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I în Capitală încep astăzi lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist. Remar
cabil eveniment în viața tineretu
lui, a patriei noastre, congresul
va prilejui analizarea activității
U.T.C. în perioada care a trecut 
de la ultimul congres și a sarcini
lor ce decurg pentru masele largi 
ale tineretului din hotărîrile Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, 
va adopta 
al U.T.C., 
conducere 
Comunist.

Congresul a fost precedat de o 
intensă activitate politică și orga
nizatorică a organizațiilor Uniunii 
Tineretului Comunist de la orașe 
și sate. în ultimele luni au avut 
loc adunări și conferințe de dări 
de seamă și alegeri începînd de la 
organizațiile de bază și pînă la or
ganizațiile orășenești, raionale și 
regionale ale U.T.C. Proiectul de 

f statut al Uniunii Tineretului Co
munist a fost larg dezbătut în adu- 

l nările activului U.T.C. și în presa 
de tineret. Masele largi ale tine
retului au întîmpinat congresul 
printr-un puternic avînt creator, 
prin succese în întrecerea socia
listă, la învățătură, în desfășu
rarea lucrărilor agricole, în multi
ple acțiuni de interes obștesc.

Continuatoare a unor glorioase 
tradiții de luptă revoluționară, 
desfășurată de-a lungul a mai bine 
de patru decenii sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist 
Român, Uniunea Tineretului Comu
nist cuprinde aproape 2 200 000 
membri și exercită o puternică in
fluență asupra maselor largi ale 
tineretului, pe care le mobilizează 
în opera de 
duiri sociale, 
triei.

Principală 
ajutor credincios al Partidului Co
munist Român în educarea tinerei 
generații, Uniunea Tineretului Co
munist și-a cîștigat pe merit dra
gostea și prețuirea întregului po- 

' ■ por, însuflețind masele tineretului 
la înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid pentru industrializarea 
socialistă a țării, dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agricul
turii, înflorirea științei și culturii, 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc. In marile uzine și 
combinate, mînuind agregate și 
utilaje de înaltă tehnicitate, pe 
șantierele de construcții, pe ogoa
re și în fermele cooperativelor a- 
gricole și gospodăriilor de stat, în 
laboratoare, stațiuni experimentale 
și institute de cercetări, în unități
le comerciale șl ale aparatului de 
stat, milioane de tineri muncesc cu 
hărnicie, seriozitate și înalt spirit 
de răspundere, fac eforturi perse
verente spre a-și dezvolta pregă
tirea profesională, a-și îmbogăți 
cunoștințele. Este un titlu de în
dreptățită mîndrie pentru Uniunea 
Tineretului Comunist faptul de a 
fi crescut din rîndurile sale nu
meroși activiști de partid, de stat, 
în economie și cultură apreciați 
pentru devotamentul și capacita
tea lor, dîrji luptători pentru

cauza partidului, pentru fericirea 
poporului român.

Niciodată de-a lungul 
minunatele trăsături ale 
generații — patriotismul
rat, dragostea fierbinte de popor, 
dorința de a săvîrșl fapte mari, 
optimismul și încrederea nestră-

istoriei, 
tinerei 

Inflăcă-

(Continuare în pag. & III-a)
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Foto i M. Clofl

va dezbate și 
proiectul noului statut 
va alege organele de 

ale Uniunii Tineretului

făurire a noii orîn- 
de înflorire a pa-

rezervă de cadre și

Inerețea — feno
men de 
pețime

a
continuitate 
prezentului 

corn-

T luă
X de

a 
în viitor ; tinerii 
ponentă de seamă a în
tregului dinamism al fării, 
iată-i acum prin cei mai 
buni reprezentanfi ai lor, 
reunifi la cel de-al IV-iea 
Congres al U.T.C.

Tinerefea este o școa
lă plină de învățăminte 
nobile, dar constituie și 
un moment de început al 
creafiei noului, de crea
ție a viitorului, de trans
formare a lui in prezent 
istoric, lată floarea tării, 
izbucnind în primăvară, 
pe ramurile puternice și 
neclătinato ale marelui 
arbore genealogic româ
nesc.

Sănătatea morală, forja 
și pasiunea de a munci, 
inteligenta și inventivita
tea, buna dispoziție și 
promptitudinea fac din ti
neretul tării noastre, ală
turi de generațiile matu
re, o resursă nesecată de 
vitalitate.

Angajafi pe toate fron
turile bătăliei pașnice, a- 
duc cu ei acel gust suav 
și necesar al sării în bu
cate. Nu există comparti
ment al societăjii noastre 
socialiste în care tinerii 
să nu se fi manifestat, a- 
ducînd o contribuție va
loroasă. Dacă mă gîndesc 
numai la construcția ma
rilor hidrocentrale, la eter-

pros- 
perpe- 

țării,

$

științifică a tine-
munci-

vescența 
rilor inovatori, la 
forii pămîntului, la artiștii 
noștri tineri care au înțe
les filonul adînc și puter
nic din care se trag ; nu
mai dacă mă gîndesc la 
frumusețea și interesul 
multilateral pe care orice 
nouă operă de construc
ție îl stîrneșfe în rîndu- 
rile tinerelului, pot spune 
cu mîndrie că floarea ti-

bule efectiv. Străini de 
orice formă a blazării, ti
nerii țării mele au o mare 
pasiune de a munci, de 
a-și îndeplini țelurile do
meniilor de activitate, pe 
care ei și le-au ales. Nici 
un fel de oboseală nu se 
arată în acest tineret, cu 
adevărat tînăr, pentru că 
ei reprezintă tinerețea în
săși a țării. E un senti
ment de mîndrie și de

este totdeauna presărat 
cu roze, dar cele peste 
două decenii de neobosi
tă construcție a socialis
mului au tăiat o cale 
fermă tineretului nostru șl 
tinereții sale.

Floarea țării nu 
risipește în vînt, 
țării nu mai este 
cată de interese
de ea. Floarea țării se in
tegrează înfr-un 
în care omul este 
tuturor lucrurilor.

Tinerețea unui 
cu este astăzi 
întregii societăți 
fundație este | 
cît rădăcinile de

S-AU ÎNCHEIAT
A

LUCRĂRILE RECENSĂMÎNTULUI

Nichifa STÂNESCU

nereții în țara noastră e 
bogată și involtă, anun- 
fînd o recoltă de un 
neimaginabil belșug.

Sub îndrumarea clar
văzătoare a partidului, 
sub înțeleaptă conducere 
a comuniștilor, tînăra ge
nerație de pe întreg cu
prinsul țării are un viitor 
limpede, viitor la a cărui 
realizare ea însăși confri-

încredere în torțele 
prii, 
înfr-una 
palpabile.

Rapiditatea cu care vi
surile capătă 
materială, 
cu care visurile se împli
nesc dau certitudine și 
echilibru celor mai în
drăznețe planuri de vii
tor. Desigur, drumul nu

pro- 
sentiment adeverit 

prin înfăptuirile

întruchipare 
continuitatea

Raid-anchetă
în două

se mai 
floarea 
sacrifi- 
străine

univers 
măsura

Bălces- 
tinerefea 

a cărei 
profundă 
i piatră 

ale Carpaților, temelie a- 
dîncă săpată înapoi 
istorie, de-a lungul tu
turor generațiilor de ti
neri care și-au consumat 
frumusețea, pregătind cu 
dăruire totală și cu nestră
mutată încredere tinere
țea țării de astăzi, tine
rețe stabilă și de neclintit. 

Ceea ce a fost un vis 
milenar al țării, mărturisit 
de însăși istoria ei, astăzi 
este un fapt real și fi
resc al existenței noastre. 

Floarea țării izbucnește 
involtă, de o 
inefabilă peste

Floarea țării nu se mai 
scutură prematur, pentru 
că floarea țării are desti
nul roadelor așezate 
piramide 
curgerea 
mereu înnoitoare, 
mai realizate în esența și 
în aparența lor.

în

mireasmă 
întinderi.

în
șl simbolizînd 

anotimpurilor 
mereu
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CIFRA MEDIE
regiuni

Ștefan D1NICA

Cumpărături
prin corespondență

De cîteva zile, ga
ma mărfurilor care 
se pot cumpăra de la 
distanță s-a extins.

Pe lîngă cartea și 
discul prin poștă în
treprinderea comer
cială centrală a co
operației de consum 
ICOMCECOOP a 
inaugurat „Comerțul 
prin coletărie". La 
adresa sfr, Serg. Nufu 
ton nr. 8—12, raionul 
Lenin, oficiul poștal 
27, București, cetățe
nii pot trimite scri
sori prin care să so
licite diferite măr
furi care nu se găsesc 
în mod curent în ma
gazinele sătești și 
pentru care locuitorii 
din mediul rural tre
buie să se deplaseze 
la centrul zonal co
mercial. 40 000 de

locuitori de la sate 
au fost solicitați să-și 
spună părerea des
pre această nouă for
mă de deservire co
mercială. Pentru în
ceput s-a întocmit o 
listă cuprinzînd 53 
de articole electrice, 
de papetărie șl cos
metică, ceasuri etc., 
ce pot fi procurate 
în acest fel. După 
cum ne-a spus tov. 
Gavril Sîrzea, direc
torul ICOMCECOOP, 
lista nu este defini
tivă ; pe baza propu
nerilor cumpărători
lor ea poate fi extin
să. De altfel, au și 
început să sosească 
cereri de aparate de 
fotografiat, instru
mente muzicale, piese 
de schimb pentru

motociclete, fiare de 
călcat pentru voiaj, 
contoare electrice 
etc, articole care ini
țial n-au fost prevă
zute în listă. In scri
sorile sosite pe adre
sa „Comerțul prin 
coletărie" cumpără
torii propun și edita
rea unor cataloage 
ilustrate care să-i 
ajute la transmiterea 
exactă a comenzilor. 
Au sosit și propuneri 
ca mărfurile cu va
loare mai mare să se 
poată plăti eșalonat, 
în rate.

In trei-patru zile 
de la primirea co
menzii se trimit soli- 
citanților mărfurile 
cerute.

Pînă la 21 martie, în gospodă
riile de stat și cooperativele de 
producție din regiunea Crișana, 
s-au însămînțat cu culturi din e- 
poca I 19 000 ha din cele peste 
48 000 ha prevăzute. De asemenea, 
s-au făcut arături pe 16 500 ha., a- 
dică 19,2 la sută din suprafețele 
care trebuie arate în această pri
măvară. La semănat, cele mai bune 
rezultate au fost obținute în raio
nul Criș unde s-au realizat 4 000 
ha din cele 12 200 ha prevăzute 
pentru culturile din prima epocă. 
Suprafețe mai mari s-au însămîn
țat și în raionul Ineu. în coopera
tivele din Sîntana, Comlăuș, Și- 
mand, Olari, Caporal Alexa, Boc- 
sig, Șicula, Ineu, Gurba și altele 
semănatul este mult avansat.

Totuși, în regiune se puteau se
măna, pînă la această dată, supra
fețe mai mari, dovadă sînt rezul
tatele unităților fruntașe la aceste 
lucrări. Ce frînează grăbirea se
mănatului ?

Este adevărat că timpul a fost 
destul de capricios. Dar rămînerea 
în urmă la semănat se datorește 
și altor cauze. Este vorba în pri
mul rînd de organizarea muncii. 
La cooperativa agricolă din Leș, 
din cele 11 tractoare ale brigăzii 
conduse de Gheorghe Sereș, 3 sînt 
în reparații, 3 lucrează și 5 stau. 
„Nu se poate lucra" — spune șe
ful brigăzii de tractoare. Intr-a
devăr nu se putea, dar nu pentru

că pămîntul ar fi fost moale ci 
datorită faptului că terenurile 
respective sînt și acum ocupate, în 
mare parte, de coceni. In același 
timp, la cooperativa agricdlă 
producție din Gepiu, care are 
renurile 
Leșului, 
brigăzii 
de zor.

Ritmul nesatisfăcător se 
rește amînării semănatului < 
o zi la alta. Așa stau 
crurile, bunăoară, la cooperativa 
agricolă din Ținea. Aici, în afară 
de 20 ha de mazăre, nu se însă- 
mînțase nimic. „Puteam termina 
semănatul culturilor timpurii 
ne spunea președintele — dar 
gronomul nostru ne-a povățuit 
mai așteptăm". Datorită unor 
semenea așteptări, pînă la 16 mar
tie 12 cooperative agricole din 
raionul Salonta nu începuseră încă 
însămînțările.

