar din a- 
ceastă preocupare 
continuă au rezultat 
cîteva filme remarca
bile (amintim printre 
altele : „Cei cinci 
din strada Barska, 
„Vizita președinte
lui", „Inocenții ferme
cători"). In aceeași 
categorie se înscrie 
acum și „Beata", fil
mul regizoarei Anna 
Sokolowska. Eroina 
titulară nu-i decît o 
elevă de 16 ani care 
într-o zi nu se mai în
toarce acasă și, cum 
e firesc, toți — părin
ții, colegii, profesorii, 
prietenii — o caută 
îngrijorați. Dar trep
tat, întrebarea iniția
lă : unde a dispărut 
Beata ? se schimbă 
în : de ce a dispă
rut ?, care sînt moti-

vele dispariției sale? 
Prin construcția sa 
densă, abil elabora
tă, prin autenticita
tea personajelor, fil
mul ne solicită, în 
mare parte, atenția, 
deși nu-și propune 
nici un moment să în
fățișeze aspecte de 
viață noi sau să co
munice un punct de 
vedere inedit asupra 
lor. Ceea ce ne susți
ne tot timpul interesul 
este importanța pro
blemei, a „cazului 
Beata", la care sîn- 
tem invitați să medi
tăm.

Investigația nu-i de 
factură „polițistă", nu 
urmărește doar aglo
merarea de fapte 
care au prilejuit dis
pariția fetei; cerce
tarea se aplică unor 
relații intime, unor 
vini morale, unor 
comportări cotidiene 
ce nu pot fi, desigur, 
sancționate penal și 
totuși trebuie îndrep
tate. O dată cu depis
tarea motivelor dis
pariției sale, însuși 
caracterul Beatei ne 
apare altfel ca la în-

o înțelegem 
bine — chiar 
n-o acceptăm 
ce face —• pe

ceput, 
mai 
dacă 
în tot 
această fată ciudată 
poate, greu de apro
piat, capricioasă, iro
nică, de o duritate ci
nică, uneori, dar care 
ascunde o mare dis
ponibilitate șl purita
te sufletească. Falsi
tatea căsniciei „idea
le" dintre părinții ei, 
lipsa de căldură și 
tact pedagogic la unii 
profesori, lipsa unor 
prieteni adevărați ca
re s-o ajute — toate 
acestea vor duce la 
dispariția Beatei.

Filmul se desfășoa
ră ca o suită de re
trospective explicate 
de faptul că toți cei 
care o caută pe fată 
își amintesc de ea, de 
discuțiile avute îm
preună, încearcă să 
descopere semnifica
ția unor întîmplări 
anterioare, să se o- 
rienteze prin ele. Bea
ta ne apare oglindită 
din deosebite un
ghiuri de vedere în a- 
ceastă succesiune de 
amintiri, fiecare dîn-

du-și seama ca n-a 
reușit s-o cunoască 
îndeajuns, s-o înțe
leagă. Beata este un 
catalizator al proce
selor de conștiință, al 
revelațiilor lăuntrice, 
uneori surprinzătoa
re ; amintirile despre 
ea nu-s redate pasiv, 
ci sînt folosite de ci
neaști 
vălui 
tești 
drept, 
tura caractere, situa
ții revelatoare.

Riguros interpreta
tă, frumos filmată de

pentru a dez- 
mișcări sufle- 
discrete, ce-i 
pentru a con-

J. Korcelli
pentru fiecare am
bianță în parte și 
pentru tonalitatea e- 
moțională a întregu
lui — demonstrația e- 
tică ni se pare, totuși, 
cîteodată, unilateral 
dirijată, deasupra ei 
planînd oarecare um
bră sceptică nejusti
ficată, mai ales cînd 
observațiile tipologi
ce și morale se o- 
presc la nivelul nota
ției fugare, neadînci- 
te. O talentată forma
ție actoricească

care aflăm nume cu
noscute ca Wieslaw 
Goias, Anna Ciepie- 
lewska dă viață con
centrată, convingă
toare personajelor, e- 
vitînd balastul psiho
logic sau stridențele 
melodramatice. In ro
lul principal Pola 
Raksa dă Beatei o 
prezență fină, sensi
bilă, o puritate des
prinsă cu inteligență 
din comportări con
tradictorii.

Ion CAZABAN

In fotografie : O scenă din film

• Filarmonica de stat „G. Enescu' (la Ateneul Republi
cii Socialiste România) : CONCERT SIMFONIC — 11, 
(la Sala mică a Palatului Republicii Socialiste Româ
nia) : MUZICA ȘI DANSUL — 20.
• Teatrul de operă și balet : MOTANUL ÎNCĂLȚAT — 
11. SIMFONIA FANTASTICĂ; PRICULICIUL ; SEHERAZA- 
DA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ROSEMARIE — 10,30, LO
GODNICUL DIN LUNĂ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : EU-
RIDICE — 10, ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE — 15, REGELE
MOARE — 20, (sala Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN
— 10, 1NTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 15, MOARTEA UNUI 
ARTIST — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 10,30, TROILUS ȘI 
CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) ; NIMIC NU SE PIERDE, DRAGUL MEU
— 15, CEZAR ȘI CLEOPATRA — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : DRAGĂ MINCINOSULE — 10, SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 15 ; 19,30.
• Teatrul
ORFELINE — 10,30, COLOMBE —
• Teatrul
— 20.
• Teatrul
LANSOAR
• Teatrul
UN VIS VESEL — 15,30,
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : „FABULA LA EVREI, DIN 
CELE MAI VECHI TIMPURI PÎNĂ LA ELIEZER STEIN- 
BARG" — 11, FIRUL DE AUR — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" l ONDINE — 10. PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
M1NIE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 11, CELE TREI NEVESTE 
ALE LUI DON CRISTOBAL — 20,30, (sala din str. Aca
demiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 9; 11,
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PRO
FESORUL DE FRANCEZĂ — 11; 20, (sala Victoria) : OMUL 
ZĂPEZILOR — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 16; 19,30.

„C. I. Nottara" : AU

„Barbu Delavrancea" :

FOST ODATĂ... DOUĂ 
15, HIPNOZA — 20.
IUBESC PE AL 7-LEA

Mic ! JOCUL IELEtOR — 10, DOI PE UN BA- 
— 15, SIMPLE COINCIDENȚE — 19,30.
„Ion Creangă" : CU CAPUL IN NORI — 9,30,

BUNĂ DIMINEAȚA MÎINE I

CINEMATOGRAFE
• RĂSCOALA — cinemascop : Patria (completare Țara 
Hațegului) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• FIFI ÎNARIPATUL : Republica (completare Pasiuni) — 9; 
11) 13; 15; 17; 19; 21,15.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : București — 
8,30) 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern - 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45;
(completare
21,15.
• BEATA :
(completare

21 (la ambele completarea Rășinari), Feroviar 
Pasiuni) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;

Excelsior — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 
Pirvu Mutu-Zugravul).

14,15,

• BARCAGIUL — cinemascop: Luceafărul 8,30; 11; 
16; 18,30) 21, Festival — 8,45; 11,15) 13,45; 16,15; 
21,15 (la ambele completarea Energia).
• CEA MAI FRUMOASĂ: Capitol — 9,451 12;
16,30; 18,45; 21.
• CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE ? : Central — 10)
12,30; 15,15; 18; 20,45, Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
• ARȘIȚA — cinemascop : Lumina (completare Tîrguri și 
iarmaroace) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, înfrățirea între 
popoare (completare Wilanov) — 11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.
• EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Union (completare Scoar
țe populare) — 15; 17; 19; 21.
• PINGUINUL : Doina (completare Vizita conducătorilor 
do partid șl de stat în regiunea Crișana) — 13,30; 16; 18,30; 
21, Gloria (completare Plasma) — 12,15| 16; 18,15; 20,30.
• PROCESUL ALB — cinemascop : Giulești — 10; 15;
17,45) 20,30, Arta — 10) 12,30) 15; 17,30; 20.
• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Dacia (completa
re Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Crișana) — 9,30—13,45 în continuatei 16; 18,15; 20,30.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Cos
mos — 12,30) 16; 19,15, Moșilor —
• ANI CLOCOTITORI : Grivița —
20.30, Aurora — 10; 12,30; 15,30) 
completarea Politețe ?).
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
(completare O vînătoare neobișnuită)
20,30, Lira (completare Gara) — 15,30) 18) 20,30.
• DEPĂȘIREA : Flacăra — 13; 15,30; 18; 20,30, Drumul 
Sării — 11; 15; 17,30; 20 (la ambele completarea Și 
acum... puțină gimnastică).
• TOM JONES : Miorița (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Crișana) — 9,30) 12,15) 
15; 18; 21, Pacea (completare Sărbătorirea Unirii Princi
patelor Române) — 11,30; 15) 17,45; 20,30.
• VIZITA — cinemascop : Munca — 14,30» 16,30; 18,30;
20 30
• 'DUMINICĂ LA ORA 6: Popular (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat) —< 
11,30; 16; 18,15; 20,30.
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Crîngași (completare 
în Cosmos) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• ȘAH LA REGE : Colentina (completare Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române) — 16; 18,15; 20,30.

