
*

| 3|

Anul XXXV Nr. 6930

Biblioteci Cent* " 
Regions' ă

f

Vineri 25 martie 1966
_____ i
iitiau

4 PAGINI - 30 BANI

Lucrările celui de-al Vlll-lea
Congres al U.T.C
luai Ti-

SUGESTII PENTRU
PERFECȚIONAREA

METODOLOGIEI FINANCIARE
Utilizarea potrivit destinației a fondurilor de Investiții, a creditelor, gospodărirea cu eficiență e- conomică maximă a mijloacelor circulante sînt probleme importante ale activității întreprinderilor. Aceste laturi organice ale activității financiare sînt guvernate de anumite principii metodologi

ce. In ce măsură metodologia fi
nanciară în vigoare asigură sa
tisfacerea promptă a nevoilor în
treprinderilor, stimulează crește
rea eficienței economice în folosi
rea fondurilor materiale și bă
nești ? Ce e anacronic în acest 
domeniu? Iată opiniile unor cadre economice din cîteva unități din regiunea Cluj : ne— Nu rare sînt cazurile — relatează tov. Petru Domnița, șeful serviciului financiar al fabricii de pielărie și încălțăminte „Clujana"— cînd întreprinderile sînt nevoite să apeleze la credite bancare. De obicei, pentru acoperirea cu fonduri a comenzilor suplimentare, a modificărilor de sortimente, adică a unor situații care nu au putut fi prevăzute în momentul elaborării planului de producție. Dar, 

ușa cum esfe reglementată creditarea— prin instrucțiunile Ministerului Finanțelor și ale Băncii Naționale
— de cele mai multe ori, creditele 
se obțin inoperafiv. Se cer prea rriulte formalități. Iată cum se procedează în vederea primirii unui credit de nevoi temporare pentru' materii prime și materiale, producție neterminată sau produse finite. Trebuie depusă la bancă situația de stoc a obiectului de creditare, precum și o situație a contului de bilanț. Dar acestea pot fi cunoscute cu exactitate numai după încheierea bilanțului contabil. Evident, întreprinderea are de ales intre două alternative : ori întocmește niște situații aproximative, care nu pot fi confruntate cu realitatea, ori renunță adesea la credite, deși dacă ele ar fi obținute la vreme ar fi folositoare activității economice. Ceea ce

e paradoxal, situațiile înaintate băncii nu reflectă și nu pot reflecta adevărata stare de lucruri din contul de bilanț — nu e posibil să calculezi cu precizie acum ce se va petrece într-o perioadă viitoare — și totuși, de formă, ele se întocmesc. Nu ar fi mai bine să se ia în considerare aprecierea inspectorului bancar, care cunoaște permanent disponibilitățile din contul de decontare al întreprinderii ?Iată ce ne-a spus în privința o- 
perațiilor de creditare tov. Ioan 
Fabian, șef de serviciu la Sucursa
la regională Cluj a Băncii Națio
nale :— După părerea mea, participarea creditului bancar la formarea mijloacelor circulante ale întreprinderilor este în prezent foarte restrînsă. Fără îndoială, ea ar putea să crească. Cum ? După pă
rerea mea, ar trebui ca finanțarea de 
la buget a unităților industriale să se 
facă numai în proporție de circa 20— 
30 la sută din normativul mediu a- 
nual — după o metodologie mai simplă — iar diferența să fie asi-

gurafă prin credite bancare. Metodologia ar consta în creditarea sub formă de plăți a tuturor cheltuielilor efectuate, urmînd ca, pe baza bilanțurilor lunare, împrumuturile acordate să fie regularizate în funcție de stocurile și cheltuielile îndreptățite la creditare. De altfel, acest sistem se practică de multă vreme în sectorul de circulație a mărfurilor. El s-a dovedit a fi operativ, elastic și economicos.
— Concret, ce avantaje econo

mice s-ar obține 1— Aplicarea acestui sistem ar permite înfărirea controlului bancar 
prin leu asupra întregii activități a întreprinderilor — problemă deosebit de importantă dacă avem în vedere că, de la an la an, se mărește volumul fondurilor materiale și bănești alocate acestor unități economice. Totodată, s-ar 
grăbi formarea acumulărilor, s-ar asigura în permanență fondurile necesare plății salariilor și a celorlalte categorii de cheltuieli, s-ar renunța la practica de a se întîr- zia livrările pînă în preajma zilei de plată a salariilor, s-ar simplifica munca de planificare și administrare a creditelor.

Propunerea merită să fie anali
zată de Banca Națională. Impor
tant este că prin lărgirea sferei de 
creditare ar crește^ răspunderea 
conducerilor de întreprinderi pen
tru mînuirea fondurilor alocate în 
vederea obținerii unei eficiențe e- 
conomice ridicate în producție. Se 
pare că și în domeniul planificării