Și în alte cooperative se negli
jează problema organizării temei
nice a muncii în campania agri
colă de primăvară. Așa se face 
că în raioanele Salonta, Oradea 
s-au însămînțat doar 15 la sută și 
respectiv 12 la sută din suprafe
țele planificate pentru prima epo
că. Se pune întrebarea : care este 
aportul specialiștilor, a organelor 
de specialitate pentru remedierea 
unor asemenea defecțiuni ?

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

învecinate cu cele 
toate cele 12 tractoare 
lui Nicolae Mihoc

(Continuare In pag. a III-a)

POPULAȚIEI Șl LOCUINȚELOR
Ieri, recenzorii au încheiat operațiile de înregistrare în ca

drul recensămîntului populației și locuințelor, la domiciliul 
cetățenilor. în cazul în care unele persoane n-au fost re
cenzate, sînt rugate să se prezinte la sediile comisiilor de 
recensămînt, care funcționează pe lingă sfaturile populare, 
pentru a fi înscrise în formulare. Cetățenii care au depă
șit vîrsta de 14 ani și n-au intrat în posesia dovezii de 
recensămînt sint de asemenea rugați să se prezinte la comi
siile de recenzare, pentru a verifica dacă au fost sau nu în
registrați.

Materialele culese pe teren urmează a fi trimise de către 
comisiile locale Comisiei centrale pentru recensămîntul 
populației și locuințelor în vederea centralizării cifrice. De
oarece se urmărește obținerea unui vast material statistic 
documentar, va fi necesar un timp mai îndelungat de pre
lucrare, după care se vor cunoaște datele cu privire la popu
lație și fondul de locuințe din țara noastră.

>
9 “Ie

produsele alimentare
Conf. unlv. dr. D. DIMA

de 
te- 
ale 
ale 

lucrau

dato- 
de la 

i lu-

a-
să
a-

Stabilirea termenelor de garan
ție a unor produse a izvorît din 
necesitatea de a-1 asigura pe con
sumator că marfa pe care o cum
pără e garantată de fabrică, că 
proprietățile ei se vor menține ne
schimbate cel puțin o perioadă di
nainte stabilită. La unele mărfuri 
industriale — de exemplu la apa
ratele de radio, la televizoare sau 
la diferite aparate electrocasnice 
— acest termen desemnează inter
valul în care mărfurile respective, 
intrate în exploatarea cumpărăto
rului, vor funcționa ireproșabil. 
Dacă totuși în această 
apar anumite defecțiuni, 
torul se obligă — 
sale sau prin altele 
de deservire — să 
medierile necesare, 
la înlocuirea 
neremediabil.

La produsele alimentare, terme
nul de garanție are o altă semnifi
cație și anume : asigurarea clien
tului că, în momentul cumpărării, 
alimentul are o calitate 
sau aproape identică 
din momentul producerii 
te, pentru ca produsele 
fi garantate, este nevoie 
fie fabricate conform normelor de 
calitate prevăzute și, ulterior, de
pozitate și păstrate în condiții a- 
nume, astfel ca înăuntrul termenu
lui respectiv ele să nu sufere vreo 
alterare sau modificare.

Incepînd din anul 1955, cînd ter
menul de garanție și-a găsit o 
primă legiferare într-o Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri (H.C.M. nr. 
1 211). o serie de acte normative 
au fixat sfera, condițiile și modul 
de aplicare a acestuia la diferita 
grupe de mărfuri. Pentru produsele

perioadă 
producă- 
unitățile 
rețeaua 

toate re-

prin 
din 

facă 
mergînd pînă 

obiectului defect și

identică 
cu aceea 
lui. Fireș- 
să poată 
ca ele sa

alimentare s-au fixat termene de 
garanție bazate mai mult pe litera
tura tehnico-științifică de speciali
tate decît pe experimentare. Cu 
toate acestea, ele au fost de un 
real folos atît Industriei alimen
tare, cit și comerțului.

In baza experienței dobîndite, 
cred însă că a sosit momentul să 
se analizeze dacă actualele ter
mene de garanție la produsele 
alimentare sînt stabilite și respec
tate în modul cel mal judicios, 
dacă ele corespund etapei actuale 
de dezvoltare a Industriei șl co
merțului. După cum se știe, în

(Continuare In pag. a II-a)

OPERAȚIA 
„SILVER CITY" 
STOPATĂ IN 
ZONA „D“

După alegerile de la 20 
ți 21 martie

PARTIDELE DE STlNGA
DIN FINLANDA AU OB
ȚINUT MAJORITATEA
IN NOUL PARLAMENT.

JESUS FARIA,
Secretar general al P.C. 
din Venezuela, a fost 
eliberat în urma protes
telor forțelor progresiste 
din întreaga lume.

•A:

SCR/SOARF

DIN BERLIN

solo
unde 
se naște 
„iatiW"

Gara se află în centrul 
orașului. Străzi largi, blocuri 
moderne, magazine mari, cu 
vitrine elegant amenajate, ne 
întîmpină de cum părăsim 
clădirea nouă a gării. Viața 
pulsează din plin. Totul în jur 
— casele, străzile — e nou, tî- 
năr, proaspăt. Ici, colo se gă
sesc șantiere în plină activita
te. Ai zice, privind de aici, din 
centru, că este cel mai tînăr 
oraș din R. D. Germană. Eroa
re... Ne aflăm intr-un vechi 
oraș medieval, care a renăscut 
£n epoca construcției socialiste.

In urmă cu ani se numea 
Chemnitz. In 1953, i s-a dat 
numele lui Karl Marx. Ne 
aflăm deci, in Karl-Marx- 
Stadt, centru regional, care 
anul trecut și-a sărbătorit a 
800-a aniversare. Localnicii 
obișnuiesc să spună că orașul 
lor numără doar 21 de ani, în 
care poporul muncitor i-a 
transformat aspectul. In acest 
răstimp au fost înălțate peste 
20 000 de locuințe, nu numai 
în centru ci și la periferie. 
Am vizitat noul cartier din 
partea sudică a orașului: casa 
luminoase cu balcoane, încon
jurate de verdeață, școli, stă
teau mărturie prefacerilor din 
ultimii ani.

Cei din Karl-Marx-Stadt se 
mîndresc că orașul lor este azi 
un important centru al in
dustriei R. D. Germane. în
treprinderile de aici furnizea
ză 21 la sută din producția de 
mașini-unelte și 40 la sută din 
mașinile textile fabricate in 
țară. Produsele întreprinderi
lor „W.M.W.", furnizoare de 
mașini-unelte, „Textima" care 
produce mașini pentru indus
tria textilă, „Ascota" și altele 
sînt apreciate și peste hotare.

Șt. DEJU

(Continuare In pag. a III-a)

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ECUADOR

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de a 40-a aniversări a creării Partidului Comunist 
din Ecuador, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adre
sează dv., tuturor comuniștilor ecuadorieni, un cald salut frățesc și 
urează Partidului Comunist din Ecuador succes în întărirea continuă a 
rîndurilor sale, în unirea tuturor forțelor democratice șl progresiste ale 
țării în lupta pentru interesele vitale ale poporului ecuadorian, pentru 
pace, democrație șl progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Peisajul industrial prahovean 
8-a îmbogățit în ultimii ani cu noi 
întreprinderi, care au sporit pon
derea regiunii în ansamblul vieții 
economice a țării. Perspectivele 
însuflețitoare deschise de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de noul 
plan cincinal reprezintă un pu
ternic stimulent pentru oamenii 
muncii din regiune în ridicarea 
activității economice pe noi trepte 
calitative.

Aceste perspective se traduc în 
viață printr-un efort continuu, 
perseverent, coordonat, în toate 
verigile producției. Latură Insepa
rabilă a muncii politico-organlzatorl- 
ce, controlul de partid asigură aces
tui efort un sens șl o orientare bine 
definite, tl chezășuește eficienta.

înfăptuind cu competență drep
tul statutar de control asupra con
ducerilor tehnico-administrative, 
organizațiile de partid imprimă în
tregii activități economice profun
zime, concentrînd eforturile spre 
țelurile stabilite de Congres, deter
mină valorificarea multilaterală a 
experienței pozitive, a inițiativei 
maselor, detectează și înlătură din 
timp orice manifestări de auto- 
mulțumire sau delăsare, contribuie 
la organizarea științifică a produc
ției.

Experiența arată că eficiența con
trolului depinde tn mod hotfirîlor do 
caracterul său activ, dinamizator. 
Nu să te mulțumești să as
culți, din cînd în cînd, rapoarte ci
frice șl să constat! pasiv lipsuri
le, ci să cunoști, decadă de de
cadă, situația economică a în
treprinderii, să acționezi cu con
tinuitate și competență pentru 
prevenirea deficiențelor, să insu- 
fli o atitudine intransigentă față de 
neajunsuri — în aceasta constă 
esența controlului de partid.

Este de relevat, în această 
privință, experiența dobîndită de 
organizația de partid de la u- 
zina „Victoria” — Florești. Aici 
s-a încetățenit deprinderea ca, 
decadal, nu numai comitetul, 
dar și birourile organizațiilor de 
bază să fie informate despre si
tuația îndeplinirii planului în an
samblu și pe principalii indicatori. 
Aceasta a permis comuniștilor să

urmărească pas cu pas realizarea 
anumitor obiective care stau în 
fața colectivului, să îmbine orga
nic controlul cu sprijinul concret, ca 
laturi indisolubile ale unul singur fot.

Ocupîndu-se, bunăoară, de pro
blemele îmbunătățirii calității, co
mitetul de partid de aici nu s-a 
limitat să ceară conducerii admi
nistrative aplicarea măsurilor teh- 
nico-organizatorice stabilite, ci 
i-a indicat să controleze pe par

nea mod de a privi lucrurile 
ar fi de natură să genereze 
dispersarea forțelor, rezultatele 
n-ar fi pe măsura eforturilor. 
Controlul de partid poate avea ma
ximum de eficacitate numai dacă se 
concentrează, la fiecare etapă, spre 
verigile esențiale de care depind în 
cea mai mare măsură realizarea pia
nului de producție, determinarea unei 
creșteri calitative a activității colecti
vului.

Voi relata în această privință un 
caz pe care-1 consider edificator. 
La Schela Cîmpina, comitetul de 
partid a analizat în urmă cu 
cîtva timp problema asigurării a-

te schimburile. Totodată, s-a orga
nizat astfel munca, încît și în 
schimburile II și III să lucreze 
membri ai comitetului de partid, 
tovarăși din conducerea schelei.

Rezultate bune se obțin acolo 
unde controlul nu se exercită exclu
siv în ședințe de comitet sau de bi
rou, ci și în adunările generale, cu 
participarea tuturor comuniștilor; la 
diferite forme ale controlului — în
tre ședinfe sau adunări — e bine >ă 
fie actlvlzajl nu numai membrii co
mitetului sau al biroului, d șl tovarăși 
din activul de partid, fruntași în pro
ducție, specialiști cu experiență.

curs felul cum sînt traduse în fapt. 
Au fost organizate discuții la locu
rile de muncă în scopul întăririi 
disciplinei tehnologice, creșterii 
răspunderii față de calitatea anve
lopelor. Gazetele de perete și postul 
de radioficare au difuzat articole 
de popularizare a experienței îna
intate, de combatere a unor ne
glijențe și acte de indisciplină. 
Toate aceste acțiuni, convergînd 
spre un unic țel, și-au dat roade
le : la sfîrșitul anului 1965 randa
mentul kilometric — principalul 
indice de calitate — a crescut cu 
5 000 de km pe anvelopă față de 
anul precedent.

Firește, nimic nu trebuie să 
scape din raza preocupărilor orga
nizației de partid. Aceasta nu în
seamnă însă ca ea să pună pe același 
plan toate problemele. Un aseme

Ce se garantează 
în „termenul de garanție"
(Urmare din pag. I)
ultimii ani au fost create noi 
și moderne întreprinderi de pro
duse alimentare, cele vechi au 
fost reutilate, s-au introdus noi 
procedee și procese tehnolo
gice, s-au îmbunătățit rețetele 
de fabricație și calitatea materii
lor prime; gama produselor s-a 
lărgit și se lărgește an de an, po
trivit cerințelor și exigențelor tot 
mai mari ale cumpărătorilor. In 
același timp, comerțul a fost dotat 
cu depozite și unități de desfacere 
mai bine utilate. Toate aceste rea
lizări permit, după părerea mea, 
o abordare multilaterală și pe baze 
strict șiilnțiiice a stabilirii terme
nului de garanție la produsele ali
mentare.