10,30i 15,30; 19,15.
10) 12,30) 15,30; 18; 

18; 20,30 (la ambele

VISURILOR: Unirea
— 11; 16; 18,15)

TELEVIZIUNE
• 8,30 — Ora exactă • Cum va fl vremea, astăzF? • 
8,32 — Rețeta gospodinei o 8,50 — Curs de croitorie • 
9,00 — Emisiune pentru copii șl tineretul școlar : Telejur
nalul pionierilor ; Documente de piatră : Suceava ; Noile 
aventuri ale echipajului Val-Vîrtej (reluare). • 10,30 — 
Emisiune pentru sate • 12,00 — închiderea emisiunii de 
dimineață • 13,00 — Studioul „A" • 19,00 — Telejurna
lul de seară • 19,15 — Soliști de muzică populară pre- 
miațl Ia concursurile „Dialog la distanță" • 19,45 — De
sene animate e 20,00 — Memoria caselor : FAMILIA GO- 
LEȘTILOR • 20,30 — Estrada prezintă : Transmisiune în 
direct a unei părți din spectacolul „OMUL ZĂPEZILOR" 
de la Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" © 20,50 - Filmul 
documentar „ADAM ȘI EVA ÎN FIAT LUX" • 21,02 - 
cîntă și dansează Gene Kelly ® 21,55 — Telejurnalul de 
noapte • 22,05. Telesport • 22,35 — închiderea emisiunii.
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LUCRĂRILE UNOR COMISII 
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In ziua de 19 martie, Comisiile 
economico-financiară și juridică 
ale Marii Adunări Naționale s-au 
întrunit în ședință comună de lu
cru, spre a examina proiectul de 
decret privind organizarea și func
ționarea Comitetului de Stat al 
Geologiei.
^Ședința a fost condusă de tova

rășul Manea Mănescu, președintele

Comisiei economico-financiare. To
varășul Alexandru Codarcea, pre
ședintele Comitetului Geologic, a 
făcut o expunere asupra proiectu
lui de decret.

în urma discuțiilor care au avut 
loc, comisiile au avizat favorabil 
proiectul de decret și au înaintat 
avizul lor Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Semnarea planului de colaborare 
dintre A.R.L.U.S. și Asociația de prietenie 

sovieto-română
Sîmbătă, la Consiliul general 

ARLUS, a avut loc semnarea Pla
nului de colaborare pe anul 1966 
dintre Asociația română pentru 
legături de prietenie cu U.R.S.S. și 
Asociația de prietenie sovieto-ro- 
mână din cadrul Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie și le
gături culturale cu țările străine.

Planul a fost semnat de Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General ARLUS, și E. I. 
Afanasenko, președintele Asocia
ției de prietenie sovieto-română.

La semnare, au luat parte Gh. 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină

tatea, membri ai Consiliului gene
ral ARLUS.

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei, precum și membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, sosită în țară cu acest prilej.

După semnare, Marin Florea Io
nescu și E. I. Afanasenko au rostit 
cuvîntări.

★
In timpul șederii în țară, dele

gația Asociației de prietenie sovie
to-română a vizitat întreprinderi, 
unități agricole și instituții cultu
rale din București și din regiunile 
Ploiești și Brașov.

E. I. Afanasenko, conducătorul 
delegației, a fost primit de Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, și 
de Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România. (Agerpres)

Cronica

zilei
PRIMIRE LA MAREA ADUNARE 

NAȚIONALĂ

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a primit 
sîmbătă pe Einar Gerhardsen, par
lamentar, fost prim-ministru al 
Norvegiei, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a fost 
de față deputatul C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, precum și însărci
natul cu afaceri ad-interim al Da
nemarcei la București, Viggo Chris
tensen.

La amiază, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
a oferit un dejun în cinstea oaspe
telui.

★
Academia Republicii Socialiste 

România și Academia Națională din 
Statele Unite ale Americii au apro
bat Memorandumul de înțelegere 
privind colaborarea științifică, pa
rafat la București în decembrie 
1965. Memorandumul de înțelege
re este valabil pe o perioadă de 
3 ani. (Agerpres)

CUM E VREMEA
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„Cupa campionilor europeni" la volei

0 VICTORIE AAERITUOASĂ
A DINAMOVIȘTILOR BUCUREȘTENI

meciul refur cu e-
„Minior”

In 
chipa bulgară 
Pernik, desfășurat asea
ră în sala Dinamo din 
Capitală, formajia „Di
namo” București pornea 
handicapată de acel 
1—3 cu care pierduse 
prima partidă la Pernik ; 
adăugind faptul că în 
ediția de anul trecut a 
„C.C.E.”, voleibaliștii 
bulgari și-au disputat fi
nala competiției alături 
de campioana euro
peană, „Rapid” Bucu
rești, întîlnirea de ieri

se anunța deosebi) de 
dificilă pentru sportivii 
noștri. Cu toate acestea, 
dinamoviștii au reușit 
nu numai să se revan
șeze, ci să-și depășeas
că adversarii la scorul 
categoric de 3—0 
(15—9; 15—4; 15—3), 
obținînd în acest fei 
calificarea pentru semi
finalele întrecerii celor 
mai bune echipe eu
ropene de club. Aplau
zele amatorilor de vo
lei prezenți în sala Di-

namo au răsplătit deo
potrivă atît victoria 
sportivilor bucureșteni, 
cît și jocul lor specta
culos, dinamic. Au plă
cut îndeosebi combina
țiile subfile realizate la 
fileu de Stoian și 
Schreiber. blocajele 
prompte executate de 
Derzei și Cozonici. Pen
tru frumoasa ei evolu
ție, merifă felicitări în
treaga formație dinamo- 
visfă, al cărei joc a a- 
părut mult îmbunătățit.

. /-wSy ■ iS:-:
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AZI ÎN CAPITALĂ

FAPTUL
DIVERS

.... ...................,........     MtWWtrt.......... . .....       ■ . ................ ...........................

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 și 23 martie. In țară : Vre
mea continuă să se răcească, mai 
ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt potrivit, predominînd din sec
torul estic. Minimele vor fi cuprin
se între minus 6 și 4 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între 
zero și 10 grade. In București : 
Vremea continuă să se răcească, 
mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi schimbător, mai mult 
noros. Precipitații slabe. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere în 
primele zile, apoi în general sta
ționară.

P.-:
&
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O combinație ofensivă a dinamo- 
vlștilor Foto : M. Cioo

FOTBAL : Dinamo București- 
Siderurgistul Galați, pe sta
dionul Dinamo de la ora 16.

RUGBI: Meciurile Progresul- 
Grivița Roșie și Steaua-Dl- 
namo se vor desfășura în cu
plaj, începînd de la ora 10,30, 
pe stadionul Progresul.

BASCHET: Constructorul-
Știința Cluj (feminin), Știința 
București-Dinamo Oradea 
(masculin) — în sala Giulești, 
de la ora 10 ; Dinamo Bucu- 
rești-Farul Constanța (mascu
lin) — în sala Dinamo, de la 
ora 11,30.