Cercetări recente în acest do
meniu demonstrează că termenul 
de garanție la produsele alimen
tare poate fi stabilit numai pe cale 
experimentală și numai ținînd 
seama de o serie întreagă de con
diții. In primul rînd, perioada 
înăuntrul căreia este garantată 
calitatea produselor alimentare 
trebuie să fie mai mare decît in
tervalul necesar pentru ca produ
sul să ajungă la consumator. A- 
ceasta este o cerință firească, în- 
trucît se pornește de la presupu
nerea că șl la consumator produ
sul alimentar trebuie să-și păstre
ze un anumit timp calitățile spre 
a fi consumabil. Dar lucrurile nu 
stau întotdeauna așa. Bomboa
nele fondante simple au termenul 
de garanție de 30 de zile. Cele 
umplute însă — fabricate pentru 
întreaga țară de întreprinderea 
din București — au termenul de 
numai 20 de zile. Cum este însă 
posibil să se asigure, în limitele 
acestui termen, difuzarea produse
lor pînă în cel mai îndepărtat colț 
de țară ? Se pare că, în unele 
cazuri, marfa ajunge în rafturile 
magazinelor cu valabilitatea ex
pirată. Este de înțeles că trebuie 
să intervină unele modificări.

De această primă cerință formu
lată mai sus se leagă și o a doua: 
calcularea termenului de garan
ție să înceapă din momentul în
cheierii fabricării produselor și 
nicidecum din momentul livrării, 
așa cum se procedează acum la 
unele produse alimentare. Terme
nul de garanție mai trebuie stabilit 
diferențiat, în funcție de durabili
tatea fiecărui produs în parte, de 
condițiile reale de depozitare exis
tente în rețeaua comercială, cît și 
în funcție de diferitele mijloace de 
transport folosite pentru distribui
rea pe rețeaua de desfacere. So
cotesc, de asemenea, că la stabi
lirea acestui termen nu se poate 
face abstracție de fluctuațiile ca
litative ale unora dintre materiile 
prime, de diversitatea proceselor 
tehnologice, de natura ambalaje
lor și de alți factori care influen
țează mai mult sau mai puțin pro
prietățile produselor. Căci este în
deobște cunoscut faptul că la line
le produse calitatea are un carac
ter neconstant, că la același pro
dus, fabricat de întreprinderi di
ferite. calitatea diferă și ea de 
multe ori. Deci, stabilirea automa
tă a unuia șl aceluiași termen de 
garanție nu este acceptabilă.

Pentru a putea urmări în fiecare 
moment respectarea condițiilor 
amintite, avem în vedere, în primul

rînd, respectarea riguroasă a mar
cării mărfii pe fiecare unitate de 
ambalaj, în special cu data fabri
cației și perioada — în zile — a 
termenului de garanție. Și, înainte 
de a trece mai departe, o paran
teză : o dată cu adaptarea noilor 
utilaje, s-a trecut la marcarea da
tei de fabricație a unor produse — 
conserve, de exemplu — cu aju
torul unui simbol. Dar acest sim
bol este cunoscut doar de produ
cător și de lucrătorul din comerț. 
Nu s-ar putea găsi posibilitatea 
de a-1 pune și pe cumpărător în 
situația de a descifra singur a- 
ceastă dată, atît de importantă 
pentru el 7 Dacă se ia în conside
rație faptul că o circulație optimă 
a mărfurilor alimentare presupune, 
printre altele, o repartiție raționa
lă a timpului maxim în care un 
produs alimentar trebuie să se afle 
în fiecare verigă a deplasării lui 
pînă la consumator, atunci totali
tatea timpilor maximi de stațio
nare în aceste verigi va trebui să 
fie inferioară perioadei stabilite 
ca termen de garanție. De aici 
necesitatea ca acest termen să fie 
defalcat pe intervale de timp ca : 
durata maximă de depozitare la 
producător, durata maximă de 
transport și depozitare în comer
țul cu ridicata, în unitățile de des
facere și, neapărat, timpul de re
zervă la consumator. Se impune 
o reglementare amănunțită a a- 
cestor chestiuni în special în ce 
privește circulația vinurilor, a 
produselor lactate, a preparatelor 
de carne — produse care își 
schimbă repede proprietățile.

Fără îndoială că termenele de 
garanție ale produselor 
vor corespunde într-o 
mai mare cerințelor 
dacă la stabilirea lor
o conlucrare strînsă între indus
trie și comerț pe temeiul noilor 
condiții create, pe primul plan si- 
tuîndu-se scopul final comun — 
aprovizionarea consumatorilor cu 
produse alimentare' de calitate 
mereu mai bună.

alimentare 
măsură și 
economice 
va exista
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sistenței tehnice în fiecare briga
dă și echipă. Accentul a fost pus 
pe felul cum sînt folosiți specia
liștii, maiștrii în procesul de pro
ducție, timpul ce-1 afectează aceș
tia organizării muncii la operațiile 
de intervenție, în parcuri și cen
tre de extracție. Cu acest prilej 
s-a constatat că majoritatea ca
drelor tehnice își desfășurau acti
vitatea în schimbul unu, celelalte 
schimburi fiind lăsate numai pe 
seama cîte unui brigadier care, de 
multe ori, dădea soluții prin tele
fon. Tocmai din această cauză 
randamentul în schimburile de 
noapte era scăzut, se produceau 
defecțiuni tehnice, existau încăl
cări ale disciplinei. S-a hotărît ca 
activitatea specialiștilor să fie cît 
mai strîns legată de munca prac
tică din secții, recomandîndu-se 
ca, prin rotație, cadrele tehnico- 
inginerești și maiștrii să asigure 
asistența tehnică necesară în toa

Se poate oare vorbi despre o 
bună orientare a controlului în 
activitatea din ultima vreme a co
mitetului de partid de la Ra
finăria Teleajen ? Un exemplu ne 
va edifica. Deși aci se semnalaseră 
unele deficiențe în calitatea ule
iurilor, comitetul de partid nu a 
considerat necesar să orienteze 
munca de partid spre creșterea 
exigenței față de produsele rafină
riei. Chiar și indicația comitetului 
regional de partid de a se crea co
lective formate din comuniști — 
ingineri, tehnicieni, maiștri, mun
citori cu bună pregătire profesio
nală — care să urmărească felul 
cum se realizează indicii de cali
tate, nu a fost tradusă în fapt. 
Nici Comitetul orășenesc de par
tid Ploiești n-a ajutat din timp 
comitetul de partid de la această 
rafinărie în orientarea lui spre 
direcția hotărîtoare. Abia în urma 
sesizării comitetului regional a în
ceput să se controleze cum sînt li
vrate produsele. Vom veghea ca 
aceasta să nu constituie doar o 
preocupare de moment. Căci așa 
cum combatem munca în asalt pe toate 
tîrîmurile, nu ne putem împăca nici 
cu controlul de partid exercitat în

asalt. Șl aici se cere continuitate, rtt- 
mlcifate. Numai un asemenea stil al 
controlului de partid poate asigura 
acestuia rolul preventiv.

O trăsătură definitorie a controlu
lui exercitat de organizafiile de par
tid este caracterul său politic. 
Din păcate, în unele locuri mai 
avem încă de combătut o anumită 
tendință spre substituire în pro
blemele tehnice. La Uzina de uti
laj petrolier din Tîrgoviște, fostul 
secretar al comitetului de partid, 
vădind o greșită înțelegere a con
trolului de partid, se transfor
mase într-un soi de inspector, 
care dădea soluții arbitrare 
fără a se consulta cu nimeni. 
Substituirea conducerii tehnico-ad- 
mlnlstrative este contrarie esenței 
controlului de partid, riscînd să ani
hileze — tn loc să stimuleze — spiri
tul de răspundere șl de Inițiativă al 
fiecărui factor în parte pentru înde
plinirea sarcinilor.

Substituirea ia, uneori, și altă 
formă. E un lucru verificat de ex
periență că, atunci cînd se pune în 
discuția comitetului de partid o pro
blemă de producție și cînd se cere 
conducerii tehnico-administrative 
să prezinte un referat, un procedeu 
rodnic constă în a-1 însoți și de 
un coreferat al unul membru al co
mitetului. Nu e vorba de o schemă 
prestabilită, ci de o modalitate 
care permite membrilor comitetu
lui, chiar de la început, să capete 
o imagine clară, critică, și nu teh
nicistă asupra problemelor ce se 
vor dezbate. Dar unele comitete de 
partid — cele de la Combinatul 
petrochimic Ploiești, de la fabrica 
„Feroemail”, etc. — preferă să ia 
în discuție un material care repre
zintă, de multe ori, un raport 
strict cifric și tehnic al condu
cerii administrative (chiar dacă 
el e prezentat „în numele co
mitetului”). Secretarii respective
lor organizații de partid argumen
tează că, în felul acesta, „se evită 
o muncă dublă” și că „în definitiv 
și directorul e membru al comite
tului”. Rezultatul este însă că în
tregul control e împins pe un 
făgaș îngust, iar de aici se ajunge 
ca măsurile adoptate să fie unila
terale.

Experiența arată că problema 
controlului de partid trebuie să se 
afle necontenit în atenția co
mitetelor raionale și orășenești. 
De stilul de muncă pe care ele reu
șesc să-l imprime muncii organiza
țiilor de partid din raza lor de acti
vitate depind în mare măsură cali
tatea și eficiența controlului de partid.

Comitetul regional de partid 
Ploiești se va strădui să asigure 
un mai intens schimb de experien
ță în această direcție pentru a 
fructifica experiența pozitivă acu
mulată.

în biblioteca Uzinelor „Steagul Roșu’ din Brașov
Foto s M. Cioc

G Filarmonica de stat „G. Enescu” (la Sala mică a Palatului Republicii... 
Socialiste România) : Recital de vioară DANIEL PODLOVSKI 20.
& Teatrul de operă și balet : LACUL LEBEDELOR — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNA 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : REGELE MOARE
— 19,30, (sala Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 19,30.
Q Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu Măgureanu 
nr 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia- 
nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU - 16; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 20.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : NUNTĂ LA. REVISTĂ 20.
O Teatrul Mic : SIMPLE COINCIDENȚE - 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă” : FILE DE TEATRE — 9,30, HARAP ALB — 15,30.
® Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
JOCUL DE-A VACANȚA — 20.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGO-TEI
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LUMINĂ — 20.
O Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

® 18,00 — Transmisiune de la Leningrad: LEGENDA DRAGOSTEI. Balet 
de A. Melehov ® în pauză : Telejurnalul de seară ® 20,45 — Pentru copii 
și tineret: Din viața animalelor ® 21,00 — Istoria teatrului. Teatrul realist- ț 
critic englez. Exemplificări din „CANDIDA" și „DOCTORUL ÎN DILEMA 
de Bernard Shaw e 22,40 — Telejurnalul de noapte 0 22,50 — Buletinul 
meteorologic o 22,55 — închiderea emisiunii.