PATINAJ : Concurs Interna
țional demonstrativ — la pa
tinoarul artificial „23 August’, 
de la ora 19.
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■TELEGRAME EXTERNE
I Comemorarea lui N. Titulescu
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la Cannes și Atena
1 ' .CANNES 19. —• Corespondentul 
I Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi

te : Sîmbătă după-amiază, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ- 

I nia la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
| a depus o coroană de flori la crip

ta bisericii din Cannes, unde se 
află sicriul lui Nicolae Titulescu. 
La această ceremonie au asistat 

1 Cornut-Gentil, deputat, primarul 
orașului Cannes, reprezentanți ai 
Consiliului 
personalități locale, 
păstrat un minut de 
memoria lui Nicolae

★
Ziarul „Le Monde" din 19 mar

tie consacră un lung articol me
moriei lui Nicolae Titulescu, inti
tulat : „România și Franța cinstesc 
memoria lui Nicolae Titulescu, 
profet al Europei și al coexisten
ței pașnice". în articol se spune 
printre altele: „Egalitatea în
tre națiuni, dreptul națiunilor 
de a dispune liber de soarta lor, îi 
apăreau lui Titulescu ca bazele 
indispensabile ale păcii".

municipal și ;
Asistența 
reculegere 
Titulescu.

alte 
a 

în

„Intr-un fel șî mai profetic el a 
fost un partizan hotărît ăl coexis
tenței pașnice între țările cu re
gimuri social-politice diferite".

★
ATENA 19 (Agerpres). — Miș

carea elenă pentru înțelegere și 
pace în Balcani a organizat în sala 
Societății de arheologie din Atena, 
o seară dedicată lui Nicolae Titu
lescu. După un cuvînt. introductiv 
rostit de deputatul Stamatis 
Merkuris, președintele Comitetu
lui elen pentru înțelegere și pace 
în Balcani, a luat cuvîntul P. Arhi- 
ropoulos, fost ministru al afaceri
lor externe, care a vorbit pe larg 
despre viața și activitatea marelui 
diplomat și om de stat român, evo- 
cînd întîlnirile sale cu N. Titulescu.

Subliniind că organizarea viabilă 
și eficace a păcii a fost problema 
care a dominat gîndirea politică a 
lui Titulescu, vorbitorul a elogiat 
preocuparea diplomatului român 
pentru crearea unei atmosfere de 
înțelegere și colaborare în Balcani.

CONVORBIRI INTRE REPREZENTANȚI 
C. C.

Șl Al C. C. AL
P. C. DIN GRECIA

P.C. FRANCEZ

Acțiuni în întîmpinarea Congresului U.T.C.

în orașele și satele regiunii Bacău au loc în aceste zile 
numeroase acțiuni tinerești închinate celui de-al IV-lea Con
gres al U.T.C. La casele de cultură, cluburi, cămine cultu
rale, tinerii se întîlnesc cu activiști de partid, oameni de cul
tură și artă, participă la simpozioane etc. Aproape 700 tineri 
din raionul Momești au făcut excursii în Capitală pentru a 
vizita Muzeul de istorie a partidului.

® Astăzi are loc în sala Palatului pionierilor o manifestare 
cultural-educativă închinată celui de-al IV-lea Congres al 
U.T.C., cu tema „Urmînd exemplul U-T.C.-iștilor" in cadrul 
căreia peste 700 de pionieri și elevi din Capitală se vor întîlni 
cu delegați la Congres.

® La Iași, a avut loc ieri o șezătoare literară organizată de 
redacția revistei „Viața Românească" cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de la apariția primului său număr. Manifestarea s-a 
desfășurat în aula „Mihail Eminescu" a Universității „Al. I. 
Cuza". Au participat scriitori, oameni de știință, artă și cul
tură, cadre didactice din învățămîntul superior și mediu, stu- 
denți și un numeros public. Au evocat activitatea desfășurată 
de revista „Viața Românească" și au citit din lucrările lor 
Demostene Botez, Șerban Cioculescu, George Ivașcu, Aurel 
Baranga, M. Sevastos, Ștefan Augustin Doinaș, redactori și 
colaboratori ai revistei.

Excursii în R. P. Ungară și R. S, Cehoslovacă

O.N.T. Agenția București organizează excursii cu o durată 
de 15 zile în R. P. Ungară și R S. Cehoslovacă^ cil autocare, 
pe ruta : București -— Budapesta — Bratislava — Brno — 
Jihlava — Praga — Karlovy-Vary — Lidice — Marianske- 
Lazne — Plsen — Jilina — Kosice — Lillafured. Plecările au 
loc în zilele de 22 și 27 aprilie. Înscrierile se fac la Agenția 
din București bd. Republicii nr. 4 și la filialele din orașele 
Alexandria, Călărași și Giurgiu.

Noul orar al curselor externe 
TAROM

La 1 aprilie intră în vigoare noul orar al curselor interna
ționale TAROM. El este valabil pînă la 31 octombrie a.c. 
Avioanele pleacă din București după următorul orar : Bucu
rești — Viena — Zurich — Paris (7,20) ; București — Viena — 
Frankfurt — Bruxelles (8,30) ; București — Roma (8,35 — de 
la 22 mai pînă la 25 septembrie plecările la Roma au loc cu o 
oră mai tîrziu) ; București — Sofia — Atena (8,05) ; Bucu
rești — Moscova (16,45) ; București — Praga — Berlin — Co
penhaga (7,15) : București — Budapesta — Varșovia (8,00) ; 
București — Budapesta (10,30) ; București — Belgrad (10,00) ; 
București — Budapesta — Praga (7,00).

Vaccinarea antipoliomielitică

Acțiunea de vaccinare antipoliomielitică continuă să se des
fășoare în întreaga țară. Pînă la sfîrșitul acestei luni, copiilor 
născuți în perioada 1 noiembrie 1964 — 1 noiembrie 1965 li 
se administrează monovaccin tip III. în cursul lunii viitoare 
ei vor primi monovaccin tip II, iar în toamnă — vaccin tri- 
valent.

Adunare comemorativă

Ieri, Ia Craiova, cu prilejul comemorării unui sfert de veac 
de la moartea lui Nicolae Titulescu, a avut loc o adunare 
comemorativă la Casa de cultură a studenților. Prof. univ. 
A. Golimas a vorbit în fața sutelor de studenți prezenți 
la adunare despre : „Nicolae Titulescu, eminent diplomat și 
om politic român, militant pentru apărarea independenței na
ționale, pentru pace și colaborare între popoare". Continuînd 
manifestările închinate marelui diplomat român, astăzi, la 
Teatrul Național din Craiova are loc un simpozion organizat 
de Comitetul regional pentru cultură și artă cu tema t „Nico
lae Titulescu, diplomat român progresist, profesor și cercetător 
în drept civil".

• Se organizează vînzarea de covoare pe bază de comandă 
la două magazine din Capitală și anume la cele de pe bd. 
N. Bălcescu nr. 2 A și Calea Griviței nr. 163. Cumpărătorii 
vor alege modelele preferate din cataloagele de mostre oferite 
de fabrica producătoare — „Dumbrava" din Sibiu și vor face 
comandă pentru dimensiunile dorite. în prezent se fac pregă
tirile necesare la cele două unități și nu peste mult timp se 
vor putea primi comenzi.

(Urmare din pag. I)

mințe de in pentru ulei, fa
sole și linte, ,șe acordă, în a- 
fara prețului de bâză, sporuri 
pentru depășirea anumitor can
tități contractate. Pentru can
titățile predate ce depășesc 30 tone 
grîu, secară și orzoaica la un loc 
sau 30 tone porumb, cooperativele 
agricole de producție primesc pe 
lîngă prețurile de bază, și un spor 
de preț de 10 la sută. La floarea- 
soarelui din soiurile superioare, 
pentru cantitățile ce depășesc 16 
tone, se acordă 650 de lei la tonă. 
Cooperativele agricole care cultivă 
cel puțin 50 ha de in pentru ulei 
și livrează statului peste 20 tone 
de semințe, primesc cîte 1 200 lei 
de fiecare tonă, la întreaga canti
tate livrată. Un sistem stimulativ 
există și pentru unitățile care mă
resc suprafețele cultivate cu orez 
și sporesc producția medie la ha.