R A ȘCOALA
Dificultățile pe care le 

comportă transpunerea în 
film a unui roman de 
tipul și de amploarea 
„Răscoalei" sînt evidente. 
Critica a remarcat carac
terul „cinematografic" pe 
care observația amănun
tului plastic și dinamica 
narațiunii îl imprimă pro
zei lui Rebreanu. In acest 
sens, romancierul și-a a- 
jutat viitorii scenariști și 
regizori. Dar construcția 
polifonică a lui „Ion" sau 
a „Răscoalei", grupurile 
de personaje și acțiunile 
care se dezvoltă despăr- 
țindu-se și reîntîlnindu-se, 
ca brațele unui larg curs 
de apă, desfid o traduce
re cinematografică minu
țioasă. Romanul pe care, 
după un sfert de secol de 
căutări, Rebreanu 
consacrat ridicării
rănilor din 1907, nu are 
termen de comparație în 
proza dintre cele două 
războaie prin cuprinderea 
artistică. Nu e vorba de 
aria socială pe care o îm
brățișează. Au existat în 
literatura acelor ani în
cercări mai ambițioase de 
a trece în revistă, mediu 
cu mediu, societatea vre
mii. Dar nicăieri ca în 
„Răscoala" un moment de 
răscruce nu a retrăit cu o 
asemenea vitalitate, în a- 
tîtea personaje cu prezen
ță și relief, surprinse în 
diversitatea relațiilor și 
comportărilor pe care le-a 
provocat ridicarea țărani-

l-a 
ță-

Silvian IOSIFESCU

cele mai multe modificări 
se justifică, chiar dintre 
acelea care se îndepăr
tează de litera textului 
(este plăsmuit un perso
naj, fratele mai mic al lui 
Petre, a cărui existență 
cartea o menționează 
doar fugitiv). Soluția a- 
doptată comportă însă și 
riscuri pe care scenariul 
nu le-a evitat pe deplin. 
Reținînd numai o parte 
din substanța romanului, 
renunțînd la numeroase 
momente și detalii, filmul 
simplifică unele perso
naje. Viața interioară a 
țăranilor, complexitatea 
caracterelor se descifrea-

ÎRONICXI

nale șl sensibilității ope
ratorului Nicu Stan ; sce
nografia (arh. Marcel Bo- 
gos) contribuie, de ase
menea, substanțial, la au
tenticitatea evocării. In în
tunericul brăzdat de lumi
nile conacelor care ard în 
depărtare, Miron Iuga își 
dă seama că a rămas sin
gur „ca o insulă". Același 
personaj se desparte de 
fiul lui care a încer
cat în zadar să-l îndu
plece la concesii; sînt 
amîndoi călare. Aici tex
tul oferea o variantă ci
nematografică poate mai 
eficientă, mai puțin osten
tativ simbolică : „Grigore 
întoarse capul. Bătrînul 
era în același loc, ca un 
stîlp înfipt în pămînt...*.

Dificultatea cea mare pe
aseme- 

o

ILARION CIOBANU în personajul Petre Petre din filmul 
românesc „RÂSCOALA"

lor. Prin intermediul lui 
Titu Herdelea, gazetarul 
ardelean stabilit la Bucu
rești, narațiunea străbate 
și confruntă lumile deose
bite pe care le includea 
același stat — viața din 
satele Amara sau Lespezi, 
cea a familiei de moșieri 
Iuga sau a arendașului 
Platamonu, mediul gazetă
resc sau parlamentar din 
București.

Autorul scenariului — 
Petre Sălcudeanu — și-a 
dat seama, desigur, că 
încercarea de a introduce 
în film toate firele acțiu
nii și toate personajele 
cărora romancierul a știut 
să le dea individualitate 
ar fi riscat să ducă la re
zultate haotice și să ate
nueze crescendo-ul epic 
creat de roman. 
Rezolvarea găsi
tă implică o bu
nă înțelegere a 
raporturilor din
tre epică și film.

Scenaristul a procedat 
cu îndrăzneală la re
nunțări și contopiri. Cred 
că — minus cîteva laturi 
discutabile, mai ales în 
prima parte a filmului, 
cum ar fi rezolvarea cu 
exces de dialog — a fă
cut-o cu tact și cu un res
pect real pentru spiritul 
„Răscoalei". S-a renunțat 
astfel la un personaj de 
prim plan ca Titu Herde
lea. Unele din replicile lui 
au fost atribuite lui Balo- 
leanu — politicianul de
magog care, numit prefect 
în timpul răscoalei, ce
dează îngrozit conducerea 
represiunii comandantului 
trupelor. Baloleanu capă
tă astfel o pondere mai 
mare decît în roman. 
Același procedeu a folosit 
și pentru alte personaje, în 
special în cazul aceluia 
— central — al lui Petre 
Petre. Filmul îl arată în
drăgostit de fata pe care 
o batjocorește fiul aren
dașului. (In roman Nico- 
lae Dragoș, fratele învă
țătorului, este acela care 
va avea de răzbunat silui
rea Gherghinei). Soția bol
navă a lui Melinte Heru- 
vimu este înlocuită în film 
de mama lui Petre.

Acțiunea se concentrea
ză asupra lui Petre Petre, 
lucru justificat pentru că 
și în roman el e, printre 
figurile de țărani, perso
najul cu rost simbolic. 
Amploarea mai redusă nu 
permite scenariului să ur
mărească întreaga evolu
ție a lui Petre, „flăcăul cu
minte" și supus, devenit 
fruntaș al răsculaților. Dar

ză în carte din fapte felu
rite, din reacții în aparen
ță contradictorii (atitudi
nea răsculaților față de 
arendaș și fiul acestuia, 
de pildă). In scenariu ca
racterele țăranilor apar 
mai simplificate — inclu
siv acela al lui Petre Pe

tre. Pe de altă parte, cîte- 
va adăugiri presupun o 
viziune istorică mai largă 
decît a avut-o, la vremea 
respectivă, romancierul.

Cu noul său film, regi
zorul Mircea Mureșdn se 
dovedește în stare să co
munice o gîndire cinema
tografică originală. Fiind 
vorba de ecranizarea u- 
nui mare roman, trebuie 
subliniat că originalitatea 
nu e căutată și nu folo
sește proza lui Rebreanu 
drept pretext, că implică 
același respect pentru spi
ritul textului. S-au putut 
obține momente memora
bile indicate sau sugera
te de text (goana săniei 
etc). O notabilă for
ță tragică o au scenele 
represiunii. Luminate di
rect, chipurile soldaților 
care se pregătesc să tra
gă își pierd contururile, 
ajung siluete anonime. 
Trăsăturile redevin dis
tincte atunci cînd doi din
tre soldați se întreabă ce 
vor face.

Filmul excelează în ca
dre largi, panoramice, în
cărcate de tensiune. In 
general vorbind, imaginea 
este remarcabilă ca ex
presivitate, purtînd pece
tea maturității profesio-

care un 
nea roman 
punea regiei 
înfățișarea 
selor 
— a 

nere biruită, 
a știut să 
ca și romancierul, 
tențialul de energie și 
umanitatea jignită ce se 
dezvăluie în această des
cărcare a mîniei. De ase
menea, caracterul ei 
spontan, necontrolat. Obli
gați să selecteze numai o 
parte din episoadele re
presiunii, scenaristul și 
regizorul au creat însă o 
imagine mai estompată 
decît o face romanul, care 
stăruie asupra ferocității 
ei, asupra schingiuirilor și 
a simulacrelor de jude
cată.

Regia a căutat mijloace 
proprii cinematografului 
pentru a traduce textul. 
Intre ele, hora mînioasă 
este, socotim, doar parțial 
reușită. Nu pentru că 
ideea a mal existat în fil
me anterioare (Moara cu 
noroc) Aici finalitatea, 
nuanțele sînt deosebite. 
Dar pe lîngă neverosimil 
de precisa punere la punct 
coregrafică, este aici o 
nepotrivire de ton. Există 
în roman o horă plasată 
la începutul povestirii, 
care se desfășoară într-o 
atmosferă obișnuită, festi
vă. în momentul iminentei 
izbucniri, hora, fie ea și 
mînioasă, întrerupe cloco
tul. Căci scenariului și re
giei li se poate imputa că 
deși au realizat, în aceas
tă primă parte a filmului, 
mai multe episoade cu 
autenticitate și vigoare, 
nu au obținut ritmul legat

w
ma

in mișcare 
fost în ge- 

Regizorul 
sublinieze, 

po-

și implacabil în care ro
mancierul narează pregă
tirea răscoalei; secvențe 
excelent realizate nu se 
topesc întotdeauna în sub
stanța narațiunii cinema
tografice, creînd impresia 
unor lungimi. Sînt defici
ențe de dramaturgie pe 
care în parte le înlătură 
comentariul muzical me
reu expresiv și inteligent 
al lui Tiberiu Olah.

Cu excepția unor mo
mente în care rostirea ră- 
mîne teatrală, mai toți in- 
terpreții „Răscoalei" con
tribuie la impresia de au
tenticitate. Se desprind în 
primul plan cele două ro
luri principale prin care 
se înfruntă două forțe. Ila- 
rion Ciobanu a accentuat 
și el, după cum indică 
scenariul, anumite laturi 
ale personajului Petre 
Petre — îndîrjirea și masi
vitatea. A făcut-o con
vingător, cu forță și so
brietate. Miron Iuga și-a 
găsit o admirabilă întru
pare în Nicolae Secărea- 
nu. Cunoșteam siguranța 
scenică a acestui cîntăreț 
de înaltă muzicalitate. In 
„Răscoala" el a știut să 
evite orice teatralism, l-a 
compus pe Iuga așa cum 
ÎI concepe textul, barica
dat calm și sever în orgo
liu, purtîndu-și privilegiile 
ca pe o misiune divină. 
Dacă Adriana Nicolaescu 
în Nadina ni s-a părut a 
trata prea exterior rolul, 
cu gesturi convenționale, 
Ion Besoiu a avut bono
mia, lipsa de vlagă și 
bunele intenții vagi ale 
lui Grigore Iuga, Sandu 
Sticlaru a întruchipat bru
talitatea profesională, a- 
jutată la nevoie de o 
șiretenie groasă, a plu
tonierului de jandarmi. 
Matei Alexandru, Constan
tin Codrescu, Emil Botta, 
Colea Răutu, St. Mihăiles- 
cu-Brăila, Gh. Trestian, 
Val Săndulescu dau viață 
lumii din „Răscoala".

După reușita remarcabi
lă pe care a reprezentat-o 
anul trecut „Pădurea spîn- 
zuraților", cinematografia 
noastră ne oferă încă o 
ecranizare deosebită sti
listic și interesant reali
zată, a prozei lui Rebrea
nu ; filmul „Răscoala" ră- 
mîne în ansamblul lui 
credincios romanului, fără 
să confunde limbajele ce
lor două arte.

© RĂSCOALA — cinemascop : Patria 
(completare Țara Hațegului) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Republica —.9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21,15 (completare 
Pasiuni), Capitol — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Melodia — 10;- 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30 (la ambele 
completarea Politețe?), Excelșior (com
pletare Tîrguri și iarmaroace) — 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
® LA STĂPlN : Cinemateca — 10; 
12; 14.
© BARCAGIUL — cinemascop : Lu
ceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Festival — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Modern — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21 (la toate comple
tarea Energia).
0 A FOST C1NDVA HOȚ — cine
mascop : București — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30, 21, Grivița — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea 
Rășinari), Aurora (completare Elemen
te) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Arta (completare Ajutor, mă înec) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 BEATA : Victoria - 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Bucegi — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30 (la ambele comple
tarea Pirvu Mutu-zugravul).
O ANI CLOCOTITORI: Central (com
pletare Pasiuni) — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, Flacăra (completare Polite
țe ?) — 15,30; 18; 20,30, Floreasca
(completare Tîrguri șl Iarmaroace) — 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
® DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumina 
(completare La carnaval) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
0 MICA RÎNDUNICĂ — CURAJO
SUL HANS — SPORTIVII — PO- 
VESTE NOCTURNĂ : Doina — 10.
© ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Doina 
(completare Adam șl Eva în Flat Lux)
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Co- 
troceni (completare Cucerirea timpu
lui) — 16; 18,15; 20,30.
O POVESTE DESPRE TANGANIKA — 
CORABIA MISTERIOASĂ — ÎMBLÎN- 
ZITORUL — BUMMI ZIARISTUL — 
LUCRĂRILE PRIMEI CONSFĂTUIRI 
PE ȚARĂ A LUCRATORILOR DIN 
CONSTRUCȚII — 10—21 în continuare. 
O FATA DIN JUNGLĂ : Giulești — 
16; 18; 20.
O CEA MAI FRUMOASĂ : Feroviar 
(completare Gara) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Gloria (completare 
Și acum... puțină gimnastică) — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30.
© TOM JONES : Dacia (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne) — 9,30—15 în continuare ; 
17,45; 20,45.
© ARȘIȚA — cinemascop : Buzești 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat)
— 16; 18,15; 20,30.
© CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR: Crîngași — 16; 18; 20,30, 
Munca — 16; 18,15; 20,30 (la ambele 
completarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Crlșana). 
O VANINA VANINI : Tomis - 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. Miorița
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21 (la 
ambele completarea Lucrările primei 
constătuiri pe tară a lucrătorilor din 
construcții).
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE: 
Vitan (completare în Cosmos) — 
15,30; 18; 20,30.
© FEMEIA ÎN HALAT : Popular 
(completare Și acum... puțină gimnas
tică) — 16; 18,15; 20,30.
0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Moșilor 
(completare Pictorul din Praga) — 
15,30; 18; 20,30.
O GUSTUL MIERII : Lira (completare 
Arme ale cunoașterii) — 15,30; 18; 
20,30.
® PROCESUL ALB — cinemascop : 
Drumul Sării - 15; 17,30; 20, Pacea
— 15,45; 18; 20,15.
0 PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii : Ferentari — 15,30;
19,15.
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SOSIREA UNOR DELEGAȚII
LA CEL DE AL IV-LEA CONGRES

AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
In cursul zilei de marți, au con

tinuat să sosească în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist, diferite de
legații de tineret de peste hotare : 
delegația Uniunii Tineretului Mun
citor din R. P. Vietnam, condusă 
de Truong Dinh Bang, membru al 
Comitetului Executiv; delegația 
comitetului polonez de cooperare 
al organizațiiloi' de tineret, condusă 
de Zygmunt Najdowski, vicepre
ședinte al Uniunii Tineretului So
cialist ; delegația Uniunii Tinere
tului Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria, condusă de Gheor- 
ghi Atanasov, prim-secretar, al 
C.C. al U.T.C.D.; delegația 
F.M.T.D., condusă de Rodolfo Me- 
chini ; delegația Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac, condusă de Jiri 
Neubert, secretar al C.C. al U.T. ; 
delegația tineretului liber german, 
condusă de Wolfgang Herger, se
cretar al C.C. al T.L.G, ; delegația 
Uniunii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară, condusă de Laszlo 
Pataki, secretar al C.C. al U.T.C. ; 
delegația Uniunii Tineretului Co
munist din Brazilia, condusă de 
Mario Oliveira ; delegația Tinere
tului Democrat din Camerun, con
dusă de Joseph Tchatchoua, repre
zentant al T.D. la F.M.T.D. ; de
legația Ligii Tineretului Comunist 
din Canada, condusă de Wilfred 
Szeczesny, secretar al L.T.C. la

F.M.T.D. ; delegația Tineretului 
Democrat din Irak, condusă de 
Behnam Petros — reprezentant al 
T.D. la F.M.T.D. ; delegația Ligii 
Tineretului Democrat Japonez, 
condusă de Hitosi Sasaki, secretar 
general al L.T.D. ; delegația Uniu
nii Tineretului Democrat din Liban 
condusă de Bou-Akl Joseph, repre
zentant al U.T.D.L. la F.M.T.D. ; 
delegația tineretului Uniunii Su
daneze din Republica Maly, con
dusă de Karamoko Keita, re
prezentant al T.U.S. la F.M.T.D, ; 
delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor din Maroc, condusă 
de Awab Abdelkader, secre
tar general al U.T.M.; delegația 
Tineretului Democrat Unit din Ci
pru, condusă de Nicos Hristodou- 
lou, secretar al C.C. al T.D.U. ; de
legația Uniunii Democratice a Ti
neretului „Grigoris Lambrakis" ; 
delegația Tineretului Liber din 
Austria, condusă de Walter Pold, 
membru al secretariatului federal; 
delegația Uniunii Tineretului Co
munist din Spania.

La sosire, delegațiile au fost în- 
tîmpinate de Petru Enache, prim- 
secretar al Uniunii Tineretului 
Comunist, secretari, membri al Bi
roului și activiști ai C.C. al U.T.C. 
Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri al 
corpului diplomatic acreditați în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Expoziție elvețiană in Capitală

Ieri dimineață, în pavilionul 
Parcul Herăstrău, s-a deschis Expoziția el
vețiană de mașini-unelte pentru prelucra
rea și așchierea metalelor, de aparate de 
precizie, măsură și control. Au luat parte 
Hristache Zambeti, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, reprezentanți ai 
conducerii unor întreprinderi de comerț 
exterior. Au fost de față Charles-Albert 
Dubois, ambasadorul Elveției la București, 
și alți membri ai ambasadei. Expoziția 
rămîne deschisă pînă la 31 martie.

La expoziția elvețiană din Parcul Horăstrâu
Foto : A. Cartojan

Cronica zilei
DEPUNEREA UNEI COROANE 
LA MONUMENTUL EROILOR 

PATRIEI

Tzen Iun-ciuan, noul amba
sador al Republicii Populare Chi
neze la București, a depus marți 
dimineața o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

OASPEȚI 
DIN R. P. BULGARIA

Răspunzînd invitației ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, Mihai Marinescu, marți a 
sosit în țara noastră președintele 
Comitetului pentru construcții de

mașini de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Mari 
Ivanov, însoțit de un grup de spe
cialiști. La sosirea în Giurgiu, oas
peții au fost întîmpinați de Virgil 
Actarian, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
în cursul după-amiezei oaspeții 
bulgari au fost primiți de Mihai 
Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

★

Guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Ceylonului 
au convenit ca reprezentanțele lor 
diplomatice la Colombo și Bucu
rești să fie ridicate la rang de 
ambasadă.

(Agerpres)

AZI PE STADIONUL REPUBLICII

Meci internațional 
al lotului reprezentativ

Astăzi, cu începere de la ora 16, 
se va disputa pe stadionul Repu
blicii din Capitală întilnirea ami
cală de iotbal dintre Selecționata 
divizionară și formația iugoslavă 
Vojvodina Novi Sad. Din lotul 
fotbaliștilor români fac parte, prin
tre alții : M. Ionescu, Sătmâreanu, 
C. Dan, Popa, Nunweiller III, Gher-

gheli, Sasu, Dridea, Badea, Crălni- 
ceanu și Dumitru Popescu. Posturile 
de radio vor transmite pe progra
mul I (cu începere de la ora 16,55) 
repriza a doua a acestei întîlniri.

In deschidere, la ora 14, lotul de 
juniori al țării noastre va întîlni pe 
Progresul București.

«O

versitarilor un concert simfonic extraordi
nar cu concursul violonistului Dănes Ko- 
vâcs. A dirijat Mircea Cristescu, artist 
emerit.

® A început construcția a încă 4 266 de 
apartamente în microraionul nr. 1 al car
tierului V — Balta Albă din Capitală. Cele 
36 de blocuri de cîte 4 și 10 etaje însu
mează o suprafață locuibilă de 135 440 
m p. Aici se vor mai construi două școli 
cu cîte 16 clase, dispensar, un teren de 
sport cu tribune pentru 1 500 de locuri etc. 
Primele 855 de apartamente vor fi date 
în folosință anul acesta, începînd din luna 
septembrie.

adaptare de Gheorghe Asachi, după o lu
crare de Gessner și Florian. Pentru această 
aniversare, Teatrul Național din localitate 
pregătește în prezent un program care cu
prinde spectacolul festiv „Matei Millo 
sau Căruța cu paiațe", piesă în care Mir
cea Ștefănescu evocă începuturile teatru
lui românesc.

Albume de iotograiii

Noi tuniculare

în noua serie a albumelor de fotografii 
artistice, publicate de Editura Meridiane, 
avînd ca scop popularizarea principalelor 
orașe și zone de interes turistic din țara 
noastră, au apărut volumele : „Iași", „Baia 
Mare", „Vatra Domei" „Slănic Moldova" 
Și „Cluj".

Tn parchetele forestiere Bistra și Rușoșu 
Mic din raza I. F. Vișeu au fost date în 
funcțiune noi funiculare. Ele vor trans
porta anul acesta circa 20 000 m c mate
rial lemnos. în prezent, în bazinul fo
restier maramureșean funcționează aproa
pe 100 funiculare în lungime totală de 
circa 50 km.

I
® In cadrul schimburilor artistice între 

Operele din Iași, și Rijeka-Iugoslavia, 
a plecat în turneu un grup de artiști ie
șeni alcătuit din dirijorul Radu Botez, so
prana Bernadeta Almași și baritonul 
Gheorghe Bădulescu, care vor cînta în o- 
pera „Madame Butterfly". In același timp, 
dirijorul Davorin Hauptfeld, soprana Zor- 
ka Wolf și tenorul Gino Bonelli din Iugo
slavia vor cînta, la Iași, în spectacole cu 
operele „Boema" și „Trubadurul".

o în holul Casei de cultură a studen
ților din Cluj sînt deschise primele două 
expoziții din ciclul „A doua mea pasiune", 
menit să popularizeze creația artiștilor a- 
matbri: expoziția „Picturi din timbre" a 
actorului Liviu Doctor cuprinde 43 lucrări 
executate din cîteva sute de mii de tim
bre, iar conf. univ. N. Pîrvu prezintă 37 de 
lucrări „stilizări în lemn".

® Ieri, la Arad, din inițiativa Consiliu
lui agricol regional și a Uniunii regio
nale a cooperativelor agricole de produc
ție, a avut loc o consfătuire unde pe or
dinea de zi a figurat ca temă „Cum pu
tem obține producții sporite de porumb în 
zonele de șes"

o Ieri, a părăsit portul Brăila, unde a 
acostat pentru aprovizionarea cu com
bustibil și alimente, pornind în cea de-a 
cincea cursă de producție spre largul mă
rilor și oceanelor, traulerul românesc 
„Constanța". Punctul terminus al itinera- 
riului este coasta de vest a Africii, în 
dul insulelor Canare. Durata 
pescuit a fost fixată în jurul 
zile.

cursei
a 150

Stat

su
da
de

din® Orchestra Filarmonicii de
Cluj a dat ieri în sala mare a Casei uni-

Azi se deschide
Congresul al IV-lea 
al Uniunii
Tineretului Comunist

(Urmare din pag. I)

a La Castelul Huniazilor de la Hune
doara se fac lucrări de restaurare. Vor fi 
refăcute în forma lor inițială, bolțile in
terioare ale galeriei principale 
„Galeria hunedorenilor", 
Corvin,

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 șl 26 
martie. în țară : Vreme relativ călduroasă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea ploi locale. 
Vint slab pînă la potrivit, predominînd din sec
torul vestic. Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 8 și 
18 grade. Ceață slabă. în București : Vreme re
lativ călduroasă, cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi slabe. Vînt potrivit din vest. Tempe
ratura ușor variabilă.

numită 
loja lui Matei 

sala Dietei și sala tezaurului.

150 de ani de teatru

acesta se împlinesc 150 de ani de 
Iași s-a jucat primul spectacol de

Anul
cînd la 
teatru în limba româna: „Mirtil și Cloe",

în secția filatura a Uzinelor textile 
„Moldova" din Botoșani

Foto s Gh. Vințllă

(Urmare din pag. I)

Din programul 
internațional 
al rugbiștilor...

Paralel cu desfășurarea campiona
tului republican, aflat în acest an la 
cea de a 50-a edijie, rugbiștii noștri 
vor susfine și o serie de importante 
meciuri internaționale. Inaugurarea o 
va face dubla înfîlnire București — 
Pirinei : meciul de seniori va avea 
loc la Toulouse (1 mai), iar cel de 
juniori la București (2 mai). La 29 mai 
este programată, la Praga, partida 
Cehoslovacia—România, contînd pen
tru prima ediție a „Cupei F.I.R.A.". 
în cadrul aceleiași competiții, selec
ționata țării noastre va întîlni apoi 
reprezentativele Italiei, în deplasare, 
și Franței, la București (datele ur
mează a fi stabilite). Sînt în curs de 
perfectare, de asemenea, mai multe 
întîlniri internaționale ale unor echi
pe de club fruntașe.

...si al voleibaliștilor
între 21 iulie — 2 august, la Bu

dapesta va avea loc prima ediție a 
campionatului european de juniori, 
în vederea participării la această în
trecere, selecționatele țării noastre e- 
feciuează în aceste zile ale vacanței 
de primăvară o pregătire comună. 
Ulterior vor susține cîteva întîlniri 
internaționale de verificare, după ur
mătorul program : la 24 și 25 martie, 
la București, România — Cehoslova
cia (masculin și feminin) ; la 29 mai 
și 1 iunie, la Bacău, România — Bul
garia (feminin) ; 26 iunie și 3 iulie, 
la Istanbul, participare la „Turneul 
speranțelor" (masculin și feminin) ; la 
16 și 19 iulie, la București, România— 
U.R.S.S. (masculin și feminin).