Ca urmare a prețurilor stimula
torii acordate pentru produsele 
valorificate pe bază de contract, 
cooperativele agricole și-au orien
tat mai bine direcțiile de producție 
extinzînd culturile care le sînt 
avantajoase și pentru care este in
teresat și statul. Anul trecut 
cooperativele agricole din regiunea 
Dobrogea, datorită producțiilor 
bune obținute, au livrat peste 
cantitățile contractate inițial 
100 000 tone grîu, 11 000 tone po
rumb, 1 000 tone floarea-soarelui, 
iar cele din regiunea Galați — cir
ca 43 000 tone grîu, 11 000 tone 
porumb, 7 000«tone floarea-soarelui 
etc. Exemplul a numeroase co
operative este deosebit de semni
ficativ în ce privește veniturile 
mari pe care le realizează în ur
ma depășirii cantităților prevă
zute a fi vîndute statului. Coope
rativa agricolă din comuna Dor 
Mărunt, raionul Lehliu, a încheiat 
contracte pentru vînzarea a 1115 
tone grîu, 839 tone porumb, 337 
tone floarea-soarelui și 162 tone 
alte produse. Datorită depășirii 
producțiilor planificate, ca urma
re a 
nice, 
tone 
tone 
alte produse pentru care a primit 
6 600 000 lei, din care 860 000 lei 
reprezintă sporul de preț.

Intr-o măsură și mai mare este 
orientată activitatea cooperative
lor agricole spre extinderea unor 
culturi sau dezvoltarea unor ra
muri de producție prin încheierea 
de contracte pe termen lung. La 
recentul Congres al cooperativelor 
agricole de producție s-a arătat că 
pentru consolidarea și lărgirea 
relațiilor economice dintre stat și 
cooperativele agricole și îmbună
tățirea planificării producției de 
către cooperative, are o mare în
semnătate extinderea sistemului de 
contractare pe termen lung. A- 
ceasta contribuie la orientarea în 
perspectivă a cooperativelor în ce 
privește organizarea producției, 
folosirea cît mai eficientă a mij
loacelor de care dispun, stabili
rea unor proporții raționale între 
diferitele ramuri de producție și 
culturi, valorificarea produselor 
agricole în condițiile cele mai 
avantajoase. Contractele de lungă 
durată contribuie, totodată, la a- 
sigurarea unor surse sigure și în 
continuă creștere pentru crearea 
fondului central, mărește răspun
derea cooperativelor în ce privește 
respectarea prevederilor contrac
tuale.

Extinderea unor culturi în coo-

perativele agricole este încurajată 
de unele prevederi ale sistemului 
de contractări pe baza cărora se 
pot procura o serie de furaje va
loroase necesare sectorului zoo
tehnic. La fiecare tonă de semințe 
de floarea-soarelui, livrate pe bază 
de contract, unitățile pot cumpăra 
cite 75 kg șroturi, asigurindu-și 
astfel furaje de calitate superioară. 
De asemenea, pentru cantită
țile de sfeclă de zahăr livrate-, co
operativele agricole primesc bor
hot și tăieței.

Roadele acestei politici de co
interesare a țărănimii în sporirea 
producției agricole sînt deosebit 
de evidente. Pe lingă eforturile fă
cute de statul nostru în direcția 
dezvoltării bazei tehnice a agri
culturii, sprijinirii cooperativelor 
agricole cu specialiști etc, măsurile 
luate de partid și guvern pentru 
perfecționarea continuă a relații
lor de schimb dintre oraș și 
sat, acordarea unor prețuri sti
mulatorii pentru produsele agri
cole livrate pe bază de con
tract, au făcut ca în anii 1962— 
1965 producția agricolă globală să 
sporească cu 3 miliarde 700 mili
oane lei, aproape exclusiv pe sea
ma creșterii producției medii la 
hectar. Au crescut astfel venitu
rile cooperativelor agricole și, pe 
âceastă bază, veniturile țărănimii 
care în 1965 au fost cu un miliard 
300 milioane lei mai mari decît în 
anul precedent. Toate aceste rea-

lizări arată că hotărîrea luată de 
partid în 1956 pentru reorganiza
rea schimbului de mărfuri între 
oraș și sat și așezarea acestuia pe 
baze comerciale, a avut efecte deo
sebit de favorabile pentru dezvol
tarea agriculturii și în general a 
economiei naționale.

Totodată, această măsură a con
tribuit la consolidarea alianței din
tre clasa muncitoare și țărănime. 
Au crescut simțitor veniturile ță
rănimii, a sporit continuu fondul 
central cu produse agroalimen- 
tare. Astfel, a fost posibilă îmbu
nătățirea ah de an a aprovizionării 
populației cu produse agroalimen- 
tare, a industriei cu materii prime, 
asigurîndu-se în același timp și 
unele disponibilități pentru export.

Crearea uniunilor cooperatiste 
va asigura condiții și mai bune 
pentru valorificarea producției 
agricole de către cooperativele a- 
gricole. în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
cooperativelor agricole se arată 
că una din atribuțiile deosebit de 
importante ce revine uniunilor co
operatiste este asigurarea, în co
laborare cu organele de stat, a 
valorificării în condiții tot mai 
bune a producției cooperativelor 
pe calea contractărilor și achizi
țiilor, a stimulării și orientării 
producției, corespunzător condiții
lor și posibilităților cooperativelor, 
nevoilor lor, precum și necesități
lor economiei naționale.

Perfecționarea continuă a rela
țiilor. comerciale între organele de 
contractare și cooperativele agri
cole, îndeplinirea riguroasă a pre
vederilor contractuale de către 
ambele părți vor contribui la mai 
buna cointeresare a producători
lor, la sporirea producției și a vîn- 
zărilor către stat, la înflorirea agri
culturii socialiste, ridicarea nive
lului de trai al țăranilor coopera
tori și al întregului popor.

PARIS 19 (Agerpres). — O de
legație a C.C. al P.C. din Grecia 
din care au făcut parte Kostas Ko- 
liannis, prim-secretar al C.C. al 
P.C, din Grecia, Panaiotis Dimi- 
triu, secretar al C.C. al P.C. din 
Grecia, și alte persoane a vizitat 
Franța la invitația C.C. al P.C. 
Francez. Delegația a avut un 
schimb de păreri cu o delegație 
a P.C. Francez alcătuită din Ray
mond Guyot și Georges Frisch-

mann, membri ai Biroului Politie 
al P. C.Francez, și alții, asupra 
unor probleme de interes comun. 
Delegațiile celor două partide spri
jină dreptul poporului cipriot de 
a-și hotărî singur viitorul. în co
municat se arată, de asemenea, că 
P.C. Francez sprijină lupta dusă 
de P.C. din Grecia pentru legali
zarea partidului, pentru întărirea 
forțelor democratice, pentru inde
pendență națională și pace.

Valul fuziunilorI 
I 
I
I 
I
I 
I

calitatea
Corespunde

aplicării măsurilor agroteh- 
cooperativa a vîndut 2 260 

grîu, 1 977 tone porumb, 434 
floarea-soarelui și 193 tone
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Dar această părere 
inginerului șef vine 
contradicție 
făcute de 
prindere care întocmesc 
ținui calității". Spicuim din acest 
buletin. „în cursul lunii ianuarie 
s-au înregistrat o serie de defi
ciențe privind calitatea produse
lor, care se datoresc numai activi
tății noastre... La secția de mobilă, 
dțseori este încălcat ciclul de fa
bricație. Au loc discuții între mai
ștri și organele C.T.C. pentru că " 
nu se respectă timpul „de odihnă" 
la finisaj. Maiștrii nu urmăresc în 
permanență loturile și nu le com
pletează... La recepție se prezin
tă produse incomplete, fără polițe 
și cu sertare neajustate, cu defec
țiuni mari, care necesită remanieri 
și reparații de ore întregi".

Firește, dacă ar fi citit „Buleti
nul calității", inginerul-șef ar fi 
aflat că stăruie încă serioase de
ficiențe în procesul de producție, 
din cauza cărora calitatea unor gar
nituri de mobilă nu se ridică la 
nivelul dotării tehnice a acestei 
întreprinderi.

Evident, nu poate fi admisă sub 
nici un motiv „teza" realizării pla
nului în dauna calității produse
lor. Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii dispun de toa
te Condițiile tehnice pentru a în-

și cu 
inginerii

ciudată a 
în vădită 

constatările 
din între- 

„Bule-

deplini planul, fără a fi știrbite cu 
nimic calitatea, prestigiul „mărcii" 
fabricii. Esențial este ca aceste 
condiții să fie folosite cît mai de
plin, pentru ca tot ceea ce se pro
duce să fie fără nici un cusur.

I
I

Revista americană 
„Newsweek" publică 
in rubrica sa econo
mică relatări despre 
numeroasele fuzionări 
de întreprinderi din 
Europa.-

„După normele euro
pene, firma siderurgică 
U.S.I.N.O.R., cu uzine 
înșirate în întreg nordul 
Franței, de la Maubeuge 
la Dunkerque, este de 
mult timp considerată 
drept o gigantică între
prindere națională. Cele 
4,1 milioane tone lin
gouri pe care compania 
le-a produs anul trecut 
reprezintă a cincea par
te din întreaga produc
ție de oțel a Franței și a 
făcut din ea unul din cei 
mai mari producător' de 
pe continent. După stan- 
lardurile americane, per
formanța lui U.S.I.N.O.R. 
nu a fost chiar atît de 
formidabilă ; producția 
sa nu a atins nici măcar 6 
milioane de tone, cam 
tot afita cît produce cea 
de-a opta firmă de oțel, 
ca mărime, din S.U.A. — 
Youngstown Sheet and 
Tube Co.

In vederea creării u- 
nor condiții de concu
rență pe piețele mon
diale, U.S.I.N.O.R. a luat 
recent o măsură care în
cepe să fie la modă în 
industria europeană. Ea 
a dezvăluit planurile de 
fuzionare cu Lorrainfe- 
Escaut, cel de-al patru
lea producător de oțel 
al Franței, cu o produc
ție în anul trecut de 2,3 
milioane tone. Noul car
tel va avea 50 mii de 
salariafi în cele cinci 
mine de fier și 16 uzine 
ale sale. Se prevede că 
acesta va produce apro
ximativ 8 milioane tone

de oțel anual, ceea ce 
este echivalent cu pro
ducția celui de-al pa
trulea producător ame
rican — National Steel 
Corp.

Această uniune este 
ultima dintr-un val de 
fuzionări care a stră
bătut recent businessul 
european, în special In 
Industria grea și de oțel, 
în esență, companiile să 
unesc spre a putea con
cura în mod eficient cu 
forța americană. In pre
zent chiar și acele gu
verne care s-au 
cruntat cîndva din cau
za concentrării indus
triale, încurajează ac
tiv această tendință. 
U.S.I.N.O.R. și Lorraine- 
Escaut, de exemplu, mi
zează pe un împrumut 
de cinci 
dă mică 
vernului 
glia a 
dustrial 
Corp” (Corporația pen
tru reorganizarea Indus
trială), un organism spe
cial pentru a promova și 
finanța fuzionările. Gu
vernul italian a desfiin
țat procentul ridicat de 
impunere, cu caractet 
prohibitiv, pentru com
paniile fuzionate și 
chiar a oferit plăți în 
bani gheață și împrumu
turi corporațiilor care 
doresc să fuzioneze. 
După aceste măsuri, în 
Italia a urmat o erupție 
de fuzionări, printre care 
unirea firmelor 
produse chimice, 
son și Montecatini, 
de-a doua și cea 
cincea corporație Indus
trială ca mărime. In Ger
mania occidentală — 
cele două mari firme de 
oțel, Hoesch șl Dort-

în-

ani cu o dobîn- 
din partea gu- 
francez. în An- 
lual ființă „In- 
Reorgariizălibh

de 
Edi- 
cea 

de-a

mund-Horder, »-au ală
turat lui Hoogevens din 
Olanda, pentru a consti
tui cea mai mare firmă 
de oțel din Europa, tn 
Suedia, S.F.K., produ
cător de cuzineți, s-a 
unit cu cel mai mare fa
bricant din Italia — R.I.V. 
în Anglia, hotelurile 
Savoy din Londra s-au 
asociat cu hotelurile 
Piaza din Paris p cu 
Conipagfiia Italiană 
Grâhdi Albărghi, din 
Italia, pentrd a forma 
cel mat întins cartel de 
hoteluri din Europa. în 
Olanda, zilele trecute, 
Vărenigde Machine Fa- 
orieken, cel mai mare fa
bricant național de ma
șini și motoare, și-a fă
cut cunoscute planurile 
de unire cu Kromhoiil 
Motorenfabriek, un im
portant producător de 
motoare Diesel.

Valul de fuzionări s-a 
răspîiidit șl în Japonia 
unde, după un calcul 
oficial, anul trecut au a- 
Vul loc 900 de fuziuni.

Pare cert că tendința 
se va accelera. Chiar în 
finip ce U.S.I.N.O.R. și 
Lorfaine-EScăut își dez
văluiau Intențiile a par
venit știrea că de Wen- 
del și Sidelor, cel de-al 
doilea și al treilea fa
bricant de oțel din 
Franța, vor fuziona, de 
asemenea, în curînd, 
lată ce au declarat ofi
cialitățile financiare ita
liene: „Tendința va con
tinua. deoarece majori
tatea companiilor euro
pene sînt prea mici pen
tru a 
uriași
tors. Singurul lucru care 
nu trebuie uitat este că 
concentrare înseamnă 
supraviețuire*.

se opune unor 
ca... Generăl Mo

între Sian și Canton
(Urmare din pag. I)

Lîngă Canton, la Ta LI, am făcut 
o probă a tractorului de 7 CP des
tinat agriculturii. Această mașină
— un adevărat căluț al ogoarelor
— va ușura mult munca grea pe 
care o cer cultura orezului și gră
dinăritul. In general industria Chi
nei populare face man eforturi să 
ajute agricultura, să contribuie la 
dezvoltarea ei. în același timp, ță
ranii valorifică fiecare posibilitate 
locală care poate f’ de folos pen
tru sporirea recoltelor.

Roadele politicii de creare a 
unei industrii puternice în China 
le-am văzut adesea în drumul nos
tru. Viața Uhanului — oraș de pes
te două milioane de locuitori — 
este dominată de combinatul side
rurgic și uzinele metalurgice și pre
lucrătoare care-1 îusoțesc, alcătu
ind un întreg cartier industrial

în partea de nord a orașului, din
colo de fluviul lanțî.

O mare parte din fonta și oțelul 
de la Uhah, ca și de la alte centre 
metalurgice, se transformă în ma- 
șini-unelte. NI s-a relatat că China 
își asigură din producție proprie o 
parte tot mat mare din utilajul In
dustrial necesar.

Talentul poporului chinez, dra
gostea sa față de frumos, se pot 
întîlni la tot pasul. Cît de armo
nios s-au îmbinat aceste cali
tăți cu cerințele industriei mo- 

expoziția 
din

derne o demonstrează 
produselor pentru export 
ton, 
în 
rindau 
Chinei, 
la Cian 
factură 
sculpturi din fildeș, |ad sau 
vase din aramă acoperite

Can-
Mergînd din sală în sală, 

fața ochilor noștri 
produse traditionale 

obiecte din porțelanul de 
Și, cea mai veche 
de acest fel din

se pe
al e

manu- 
lume, 
coral, 

cu un

strat de email colorat, obiecte de 
ornament din lac, casete din bam
bus — totul în cele mal neaștep
tate forme, depășind imaginația. 
Industria a profitat de bogatul ma
terial artistic și măiestria meșteri
lor tradiționali. O atestă și sala 
covoarelor și a mătăsurilor, unde 
gustul, armonia de culori și înalta 
calitate a produselor atrag un 
mare număr de vizitatori, China 
industrială apare însă din plin în 
semifabricatele 
produsele sale 
gama de utilaj 
gesc expoziția.