In cîteva 

rîn duri
ȘAH. Penultima rundă a turneu

lui internațional feminin de la 
Belgrad s-a soldat cu rezultate 
scontate. Nona Gaprindașvili a ln- 
vins-o pe Ruțița Iovanovici, Joclcl 
a cîștigat la Stadler, Bllek la 
Vreken și Eretova la Liliak. A fost 
consemnată remiză în partida K. 
Jovanovicl—Belamarici. Alexandra 
Nlcolau a avut zi liberă. Cu runda 
de ieri, Gaprindașvili șl-a încheiat 
toate partidele și deocamdată ocu
pă primul loc în clasament cu 9 
puncte. Campioana mondială poate 
fi ajunsă sau Întrecută numai de 
reprezentanta României, Alexandra 
Nlcolau, care a acumulat pînă a- 
cum 7,5 puncte șl mai are de Ju
cat partidele cu Vreken (amînată) 
și, în ultima rundă, cu iugoslava 
Jocicl, situată pe locul trei (7,5 
puncte).

HALTERE. Sportivul maghiar 
Gyozo Veres a stabilit un nou re
cord mondial la categoria semi
grea, stilul „Împins", cu perfor
manța de 160,5 kg. Vechiul record, 
deținut de același sportiv, era de 
160 kg.

BOX. — Aseară în sala sportu
rilor de la Floreasca s-a disputat 
o nouă reuniune de box din ca
drul „Cupei Primăverii". Iată 
principalele rezultate înregistrate : 
Davidescu b. p. Antonescu ; Gîju 
b. ab. Manea ; Plțu egal cu Viși- 
nescu ; Murg egal cu Deicu ; Ol- 
teann egal cu Manole ; Nlcolau 
b. p. Mariuțan și Anghel b. p. 
Constantinescu. Următoarea reu
niune are loc joi de la ora 18 tot 
în sala Floreasca.

mutată în viitor — nu și-au găsit 
asemenea posibilități, cu adevărat 
nelimitate, de afirmare ca cele pe 
care le asigură orînduirea noastră, 
înconjurat de grija părintească a 
partidului și statului, tineretul 
nostru se bucură de condiții de 
viață, muncă și învățătură mereu 
mai bune, de neînchipuit în trecut, 
înaintînd cu încredere spre un vii
tor strălucit.

Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român a exprimat 
convingerea nestrămutată a parti
dului că tineretul va răspunde șl 
în viitor condițiilor de afirmare pe 
care i le creează socialismul prin- 
tr-o muncă perseverentă de pre
gătire și lărgire a orizontului de 
cunoștințe, prin participarea acti
vă, alături de întregul popor, la 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

In Raportul Comitetului Central 
la Congresul partidului se arată că 
Uniunea Tineretului Comunist va 
trebui să pună în continuare în 
centrul activității sale educarea 
tineretului în spiritul dragostei față 
de muncă, al înaltei răspunderi 
față de îndatoririle sociale, al de
votamentului nemărginit față de 
patria socialistă și partidul comu
nist, al internaționalismului prole
tar ; să militeze pentru promova
rea în rîndurile tineretului a trăsă
turilor moralei înaintate.

Comuniștii, oamenii muncii, în
tregul nostru popor urează deplin 
succes lucrărilor Congresului Uniu
nii Tineretului Comunist pentru 
continua întărire a organizației re
voluționare a tineretului și înscrie
rea de noi pagini eroice în lupta 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, pentru prosperitatea și în
florirea patriei, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii.

CONFERINȚELE UNIUNILOR 
REGIONALE ALE COOPERAȚIEI 
DE CONSUM

Au început conferințele uniuni
lor regionale ale cooperației de 
consum. Participanții, delegați și 
invitați din rîndul cooperatorilor, 
dezbat probleme privind aprovi
zionarea satelor în ultimii doi ani 
cu produse industriale, deservirea 
populației, extinderea rețelei co
merciale, contribuția cooperatori
lor la aprovizionarea orașelor cu 
produse agricole, măsurile care 
trebuie luate pentru viitor.

Mergînd prin diferite cooperati
ve agricole nu întîlnești nici urmă 
de inginer agronom. în plină cam
panie, toți specialiștii din re
giune au fost convocați, pentru 
două zile, la... Stîna de Vale, la o 
sesiune științifică. Oare n-a fost 
timp pentru aceasta în lunile de 
iarnă ? De asemenea, această pe
rioadă a fost rezervată și instrui
rii, pe timp de două săptămîni, a 
unui număr de 110 președinți de 
cooperative.

Raidul întreprins dovedește că 
printr-o organizare temeinică a 
muncii și utilizare mai bună a 
mijloacelor de lucru, însămînță- 
rile de primăvară pot fi intensi
ficate. Sînt necesare însă îndru
mări mai susținute din partea or
ganelor de specialitate, mal puține 
ședințe și instructaje.

Din situația operativă centraliza
tă la Consiliul agricol regional Iași 
rezultă că pînă la data de 20 mar
tie, în cooperativele agricole cultu
rile din epoca I au fost însămîn- 
țate în proporție de 17 la sută, în 
gospodăriile de stat din Trustul 
Bîrlad 96,7 la sută și în cele din 
trustul Iași în proporție de 72 la 
sută. A început și semănatul sfe
clei de zahăr în special în raioa
nele Pașcani, Hîrlău, Iași, Negrești.

Cîteva zile din săptămina trecu
tă, vremea neprielnică a împiedi
cat, într-o anumită măsură, con
tinuarea lucrărilor. Dar, la îndem
nul specialiștilor s-au cercetat cu 
atenție cîmpurile și pe porțiunile 
zvîntate s-a trecut cu toate for
țele la pregătirea terenului și la 
semănat.

„Lucrînd zilnic pe terenurile 
zvîntate, cu toate mijloacele, uni
tățile agricole vor reuși să recupe
reze timpul pierdut din cauza con
dițiilor atmosferice neprielnice — 
ne spune ing. Lucian Hatmanu, 
președintele consiliului agricol re
gional. Credem că vom reuși acest 
lucru, deoarece noi avem de astă 
dată tractoarele și mașinile mai 
bine pregătite. împreună cu uniu
nile cooperatiste am întocmit un 
plan comun de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice mai detaliat, cu obiec
tive precise privind îndrumarea și 
sprijinul ce trebuie acordat fiecă
rei unități".

Cu prilejul raidului s-a văzut 
că în multe unități se aplică întoc
mai îndrumările date și măsurile 
stabilite de organele agricole. La 
cooperativa agricolă din Dragalina, 
raionul Bîrlad, în ziua de 21 mar
tie se lucra pe porțiunile zvîntate 
cu 9 tractoare, precum și cu 42 
atelaje. Procedînd la fel, coopera
torii din Suletea și Stoișești, același 
raion, au terminat deja de însămîn- 
țat culturile din epoca I.

Raidul a scos totuși în evidență 
că nu în toate unitățile se lucrează

la fel. La cooperativa agricolă din 
Perieni, raionul Bîrlad, tractoriștii 
au ieșit și ei în ziua de 22 martie 
la pregătirea terenului pe porțiuni 
zvîntate, dar cu 6 tractoare mai pu
țin deoarece acestea nu sosiseră 
încă de la S.M.T. Crivești. O situa
ție asemănătoare se întîlnește și la 
Lețcani, raionul Iași, unde din cele 
24 de tractoare cu care sînt dotate 
cele două brigăzi, 10 nu au sosit 
de la S.M.T. Podu Iloaiei. Se mai 
găseau la sfîrșitul săptămînii tre
cute tractoare nereparate la S.M.T. 
Vlădești și S.M.T. Vaslui.

In timp ce cooperatorii din Bivo
lari, raionul Iași, au terminat încă 
la 12 martie de însămînțat princi
palele culturi, vecinii lor din Tri- 
fești nu însămînțaseră nimic. A- 
ceasta deoarece consiliul de con
ducere al cooperativei nu a făcut 
din timp amplasarea culturilor și 
de aceea cele 20 de tractoare, 
care deservesc cooperativa, nu au 
putut să lucreze din plin. Unii me
canizatori de la S.M.T. Codăești 
care deservesc cooperativa Po- 
creaca pierd mult timp seara și 
dimineața pînă vin de acasă. 
Consiliul de conducere n-a rezol
vat încă problemele cazării tutu
ror tractoriștilor.

Iată deci că mai sînt unități unde 
se aplică cu încetineală măsurile 
bune preconizate pentru asigurarea 
bunei desfășurări a campaniei de 
însămînțări. Este de datoria orga
nelor de specialitate să îndrume 
și să sprijine efectiv toate unitățile 
agricole pentru a recupera rămî- 
nerea în urmă.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii"

Academia Republicii Socialiste 
România, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, Uniunea Ar
tiștilor Plastici și Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" a- 
nunță cu adîncă durere încetarea 
din viață, în ziua de 22 martie 
1966, a sculptorului Constantin Ba- 
raschi.

Născut la Cîmpulung-Muscel, la 
17 noiembrie 1902, Constantin Ba- 
raschi a urmat cursurile Școlii de 
belle arte din București ea elev al 
lui D. Paciurea, continuîndu-și 
apoi studiile de specialitate în 
Franța, cu mari artiști ai timpului.

C. Baraschi și-a închinat peste 
40 de ani din viață creației artis
tice. Stăpînind cu măiestrie mij
loacele artei sculpturale, el a fău
rit numeroase opere remarcabile 
— statui, busturi monumentale și 
lucrări decorative, care îmbogățesc 
patrimoniul nostru cultural.

Din anul 1924, artistul a fost pre
zent cu lucrări de sculptură la sa
loanele oficiale, a organizat expo
ziții personale în țară, a participat 
la numeroase expoziții de artă 
plastică în străinătate.

A-

Corpul defunctului se află depus 
la Uniunea Artiștilor Plastici din 
Calea Victoriei nr. 155. Accesul 
publicului este permis miercuri, 23 
martie, între orele 12 și 15, și 18

Ca profesor la Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu", a 
desfășurat o susținută activitate 
didactică. El este autorul unui va
loros „Tratat despre sculptură".

Pentru meritele sale în creație, 
în activitatea didactică și obșteas
că, Constantin Baraschi a fost dis
tins cu înaltul titlu de Artist al 
Poporului, i s-a decernat de două 
ori Premiul de Stat, a fost decorat 
cu ordine și medalii. In anul 1955 
a fost ales membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România.

încetarea sa din viață reprezintă 
o grea pierdere pentru arta noas
tră, în slujba căreia sculptorul și-a 
pus talentul și întreaga putere de 
muncă.

Academia Republicii Socialiste 
România, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniu
nea Artiștilor Plastici din Re
publica Socialistă România, In
stitutul de arte plastice „Nico

lae Grigorescu".
★

și 20, și joi, 24 martie, între orele 
9 și 12.

Mitingul de doliu va avea loc 
joi, 24 martie, la ora 12. Incine
rarea se va face la ora 13,30, la 
Crematoriul Cenușa.

(Urmare dm pag. I)

! întreprinderea „8 Mai" 
este cea mai mare produ
cătoare de strunguri din

IR. D. Germană. Tot la 
Karl-Marx-Stadt se află Î cunoscuta firmă „Fritz
Beckert" care produce 8 freze, o serie de între
prinderi pentru instalații 
și aparataj destinate in- 

Idustriei chimice.
Cu mai bine de o sută 

Ede ani în urmă se con
struiau aici războaie de 5 țesut, locomotive. In 1870 
August Bebel conducea 
în oraș prima conferință 

Ba Partidului Muncitoresc 
din landul Saxonia. In 

g timpul Republicii de la 
| Weimar, Chemnitz-ul a 

devenit un puternic bas- 
0 tion al partidului comu

nist, iar în 1933 peste 
50 000 de cetățeni ai ora
șului și-au dat votul 
partidului revoluționar 
al clasei muncitoare.