Totul este o 
între ceea ce este și ceea ce va fi 
economia R. P Chineze. între 
sculptorul de fildeș, care sculptea
ză 30 de sfere în aceeași bucată 
de os, și creatorul de mașini au
tomate. ca cele expuse la Canton, 
există o deosebire ca de la cer 
la pămînt și, totodată, o filiație 
de netăgăduit și indestructibilă 
Unul valorifică talentul poporului 
său profesînd o artă milenară, ce
lălalt, dovedind aceeași forță 
creatoare, făurește mijloacele ne
cesare înaintării Chinei pe calea 
socialismului.

sale metalurgice, 
chimice de bază și 
modern care între-

îmbinare sugestivă
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LOVITURA DE TEATRU NOUL CABINET
BELGIAN

Convorbiri la Atena
v A ■

LA SESIUNEA COMISIEI O.S.A. Coaliție între 
social-creștini si liberali

în problema cipriotă

Statele Unite au respins în bloc normele
economico - sociale ale relațiilor inter
americane

în timp ce la sesiunea Comisiei 
Organizației Statelor Americane, 
care continuă de două săptămîni 
la Ciudad de Panama, nu s-a ob
ținut încă vreun rezultat, întru- 
cît planul S.U.A. de creare a 
forțelor interamericane a întâm
pinat opoziția delegațiilor Mexi
cului, Argentinei, Chile și Costa 
frica, agenția France Presse a 
transmis sîmbătă :

„O lovitură de teatru s-a pro
dus în Comisia de reformă a 
O.S.A., guvernul Statelor Unite 
respingînd in bloc normele eco
nomice șl sociale (ale relațiilor 
interamericane) ce fuseseră apro
bate marți într-o subcomisie. De
clarația reprezentantului ameri
can a căzut ca o bombă în mij
locul delegation Prima impresie 
este a unui pesimism total. Potri
vit observatorilor, nu mai pare 
posibil să se iasă din această 
situație".

La sesiunea de la , Ciudad de 
Panama, S.U.A. au propus revi
zuirea Cartei O.S.A. în sensul 
lărgirii împuternicirilor politice 
ale consiliului său, în așa fel ca 
să poată interveni în conflictele 
ce s-ar ivi intre statele membre. 
Or, delegațiile latino-americane 
.s-au opus cu fermitate încercă
rilor de lărgire a împuterniciri
lor politice ale Consiliului O.S.A. 
Totodată, aceste delegații au ela
borat o listă cuprinzătoare a do
rințelor lor, cuprinse în „norme",

și care se referă la apărarea in
tereselor economice ale țărilor 
latino-americane, garanții pen
tru desfacerea produselor lor, 
întrajutorarea reciprocă in do
meniile comercial, economic și 
social, precum și la unele obli
gații care ar fi revenit în a- 
ceastă direcție Statelor Unite. 
Acestea din urmă, văzînd că nu 
pot obține nici un fel de con
cesii în domeniul politic, au de
venit din ce în ce mai „dezinte
resate" în domeniul economic și, 
pînă la urmă, au respins „nor
mele economice și sociale".

Observatorii consideră că O.S.A. 
„a intrat într-o lungă și tristă 
agonie".

BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
Sîmbătă după-amiază s-a anunțat 
lista noului guvern belgian prezi
dat de Paul Vanden Boeynants. 
Astfel, după 37 de zile a luat sfîr
șit cea de-a doua criză politică 
gravă pe care a cunoscut-o Belgia 
în ultimele șapte luni. Noul guvern 
reprezintă o coaliție între Partidul 
social-creștin și Partidul libertății 
și progresului (liberal). Partidul so
cialist, care a făcut parte din fosta 
coaliție guvernamentală, a refuzat 
să participe la noul guvern întru- 
cît nu a fost de acord cu progra
mul guvernamental prezentat de 
primul ministru desemnat, Boey
nants.

Noul 
membri, 
Partidul .. 
dul liberal, 
ministru ; 
Willy de Clercq (liberal), portofo
liul afacerilor externe a revenit 
fostului prim-ministru, Pierre Har- 
mel (P.S.C.).

guvern cuprinde 23 de 
dintre care 14 reprezintă 
social-creștin și 9 Parti- 

__ Postul de viceprim- 
a fost încredințat lui

ATENA 19. — Corespondentul
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : La Atena au luat sfîrșit 
întrevederile ministrului afacerilor 
externe al Ciprului, Spyros Ky- 
prianu, cu premierul Stephanopou
los, cu vicepreședintele guvernu
lui și ministru al afacerilor ex
terne, Tsirimokos, cu ministrul a- 
părării, Costopoulos, precum și cu 
liderul partidului Uniunea de cen
tru, Papandreu. De asemenea, el a 
fost primit de regele Constantin.

Problemele centrale discutate 
nu au fost dezvăluite presei, con
vorbirile fiind învăluite într-un 
strict secret. Presa ateniană con
sideră însă că, printre altele, s-a 
discutat reglementarea statutului 
ofițerilor greci din armata ciprio
tă, limitele de competență și ale 
dreptului de a lua hotărîri ale co
mandamentului forțelor armate ci
priote, precum și problema iniția
tivei diplomatice pe plan interna
țional în abordarea în viitor a re
glementării conflictului cipriot.

în ceea ce privește problema 
inițiativei diplomatice pe plan in-

ternațional, Nicosia revendică 
dreptul de a decide asupra orică
ror acțiuni diplomatice care anga
jează soarta poporului insulei. Cu 
ocazia vizitei la Atena a președin
telui Makarios, șeful statului ci
priot obținuse în acest sens asi
gurări pozitive din partea guver
nului grec. Știrea referitoare la 
reluarea tratativelor greco-turcești 
în problema Ciprului a grăbit vi
zita lui Kyprianu la Atena. Se 
crede că acesta a făcut cunoscută 
părerea guvernului său că nu se 
opune tratativelor, dacă în cadrul 
lor nu se va discuta asupra fon
dului problemei cipriote și vor fi 
abordate chestiuni care privesc 
îmbunătățirea relațiilor bilaterale 
greco-turcești.

Prima rundă

corespund intereselor națiunii"
Interviul televizat al ministrului 
de externe Couve de Murville

COLUMBIA

a negocierilor
dintre populiști

PARIS 19 (Agerpres).— în cadrul 
unui interviu acordat televiziunii 
franceze, ministrul de externe al 
Franței, Maurice Couve de Murville 
a comentat hotărîrea țării sale de 
ă se retrage din N.A.T.O. El a sub
liniat că trebuie să se facă o 
distincție între alianța atlantică și 
însuși organismul N.A.T.O. și a 
reamintit că guvernul francez a a- 
firmat în mod oficial și foarte so
lemn că nu intenționează să de
nunțe alianța în viitorii trei ani, ci, 

■ dimpotrivă, consideră că ea. trebuie 
să continue.

în ceea ce privește organizația 
atlantică, care implică un coman
dament internațional sau integrat 
și prezența în țările vest-europene 
a forțelor și instalațiilor militare 
străine — a declarat Murville — 
ea impune obligații și dependențe 
„în mare măsură anacronice". In
convenientele ei — a continuat mi-

nistrul — depășesc avantajele. „Ea 
îi face pe francezi să-și piardă 
sentimentul responsabilității lor în 
materie de apărare și atunci cînd 
o țară ajunge să nu se mai intere
seze de propria ei apărare, ea nu 
este departe de a-și pierde inde
pendența. în momentul în care 
apar alte amenințări în Asia, nimic 
nu este mai rău decît a ne lăsa 
antrenați într-o politică pe care nu 
am ales-o și nu am hotărît-o noi 
înșine". Couve de Murville a ară
tat că hotărîrile luate de Franța 
față de N.A.T.O. corespund intere
selor națiunii și că americanii vor 
înțelege că „guvernul nu intențio
nează să-i nemulțumească... Este 
mai bine — a spus el — să ai 
alături un aliat cu simțul răspun
derii, decît un executant prea fidel 
despre care, în caz de pericol, nu 
ai ști cum va reacționa".

Apatie doar
la urne

Scena politică columbiană își 
frage astăzi cortina pentru 
spectacolul alegerilor legislati
ve : urmează- a fi aleși 190 de 
depufafi, 106 senatori, precum și 
cîteva mii de consilieri gene-' 
rali și municipali,

„Țara cafelei" din nord-vesful 
continentului latino-american nu 
a oferit, în zilele din urmă, mo
mente electorale spectaculoase. 
In afară, poate, de zvonurile 
care au circulat la Bogota refe
ritoare la un apel al „partidelor 
Iradifionale" i " 
lînd-o să se 
unei victorii a 
geri.

O legislafie 
insă dinainte 
luafii „inedite". Constituția a in
stituit celor două partide, ce re
prezintă în egală măsură inte
resele oligarhice — liberal și 
conservator, unite într-un „front 
national’ — dreptul absolut de 
a-și împărfi în mod egal locu
rile într-un parlament în care 
pot fi aleși numai candidafii lor, 
oricare ar fi numărul de voturi 
obfinut. în aceste condiții, ale
gerile din ultimii ani s-au remar
cat prinfr-un simfitor absenteism 
de la centrele de vot : dacă în 
alegerile prezidențiale din 1962 
s-au prezentat numai 49 la sută 
din cetățenii cu drept de vot, 
la ultimele alegeri parlamentare, 
din 1964, nu au participat 70 la 
sută din alegători. Bazat pe a- 
ceste antecedente, ziarul „Chris
tian Science Monitor" scrie că 
„observatorii din Bogota sîn» de 
acord în a aprecia că adversa
rul căruia trebuie să i se facă 
fată în cursul acestor alegeri 
(din 20 martie) nu este un can
didat al opozljiel, ci apatia popu
lară”, situafie care, după cum a- 
răta corespondentul agenției 
France Presse, are darul să-i 
„neliniștească profund" pe lide
rii politici ai celor două partide 
tradiționale.

Manifestă la alegeri, această 
„apatie" nu este însă prezentă 
în celelalte domenii ale viefii 
sociale. Continua „diminuare a 
impulsului productiv" — termi
nologie a presei oficiale locale 
pentru a ascunde fenomenele 
crizei economice — se traduce 
printr-o efervescentă în rîndurile 
oamenilor muncii : la orașe, 
unde curba șomajului marchează 
un procent de 20 la sută din 
forja de muncă, ca și în regiu
nile rurale, unde 3,5 la sută din 
latifundiari posedă 65 la sulă 
din pămînt. în Anzi, unde re
zistenta țărănească a luat forma 
cea mai ascuțită, prin crearea 
„republicii din Marquetalia", ca 
și în alte locuri, diviziile arma
tei guvernamentale încearcă 
zadarnic să asalteze pozițiile 
unităfilor de partizani.

Pe acest fond au loc alege
rile columbiene de astăzi, care 
stîrnesc interesul observatorilor 
doar în ce privește procentajul 
absentelor de la urne.

E. MIRONESCU

către armată, invi- 
„miște" în cazul 

i opozifiei în ale-

stranie împiedică 
ivirea vreunei si-

O unitate a forțelor patriotice sud-vletnameze înainte de luptă. Vorbește în fața 
zldiului C.C. al F.N.E,, Nguyen Huu Tho

Nou atac al forțelor
în zona bazei Da Nang

SAIGON 19 (Agerpres). — Vineri seara patrioții sud-vietnamezl au lansat 
un puternic atac împotriva unei companii americane aflate la 12 km sud de 
baza de la Da Nang. Pușcașii americani care urmăreau un grup de pa- 

■ " trioți au căzut'pe neașteptate sub focul automatelor și mortierelor unei 
1 companii de partizani. Luptele au continuat toată noaptea. Un elicopter 

1 care a încercat să aducă americanilor întăriri a fost silit de patrioți să 
’ ' aterizeze. Abia sîmbătă dimineața soldații americani au reușit să se re

tragă, după ce suferiseră pierderi însemnate. La numai patru km. depăr
tare de locul luptelor, subliniază agenția France Presse, un grup de 
pușcași americani a fost nimicit în întregime de explozia unei bombe.

BONN
i

ostașilor președintele Pre-
(Vietnam News Agency)

patriotice
HANOI 19 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că la 18 martie, 
mai multe formațiuni de avioane 
militare americane au pătruns în 
mai multe rînduri în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, au bombardat și 
mitraliat centre populate și obiec
tive economice.

Agenția V.N.A. relatează că în 
timpul acestor raiduri, unitățile 
forțelor armate vietnameze au 
doborît trei avioane. Cu acestea, 
numărul total al avioanelor ame
ricane doborîte în R. D. Vietnam, 
se ridică la 916.

Corespondență

și socialiști
Comitetele partidelor popu- 

' list și socialist s-au întrunit vi
neri, după întîlnirea dintre can
celarul Klaus și vicecancelarul 
Pittermann. Aci presa relatează 
că la această întrunire partici
pantă au discutat despre forma 
viitoarei colaborări între popu- 
liști și socialiști, în special des
pre raporturile dintre guvern și 
parlament. In ședinfa celor două 
comitete, cancelarul Klaus a fă
cut o prezentare generală a do
meniilor care ar trebui incluse 
în declarația guvernamentală.

Guvernul portughez 
exprimă rezerve
— .!«• . A . AU.-. », ■ -.f

la „declarația celor 14“
9

CONGRESUL U.C.D. IN FATA
UNEI ALEGERI HOTĂRÎTOARE

BONN 19 (Ager
pres). — Uniunea 
creștin-democrată la 
cel de-al XIV-lea 
Congres al său, care 
iși va începe lucră
rile luni la Bonn, se 
află în fața unor im
portante hotărîri. 
Pentru prima oară de 
la întemeiere U.C.D. 
urmează să-și schim
be aproape în între
gime conducerea. Fos
tul cancelar Adenauer 
părăsește în mod ofi
cial scena politică. El 
va fi și în viitor pre-

ședințe de onoare al 
U.C.D., dar, în aceas
tă funcție, nu va mai 
putea avea influența 
pe care a. exercitat-o 
pînă acum asupra ac
tivității partidului.

Urmărind dispu
tele interne de par
tid din ultimul timp 
se poate 
în rîndul 
U.C.D. s-a 
anumită
re, care și-a găsit ex
presie în disputa din- 

cancelarul

observa că 
membrilor 

acumulat o 
nemulțumi-

hard și președintele 
fracțiunii parlamen
tare creștin-demo- 
crate, Barzel.

Chiar dacă majori
tatea celor 576 de 
delegați va urma pro
punerea de a alege în 
funcția de președinte 
pe Erhard și în cea 
de prim-locțiitor al 
președintelui pe Bar
zel, așa cum arată a- 
gepția D.P.A., „ei vor 
trebui să se pregă
tească să audă și o 
serie de lucruri neplă
cute".

ROMA 19 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului socia
list italian al unității proletare a 
aprobat un document în care se 
arată că partidul este împotriva 
politicii externe a guvernului ita
lian, expusă în programul noului 
cabinet Moro, deoarece această po
litică „se rezumă la manifestarea 
unei tot mai mari înțelegeri față 
de politica Statelor Unite". în 
timp ce în Vietnam se înăsprește 
tot mai mult lupta împotriva a- 
gresiunii imperialiste, guvernul 
italian și-a exprimat solidaritatea 
cu agresiunea S.U.A.