Am vizitat întreprin
derea „V.E.B. Maltex- 
Hohenstein Ernstthal" 
care este cea mai mare 
producătoare de produse 
textile „Malimo" din R.D. 
Germană. Este vorba de 
un tip de țesătură reali
zată de inginerul Mauer- 
berger, după îndelungate 
cercetări și experiențe. 
In afară de firele verti
cale — urzeala — și cele 
orizontale — bătătura — 
el a folosit un al treilea 
grup de fire cu care se 
execută cusătura în zig
zag. Noul sistem, botezat 
„Malimo", a găsit de în
dată o largă aplicare,

căci a dus la o sporire 
considerabilă a producti
vității muncii. Am avut 
prilejul să stăm de vorbă 
cu muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cei mai mulți 
tineri, dornici să reali
zeze cit mai mult cu 
noile mașini. Tehnologul- 
șef ne spune că un 
grup de muncitori a rea
lizat în 24 de ore, la cele 
13 mașini noi, 31 500 me
tri patrați de țesături, 
față de 23 000 metri pa
trați — media obișnuită.

O tînără ingineră, Wie
land Siegrun, de la sec
ția de cercetări a între
prinderii, ne-a dat amă
nunte cu privire la cali
tățile produselor „Mali
mo". Materialul este 
ușor, moale, absorbant, 
rezistă la temperaturi

înalte, nu se decolorează, 
este durabil. De obicei 
este imprimat în culori 
vii, iar posibilitățile de 
folosire ale acestui nou 
material sînt multiple, de 
la lenjerie la izolator 
pentru conducte. La tîr- 
gul de la Leipzig din pri
măvara aceasta confec
țiile realizate din țesătu
rile „Malimo" s-au bucu
rat de succes în rîndurile 
vizitatorilor. Bogata gamă 
de produse realizate în 
întreprinderile de aici a- 
testă că specialiștii și 
muncitorii, înfăptuind li
niile directoare ale poli
ticii partidului, au știut 
să ridice faima orașului, 
să continue pe o treaptă 
superioară tradițiile sale 
industriale.



FINLANDA MOSCOVA

N-AU IEȘIT
DIN IMOBILISM

AMBASADORUL
ROMÂNIEI
PRIMIT DE

(Agerpres).

Ziua Republicii Pakistan

HELSINKI 22 (Agerpres). — La 
20 și 21 -----
avut loc 
care au 
la sută 
Potrivit 
tidele de stînga au obținut majori
tatea in noul Parlament — 105 
mandate, față de 95 de mandate 
ale celorlalte partide.

Principalul partid învingător în 
aceste alegeri, care a cîștigat un 
plus de 18 mandate, Partidul so
cial-democrat, a obținut 56 de man
date, iar Uniunea democrată a po
porului finlandez și Uniunea so- 
cial-democrată a muncitorilor și 
micilor agricultori au obținut 49 de

martie, în Finlanda au 
alegerile parlamentare la 
participat aproximativ 84 
din alegătorii înscriși. 

datelor preliminare par-

mandate. Urmează în ordinea man
datelor obținute Partidul de cen
tru.

Comentînd rezultatele alegerilor, 
Rafael Paasio, președintele Parti
dului Social Democrat din Finlan
da, a declarat că social-democrații 
„își reiau locul pe care l-au avut 
în 1954, ceea ce demonstrează că 
Finlanda este coaptă pentru a ac
cepta un guvern social-democrat". 
Juha Rihtniemi, președintele Par
tidului de coaliție (conservator), a 
anunțat la rîndul său că Partidul 
de coaliție va acorda sprijin so- 
cial-democraților în toate proble
mele majore ale țării.

BRUXELLES 22 . _ . 
întrunit luni și marți la Bruxelles 
pentru a discuta o serie de proble
me urgente ale comunității, cu 
prioritate finanțarea politicii agra
re comune, Consiliul ministerial al 
C.E.E. n-a reușit să rezolve nici 
una din problemele abordate. „Ne
gocierile n-au ieșit din imobilism", 
scrie agenția France Presse, con
statând că situația a rămas aceeași 
ca și la reuniunea din 28 fe
bruarie—1 martie ; ceva mai mult, 
situația s-a agravat ca urmare a 
inițiativei franceze cu privire la 
N.A.T.O. Miniștrii de externe și ai 
agriculturii „celor șase" au bătut 
pasul pe loc în problema cheie — 
a regulamentului financiar agricol 
— care, după cum se știe, a pro-

vocat la 30 iunie anul trecut cea 
mai gravă criză a Pieței comune. 
La actuala sesiune reprezentantul 
vest-german a cerut din nou ca 
pînă la 1 iulie 1967 să se adopte 
hotărîrea cu privire la circulația 
liberă a tuturor produselor în Pia
ța comună.

Un Imobilism asemănător s-a 
înregistrat și în cadrul conferin
ței interguvernamentale, unde mi
niștrii „celor șase“, fără membrii 
Comisiei C.E.E., au discutat pro
blema componenței viitoarei co
misii unice.

A. N. KOSlGHIN
MOSCOVA 22 — Coresponden

tul Agerpres, S. Podlnă, transmite : 
La 22 martie, A. N. Kosîghln, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, l-a primit în 
audiență de prezentare pe Teodor 
Marinescu, noul ambasador al Re
publicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică. Cu acest prilej 
a avut loc o discuție prietenească. Vedere din Carad

Mulțimi de oameni protostînd pe străzile Da Nang-ului împotriva regimului militar de la Saigon

VIETNAMUL DE SUD

Geneva. Tratativele
din Comitetul celor 1

GENEVA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Horla Liman, trans
mite : Cea de-a 250-a ședință a 
Comitetului celor 18 pentru dezar
mare s-a desfășurat marți dimi
neața sub președinția șefului dele
gației române, Vasile Dumitrescu.

Primul vorbitor, delegatul ame
rican, Adrian Fisher, a prezentat 
unele amendamente la un proiect 
de tratat privind interzicerea răs- 
pîndirii armelor nucleare prezen
tat anterior de S.U.A. Delegatul a- 
mericanr a susținut ideea acordu
rilor colective de apărare nucleară 
de genul celor proiectate 
N.A.T.O. Alt amendament se 
feră la precizarea noțiunilor
state nucleare și state nenucleare.

Lordul Chalfont (Anglia) a în
ceput prin a declara că nu se 
poate vorbi despre o dezarmare 
imediată. El a pledat pentru adop
tarea de măsuri colaterale ca o 
metodă de apropiere de acțiunea 
de dezarmare generală și totală. 
După opinia sa, abandonarea pro-

în 
re
de

JESUS FARIA
A

LIBERTATE
Tn urma Intensificării mișcării de 

protest din partea forjelor democra
tice și progresiste din întreaga 
lume, Jesus Faria, secretar general 
al Partidului Comunist din Vene
zuela, fost senator și fondator al 
mai multor organizafil muncitorești 
venezuelene, a fost eliberat.

Arestat în mod ilegal, în septem- 
' ‘ ' guvernul a dezlăn-

le represiuni împo-
bria 1963, cînd gi 
fuit un nou val da 
friva forjelor progresiste șl demo
cratice din tară, Jesus Faria a fost 
azvîrlit, împreună cu un mare grup 
de pafriofi, între zidurile închisorii 
militare de tristă faimă, San Carlos 
din Caracas. După o detențiune an
terioară de 8 ani de zile în timpul 
dictaturii lui Perez Jimenez, ca ur
mare a tratamentului inuman și a 
condijiilor deosebit de grele din 
închisoare, 
fost grav 
vehemente și cererile repetate ale 
partidului comunist, ale organizații
lor democratice și progresiste și ala 
unor personalități da vază politica 
șl obștești din Venezuela au deter
minat autoritățile să-l acorde lui Fa
ria asistenta medicală în spitalul 
închisorii. Dar nici aici el n-a fost 
crufaf. Au continuat persecuțiile, In
terogatoriile, perchezițiile. Reacfiu- 
noa ar fl vrut ca Jesus Faria să îm
părtășească soarta Iul Alberto Lo- 
vera, membru al C.C. al P.C. din 
Venezuela, care a murit în închi
soare. Ea ar fi vrut să extermine pe 
unul dintre luptătorii cei mal de 
vază pentru libertatea și drepturile 
poporului venezuelean, pe unul din 
conducătorii de vază ai 
care se bucură de stima 
muncii din Venezuela.

După o detențiune de 
ani și jumătate, Faria a 
rat din închisoare cu condiția de a 
părăsi tara, împreună cu al(i con
ducători ai luptei democratice din 
Venezuela. Excortaf de la închi
soare de un convoi de polijiști, el 
a fost condus direct la aeroport.

Eliberarea lui Jesus Faria este un 
succes al mișcării de solidaritate in
ternațională a forjelor progresiste șl 
democratice, în cadrul căreia opi
nia publică din fara noastră, îm
preună cu cea din alte jări, și-a ridi
cat glasul de protest, a cerut înce
tarea persecutării luptătorilor vene- 
zueleni patrioji. Tnfr-o convorbire cu 
ziariștii venit! să-l întîmpine pe ae
roportul din Roma, Jesus Faria s-a 
referit la „grandioasa campanie 
pentru eliberarea patriofilor vene- 
zueleni", care a pătruns pînă la ei, 
între zidurile închisorii. „Desigur a- 
ceasfă mișcare de solidaritate a 
constituit principala cauză a elibe
rării mele", a adăugat el.

în închisorile din Venezuela au 
rămas însă sute și sute de definufi 
politici. Pentru eliberarea lor, pen
tru încetarea represiunilor împotri
va patriofilor, pentru legalizarea 
partidului comunist și a „Mișcării 
revoluționare de stînga’ continuă 
să lupte forțele democratice din 
Venezuela și din alte tărl.

Operafia „Sifeer
stepată m zona
® Forțele patriotice ataca noi puncte strategice 
® Saigonul — teatru al unor puternice demonstrații 

antiguvernamentale
.0

Robotul — controlor
de circulație

între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Pakistan s-au 
statornicit și se dezvoltă relații 
prietenești. Vizita iâcută în 
toamna anului 1964 în Pakistan 
de delegația guvernamentală ro
mână condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri al țării 
noastre a constituit un aport în
semnat la dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări. In timpul 
vizitei s-a hotărît stabilirea rela
țiilor diplomatice între România și 
Pakistan și continuarea explorării 
de noi posibilități pentru a lărgi 
sfera colaborării în domeniile 
economic și comercial.

Cu prilejul celei de-a X-a ani
versări a Republicii Pakistan po
porul român transmite poporului 
pakistanez cordiale felicitări și îi 
urează succese pe calea progre
sului țării sale, prosperitate și 
pace.

Poporul pakistanez sărbătorește 
astăzi Ziua Republicii. La 14 au
gust 1947 Pakistanul a obținut in
dependența cu statutul de domi
nion, iar noua ani mai tirziu, la 
23 martie 1956, a avut loc procla
marea Republicii.

In anii care s-au scurs de la 
cucerirea independenței, Pakis
tanul a depus eforturi susținute 
pentru lichidarea grelei moște
niri coloniale, pentru dezvoltarea 
economiei aflată intr-o adîncă 
înapoiere ; cu excepția cîtorva 
întreprinderi manufacturiere, in
dustria era ca șl inexistentă, în 
agricultură dominau relațiile feu
dale. în decursul celor două pla
nuri de cinci ani s-a început 
crearea unei industrii naționale, 
construindu-se uzine metalurgi
ce, hidrocentrale, fabrici textile 
etc. Cel de-al treilea plan cinci
nal prevede Bporirea venitului 
național cu 37 la sută.

lectelor de integrare nucleară din 
N.A.T.O. este „un preț inaccepta
bil" pentru țările occidentale. Vor
bitorul a afirmat că colaborarea 
nucleară în cadrul N.A.T.O. nu ar 
însemna proliferare. El a pledat 
pentru menținerea armelor ato
mice americane în Europa șl pen
tru adoptarea proiectului ameri
can.

Delegatul birman, U Maung 
Maung, a subliniat că tratatul tre
buie să prevadă obligații reciproc 
acceptabile pentru puterile ato
mice ca și pentru cele neatomice. 
El a sugerat două măsuri imedia
te : încetarea producției materia
lelor fisionabile și extinderea tra
tatului de la Moscova de interzi
cere a experiențelor nucleare și 
asupra experiențelor subterane.