Ziarul „Arbeifer Zeifung
(socialist) informează că v
neri a fosf pusă în mod des
chis în discuție problema între
prinderilor etatizate, care va fi 
dezbătută în cadrul negocierilor 
pentru formarea noului guvern. 
Ziarul menționează referirile pe 
care le-a făcut un expert econo
mic al Partidului populist la un 
plan de așa-zisă „neutralizare 
politică” a industriei etatizate. 
Acest plan — după părerea zia
rului „Arbeifer Zeitunq" — ur
mărește să extindă puterea Par
tidului populist asupra sectoru
lui etatizat, domeniu aflat pînă 
în prezent în responsabilitatea 
directă a Partidului socialist. „Die 
Presse" scrie că vicecancelarul 
Pittermann nu va mai ocuoa a- 
ceastă funcfie în cazul participă
rii Padidului socialist la guvern, 
ci se va concentra asupra sarci
nilor ce-i revin în conducerea 
partidului. în guvernele de coa
liție de pînă acum răspunderea 
pentru industria etatizată a re
venit cancelarului Pittermann.

Negocierile între comitetele 
celor două partide vor continua 
toată săptămîna viitoare.

P. STANCESCU

LISABONA 19 (Agerpres). — 
Guvernul portughez a dat publi
cității o notă în care exprimă 
rezerve față de declarația co
mună a celor 14 țări membre ale 
N.A.T.O. în notă se subliniază că 

guvernul Portugaliei a făcut cu
noscut, în cursul discuțiilor, că 
socotește necesar să nu se cre
eze o situație care .să facă impo
sibile întrevederile și negocierile 
pentru a se asigura colaborarea 
Franței.

Nota ■ precizează că guvernul 
portughez a prezentat reuniunii 
reprezentanților celor 14 țări pro
puneri’ și amendamente care ți
neau seama de aceste preocupări, 
dar ele nu au fost reținute.

★
LONDRA 19 (Agerpres). — Rea- 

firrhîndtUși convingerea în legătu
ră cu necesitatea . existenței. .„unei

Situația din
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Reu
ter, postul de radio Djakarta a re
latat vineri că generalul Suharto 
a anunțat că armata indoneziană 
a pus sub stare de arest pentru 
„motive de securitate" 15 miniștri, 
printre care prim-viceprim-mi- 
nistrul și ministrul de extrene dr. 
Subandrio, cel de-al treilea vice- 
prim-ministru Chaerul Saleh. Prin
tre cei arestați „se află persoane 
care s-au bucurat de toată încre
derea președintelui Sukarno", men
ționează agenția Reuter. Postul de 
radio Djakarta a precizat că comu
nicarea privind arestarea celor 15 
miniștri „a fost făcută în numele 
președintelui Sukarno".

Aceeași agenție informează 
generalul Suharto a anunțat 
seara zilei de 18 martie 
miniștrilor care urmează 
locuiască pe cei arestați.

că 
în 

numele 
să-i în- 

în lista

organizații militare 
N.A.T.O.", guvernul 
tr-un comunicat al 
Afacerilor Externe, se referă la po
ziția Franței cu privire la N.A.T.O.

Arătînd încă o dată importanța 
relațiilor anglo-franceze —- în co
municatul Ministerului de Externe 
— guvernul britanic, care a liy 
săptămîna trecută inițiativa „dșr ' 
clarației de fidelitate față de 
N.A.T.O.", a ținut să sublinieze că 
aceasta din urmă nu a fost îndrep
tată în special împotriva Franței.

Observatorii politici consideră că 
„gestul" guvernului englez nu este 
lipsit de legătură cu indiciile, con
firmate la recenta reuniune de la 
Londra a Consiliului ministerial al 
Uniunii Europei Occidentale, pri
vind dorința Franței de a 

. parteneră Marea Britanie 

..comună.............

integrate a 
britanic, în- 
Ministerului

avea ca 
în Piața

Indonezia
noilor miniștri figurează : 
Djogdjakartei, Hamengku
— în funcția de prim-viceprim- 
ministru, Adam Malik (fostul con
ducător al partidului Murba, in
terzis de Sukarno în ianuarie 1965
— după cum menționează A.F.P.'
— în funcția de al doilea vice- 
prim-ministru, Ruslan Abdulgani, 
fost minisțru-coordonator — în 
postul de al treilea viceprim-mi- 
nistru. Și-au păstrat funcțiile de 
viceprim-miniștri Kiai Idham 
Khalid și Johannes Leimena.

Djakarta se află sub un sever 
control militar. Potrivit agenției 
Reuter, generalul Suharto a ordo
nat ca . toate mijloacele pentru di
fuzarea informațiilor, inclusiv ra
dioul, televiziunea și presa, să fie 
puse sub supravegherea conducă
torului centrului militar de infor
mații, generalul Subroto.

sultanul 
Buwono

Reîerindu-se la sancțiunile împotriva Rhodesiel, Ian Smith a menționat 
într-un discurs că guvernul său „a reușit să 
Ca și cînd ar fi vrut să confirme declarația, 
această imagine din capitala rhodesiană : o 

din Transvaal

depășească obstacolele", 
ziarul „Times" a publicat 
cisternă cu petrol sosită

La Palomares

Bomba va fi
recuperată
intactă ?

MADRID 19 (Agerpres). 
țiunile efectuate de flotila 
în largul coastelor spaniole pentru a 
aduce la suprafață obiectul presupus 
a fi proiectilul nuclear pierdut în 
cursul prăbușirii la 17 ianuarie a 
bombardierului american ,,B-52" au 
continuat sîmbătă cu intensitate spo
rită. Operațiunile unităților nava
le americane au avut drept țintă 
deplasarea bombei într-o poziție mai 
favorabilă pentru recuperarea ei, de
oarece zona în care ea a fost des
coperită este, potrivit unei declarații 
oficiale a ambasadei americane din 
Madrid, extrem de înclinată, fapt care 
ar putea provoca o scufundare a pro
iectilului la o adîncime și mai mare. 
Oficialitățile americane consideră că 
posibilitățile de declanșare a unei ex
plozii cu prilejul deplasării bombei 
sînt minime.

— Opera- 
americană

SJS LONDRA. Violoncelistul român Radu Aldulescu a dat 
în orașul ”................................................................ ‘

SH PRETORIA. Poliția a întreprins raiduri la sediile organizațiilor 
antirasiste din Capetown, precum și. ale Fondului pentru apăra

rea și ajutorarea deținuților politici. Acțiuni asemănătoare au {ost în
treprinse la Johannesburg și alte orașe sud-africane. La Capetown, 
poliția a ordonat băncilor să blocheze conturile fondului.

sîmbătă seara 
în orașul Exeter, în sala Universității, un recital sub auspiciile societății 

de radiodifuziune B.B.C. Ziarul „Daily Telegraph" scrie că este de admirat 
la interpretul român „în special tonul său, care este conturat, cald și capabil 
de o extremă gingășie..."

MOSCOVA. Agenția TASS anunță că la 19 martie A. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la 

Kremlin pe P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone. A avut loc o convorbire referitoare la colaborarea eco
nomică sovieto-poloneză.

reprezentanții 
relațiile și de

s-a
dp

Vineri seara s a anunțai la Bonn că încă un avion de tip ,,Starfighter" 
prăbușit. Bilanțul din ultimele 15 luni al prăbușirilor avioanelor de acest 

se ridică astfel la 33 de aparate, iar numărul piloților uciși la 18,

fgg PRAGA. La 18 martie, A. Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a primit delegația Partidului Comunist din Dane

marca, în frunte cu P. Emanuel, membru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Danemarca. în cursul convorbirii prietenești, 
celor două partide și-au exprimat dorința de a dezvolta 
a consolida unitatea mișcării comuniste internaționale.

și Scolt privind din 
spațială „Gemini-8", 
de a fi ridicați pe vas 
întreruperea zborului 
Sîmbătă cel doi cos-

în Pacific: cosmonauții Arm
strong 
nava 
înainte 
după 
orbital.
monauți au sosit la Cape 

Kennedy

Up LEOPOLDVILLE. Recent au 
avut loc mai multe atacuri ale 

patrioților congolezi (Leopoldville), 
împotriva mercenarilor angajați de 
guvern. După cum anunță agenția 
U.P.I., citând surse oficiale din 
Leopoldville, în apropierea lacului 
Tanganyka șase mercenari sud- 
africani au căzut intr-o ambuscadă 
a forțelor'patriotice. Alți trei mer
cenari au fost uciși în apropierea 
localității Ponthierville.
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