Ultimii vorbitori, delegatul ceho
slovac, Cernik, și delegatul bulgar, 
Lukanov, au sprijinit proiectul de 
acord prezentat de Uniunea So
vietică, relevînd că el exclude po
sibilitatea războiului termonuclear 

- încă înainte de încheierea procesu
lui de dezarmare. Ei și-au expri
mat opinia că proiectul american 
nu conține elemente care să tindă 
spre dezarmarea generală și totală, 
deoarece condiționează strategia 
nucleară a S.U.A. de dreptul pe 
care acestea și-l arogă de a inter
veni împotriva mișcărilor sociale 
sau de eliberare națională. Dele
gatul bulgar a încheiat declarînd 
că esența problemei dezarmării 
generale și totale rezidă în lichi
darea completă o armelor atomice.

Max Reimann 
despre probleme 

ale mișcării 
muncitorești 
vest-germane

BERLIN 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., la cea 
de-a 7-a plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Germania, Max Reimann, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ger
mania, a vorbit despre probleme 
ale mișcării muncitorești vest- 
germane. El a subliniat necesitatea 
extinderii discuției dintre comu
niști și social-democrați, începute 
după publicarea scrisorii deschise 
a C.C. al P.S.U.G. către social- 
democrați. De asemenea, Reimann 
s-a referit la consecințele situației 
create în urma amestecului Bonn
ului în războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam, în urma intensificării 
politicii revanșarde a coaliției gu
vernamentale.

Plenara a adoptat în unanimi- \ 
tate un apel care cheamă la îm- y ~ 
piedicarea instituirii legislației ex
cepționale. Comitetul Central al 
P.C. din Germania a cerut guver
nului de la Bonn amnistierea 
persoanelor urmărite pentru con
cepțiile lor politice.

Scrisoarea 
conducerii U.C.D. 
din R. D. Germană

BERLIN 22 (Agerpres). — Con
ducerea partidului Uniunea creș- 
tin-democrată din R. D. Germană 
a adresat participanților la Con
gresul Uniunii creștin-democrâte 
din R.F.G. și membrilor U.C.D.- 
U.C.S., o scrisoare în care se arată 
că în prezent poporul german se 
află în fața unei alternative fie să 
continue cursa înarmărilor fie să 
pășească pe calea păcii. In scri
soare se subliniază că tendința 
cercurilor conducătoare vest-ger
mane de a obține acces la arma 
nucleară duce la adîncirea și per
petuarea scindării Germaniei. Pen
tru a găsi calea spre o înțelegere, 
trebuie să se recunoască existența 
reală a celor două state germane, 
se spune în scrisoare.

Republica Democrată Germană 
a făcut numeroase propuneri care 
au ca scop menținerea păcii și a- 
jungerea la o înțelegere între cele 
două state germane. Printre aces
tea se numără declarația Consi
liului de Stat în care se cere ca 
R.D.G. să fie primită în O.N.U., 
precum și propunerea în șase 
puncte adresată de Walter Ulbricht 
tuturor statelor europene.

In încheiere în scrisoare se ara
tă că Uniunea creștin-democrat.ă 
din R.D.G. sprijină propunerea cu 
privire la crearea încă în anul 1966 
a unui for pe întreaga Germanie 
care să discute deschis probleme 
de interes comun ale germanilor 
din est și vest.

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
Ziarul „Drapeau Rouge" anunță 
că în capitala Belgiei a avut loc 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Belgia. 
La plenară a fost dezbătută pro
blema luptei pentru promovarea 
unei noi politici și ieșirea Belgiei 
din N.A.T.O. Plenara a discutat 
raportul prezentat de președintele 
Partidului Comunist din Belgia, 
Ernest Burnelle, consacrat situa
ției din țară și perspectivelor uni
tății tuturor muncitorilor și forțe
lor democratice.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Specialiștii Serviciului de circula
ție din Dnepropetrovsk au creat 
un robot pentru depistarea celor 
mai mici încălcări ale regulilor de 
circulafie. Robotul se instalează 
pe un traseu și înregistrează toate 
infracfiunile 
Jiei, comise 

-transport, 
cu ajutorul 
grafiat special. La cîfeva minute 
după stabilirea infracțiunii, robo
tul emite o fotografie cu numă
rul mașinii care a încălcat regu
lile de circulafie.

Poziția P.t. Italian fa|ă de 
proiectata unificare a P.S.I. și P.S.D.

de la legea circula- 
de orice mijloc de 

înregistrarea se face 
unui aparat de foto-

studențllor budiștl. Marți diminea
ța, relata agenția Associated Press, 
aproximativ 1 500 de studenți, ma
sați în curtea uneia din școlile 
capitalei, au demonstrat împotriva 
regimului militar. Pe pancartele 
pe care le purtau se putea citi: 
„Jos cu Thieu, Ky și ceilalți tră
dători, cu clica coruptă 1“.

SAIGON 22 (Agerpres).— Aero
portul de la Cam Ly, situat la 4 
kilometri nord de localitatea Da- 
lat, cunoscută localitate climaterică 
pe versantele platourilor înalte din 
Vietnamul de sud, a fost atacat 
pentru prima dată de forțe ale 
Frontului național de eliberare în 
noaptea de luni spre marți, anun
ță agenția France Presse. Mai 
multe avioane ale regimului de la 
Saigon și ale forțelor americane 
„au suferit avarii", iar o cantitate 
apreciabilă de carburanți a fost 
incendiată, se anunță din surse a- 
mericane. Garnizoana care apăra 
aeroportul a suferit pierderi. 
Atacurile puternice ale unei for
mații patriotice au fost precedate, 
așa cum arată rapoarte de la 
Saigon, de un tir puternic al mor- 
tierelor.

Operațiunea „Silver City", care 
face parte din marile desfășurări 
de forțe ale comandamentului a- 
merlcan, a continuat în așa-numita 
zonă „D“, la 50 kilometri nord de 
Saigon. Dar, după atacul surprin
zător declanșat săptămîna trecută 
de forțele patrioților împotriva 
unităților americane din cea de-a 
173-a brigadă, trupele S.U.A. n-au 
mai putut angaja nici o luptă cu 
partea adversă.

După Da Nang și Hue, începînd 
de ieri, Saigonul a devenit teatrul 
unor puternice manifestații ale

clalist Italian, în legătură cu pro
iectata unificare între socialiști și 
social-democrați. După ce face o 
amplă analiză a recentei crize gu
vernamentale și a poziției adoptate 
de socialiști în confruntarea cu 
democrat-creștinii, scrisoarea se 
referă la problema unificării. Așa 
cum este propusă, se apreciază în 
document, fuzionarea între cele 
două partide reprezintă „accepta
rea politicii și perceptelor ideolo
gice ale șocial-democrațiel".

Scrisoarea subliniază că, prin a- 
ceastă unificare, partidului socia
list 1 se cere să renunțe la lupta 
pentru transformarea socialistă a 
societății Italiene, să abandoneze 
pozițiile de clasă, tradițiile Istorice 
care au făcut din P.S.I. un partid 
diferit de P.S.D.I.

Arătînd că există posibilitate 
reală pentru unificarea forțelor 
care doresc o soluționare socialistă 
a situației — scrisoarea arată în 
încheiere : „Comuniștii întind încă 
o dată mîna celor care cred în ro
lul istoric al clasei muncitoare, în 
înaintarea democratică a Italiei 
spre socialism, celor care refuză 
drumul social-democrației, cerîn- 
du-le să nu respingă nici o posibi
litate de acțiune și luptă unită".

ROMA 22. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărglneanu, transmite : 
Ziarul „L’Unita" publică scrisoa
rea adresată de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Italian Co
mitetului Central al Partidului So-

aproape 2 
fost elibe-

I 
ț

partidului, 
oamenilor

sănăfatea lui Faria a 
zdruncinată. Protestele

Gabriela BONDOC

VA RĂMlNE

0 încălcare gravă 
a acordurilor 
de la Geneva
Declarația M. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 22 (Agerpres). — La 22 
martie a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia a fost dată- 
publicității declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam cu privire la folosirea de că
tre agresorii americani a substan
țelor Chimice și a gazelor toxice 
în războiul pe care îl duc în Viet
namul de sud.

în declarație se subliniază că fo
losirea substanțelor chimice în 
Vietnamul de sud constituie o în
călcare gravă a acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la Viet
nam și a acordurilor internaționale 
din anul 1922, care interzic folosi
rea într-un război a gazelor toxice 
și a substanțelor chimice otrăvi
toare.

WASHINGTON. Subsecretarul de stat american, George 
Ball, a remis marți ambasadorului Franței în S.U.A., 
Charles Lucet, răspunsul președintelui Johnson la me
morandumul președintelui de Gaulle privind hotărîrea 
Franței de a se retrage din sistemul militar integrat al 
N.A.T.O. Din surse informate se relatează că Johnson 
reafirmă intenția „fermă' a S.U.A. de a continua ac
tualul sistem militar al N.A.T.O. pe care-l consideră 
drept „vital*. După cum apreciază U.P.I., mesajul lasă, 
totuși, o portiță deschisă unui eventual compromis în 
legătură cu posibilitatea unor eventuale negocieri pri
vind intențiile Franței.

PHENIAN? Agenția A.G.T.G. transmite că la 22 martie a 
fost dată publicității la Phenian declarația comună în le
gătură cu convorbirile care au avut loc între delegațiile 
Partidului Muncii din Coreea șl Partidului Comunist din 
Japonia.

NEW YORK. Comisia O.N.U. pentru drepturile omului 
a început discutarea politicii de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane. Este pentru prima dată cînd Co
misia ia în discuție problema politicii de apartheid, in
clusiv segregația rasială.

CAIRO. In Republica A.rabă Unită s-a aniversat marți 
„Ziua națională a Suezului". Cu 11 ani în urmă, ultimele 
trupe engleze au părăsit teritoriul egiptean iar admi
nistrația Canalului de Suez a fost preluată de autorită
țile R.A.U. în orașul Suez au avut loc festivități la care 
au participat conducători ai R.A.U., în frunte cu preșe
dintele Gamal Abdel Nasser.

romanească a Paris

NEW YORK-UL

CU NUMAI 5 ZIARE

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Direcțiunea cotidianului de 
dimineață „New York Herald 
Tribune", cea a cotidianului 
de după-amiază „New York 
World Telegram and the 
Sun" și a lui „New York A- 
merican Journal" și-au anun
țat intenția de a fuziona în- 
tr-o singură companie, care 
se va numi „World Journal 
Tribune Incorporated". Aceas
tă fuziune va reduce la cinci 
numărul ziarelor newyorkeze.

Prolog la dezbaterea

PARIS 22 (Ager
pres). — în fața unei 
numeroase asistențe a 
avut loc marți după- 
amiază la Muzeul 
„Jacquemart - Andre" 
din Paris inaugurarea 
expoziției „Comori de 
artă românească din 
secolele XV—XVIII". 
Expoziția este organi
zată de Comitetul de 
stat pentru cultură și 
artă al Republicii So
cialiste România, sub 
auspiciile Ministerului 
pentru problemele cul-

turale ale Franței, Mi
nisterului francez al 
afacerilor externe, In
stitutului Franței și A- 
sociației franceze pen
tru acțiuni artistice. 
La festivitatea inau
gurării expoziției au 
luat parte Jean Basde- 
vant, ministru plenipo
tențiar, director gene
ral pentru problemele 
culturale și tehnice 
din Ministerul de Ex
terne al Franței, Jac
ques Rueff, membru

al Academiei France
ze, Louis Vauthier, se
cretar general al Aso
ciației Franța-Româ- 
nia, și alte personali
tăți franceze, nume
roși critici de artă, 
ziariști. Au fost, de a- 
semenea, prezenți dr. 
Victor Dimitriu, am
basadorul Republicii 
Socialiste România în 
Franța, Valentin Li- 
patti, reprezentantul 
permanent al Româ
niei la U.N.E.S.C.O.

Sunetul de gong 
care urma să a- 
nunțe joi deschi
derea marilor dez
bateri din Bundes- 
tagul vest-german, 
prilejuite de așa- 
numita „afacere 
Starfighter” a fost 
precedat de ex
plozia altor două 
avioane de acest 
tip, unul vest-ger
man și unul cana
dian, care s-au 
prăbușit luni în 
R. F. Germană, 
începînd din 1961 
forfele aeriene 
vest-germane au 
pierdut 51 de avi
oane „Starfighter”. 
Aceste accidente 
au costat viata a 
27 de piloți.
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