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

In secția cazangerie a uzinelor 
„Vulcan" din Capitale

Foto : A. artojan

Primăvara este sezonul verdețurilor. După ce în timpul iernii în alimentație au abundat, țn general, produsele conservate, legumele proaspete sînt binevenite.Întotdeauna în primele săp- tămîni ale primăverii este mai dificilă asigurarea unor sortimente de legume. Totuși, în a- ceste zile piețele orașelor au început să fie aprovizionate cu unele produse cum ar fi spanacul, ceapa verde, salata, ridichile. Există condiții ca, nu peste multă vreme, unitățile a- gricole să livreze cantități mai mari și din alte sortimente. După datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii, rezultă că se cultivă 1 167 400 metri pătrați cu legume forțate, iar în cîmp au fost semănate 18165 ha cu legume producția de s-au amenajat proape 2,5 milioane metri pă- trați de răsadnițe.Principala problemă este cum ca o dată cu grăbirea crărilor de însămînțare a gumelor in răsadnițe și cîmp, să se organizeze în cele mai bune condiții desfacerea produselor legumicole. Conducerea de partid și de stat a încredințat această sarcină Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. De la Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor am fost informați că preluarea sarcinilor de valorificare a legumelor a fost astfel organizată încît aprovizionarea populației de la orașe să înregistreze. încă de la început, o îmbunătățire. Se înlătură unele piedici care stînjeneau transportul legumelor dintr-o regiune în alta și în cadrul aceleiași regiuni — urmare a existentei mai multor unități ce se ocupau de valorificare. O atenție deosebită este acordată Capitalei, unde se consumă 27 la sută din producția marfă de legume ce revine întregii țări.Departamentul va prelua operativ de la unitățile producătoare toate cantitățile oferite în cadrul contractelor încheiate, întrucît legumele sînt produse ușor perisabile, au fost luate măsuri în vederea îmbunătățirii transportului.Asigurarea în bune condiții a producției și desfacerii legumelor impune grăbirea semănatului în răsadnițe, mai multă grijă pentru preluarea legumelor de la unitățile producătoare și desfacerea lor pe piață.

timpurii. Pentru vară și toamnă și semănat a-
a- lu- le- în

I. HERȚEG

cuțiile la rapoartele prezentate.Dezbaterile care au a- vut loc miercuri și joi, au prilejuit o puternică reafirmare a hotărîrii tineretului nostru de a-și închina energia, entuziasmul, întreaga capacitate înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, progresului neîntrerupt al patriei, propășirii continue a poporului român, cauzei socialismului și păcii.Vorbitorii au subliniat însemnătatea deosebită - a principiului conducerii de către partid ca principiu fundamental al întregii activități a Uniunii Tineretului Comunist. Ei au exprimat recunoștință pentru grija părintească a partidului față de tînăra generație, mîndrie pentru înalta apreciere dată activității U.T.C., au arătat că îndemnurile și îndrumările cuprinse în tovarășului Ceaușescu

Joi au continuat crările Congresului VIII-lea al Uniunii neretului Comunist.La începutul ședinței, Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., a prezentat raportul cu privire la Proiectul Statutului Uniunii Tineretului Comunist.Delegații și invitații trăiesc apoi cîteva clipe emoționante. Ca o adevărată revărsare de tinerețe și voioșie, în sală pătrund sute de pionieri. Cu glasuri cristaline, patru pionieri recită de la tribuna Congresului versuri care a- duc un vibrant salut către frații lor mai mari — uteciștii — mă dragostea noștința lor partid, patrie pentru copilăria fericită, pentru viitorul luminos spre care pășesc. In aplauzele entuziaste ale celor prezenți, pionierii oferă flori membrilor prezidiului, invi- taților și oaspeților de peste hotare, le prind la gît cravate roșii.în ședința de dimineață au continuat dis-

Cei 2 000 de delegați, reuniți în Sala Palatu
lui Republicii, sînt reprezentanții tinerilor de 
cele mai diferite profesii, din toate colțurile 
țării. în același timp, ei sînt mandatarii celor 
mai prețioase însușiri ale tinerei generații: ela
nul, vigoarea, cutezanța, optimismul — din 
inepuizabila zestre de energie a poporului, lată-i aici, la Congres, dezbătînd căile de maximă va
lorificare a acestor însușiri, dăruite din toată 
inima mărețului program elaborat de partid 
pentru progresul și prosperitatea patriei socia
liste. .

„Creșteți și învățați, dragi tineri — li s-a 
adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu — într-o 
țară liberă și prosperă, făurită prin lupta și 
munca a zeci și zeci de generații, vă bucurați 
de condiții de viață la care nici nu se puteau 
gîndi, în tinerețea lor, înaintașii voștri. Să dă- 
ruiți patriei tot ce aveți mai bun, toată puterea 
minții și brațelor voastre, ei să-i închinați ela
nul și năzuințele voastre tinerești".

Răspunzînd însuflețitoarelor îndemnuri ale 
partidului, în care se simte grija părintească 
față de generația ce se identifică cu însuși vii
torul țării, Congresul este o puternică afirmare 
a hotărîrii întregului nostru tineret de a da 
măsura deplină a hărniciei, talentului și ela
nului său. Semnificativă, în acest sens, este o 
„constantă" care ți se impune: raportînd Con
gresului realizările obținute, majoritatea remar
cabile, fiecare delegat, departe de ispita mulțu
mirii comode, măsoară cu luciditate neajunsu
rile și posibilitățile de perfecționare a activității

Victor VÎNTU

(Continuare în pag. a III-a)

și expri- și recu- față de și popor

(Continuare 
în pag. a III-a)

cuvîntareaNicolae constituie

Ifiața de partid:
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(Agerpres)
Detaliu arhitectonic în cartierul Țiglina din Galați

Multiplicatori 
de energii
Pe teme medicale:
Hrana 
virste Ior
POȘTA REDACȚIEI

Suporteri 
prea zeloși

In ziua de 24 martie a.c., a avut loc, la Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.Au luat parte tovarășii: Constanța Crăciun, Mihai Gere, Ilie Murgulescu — vicepreședinți ai Consiliului de Stat — Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Petre Borilă, Anton Breiten- hofer, Ion Cosma, Constantin Dai- coviciu, Vasile Daju, Constantin Drăgan, Suzana Gîdea, Athanase Joja, Ion Popescu-Puțuri, Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs, Iacob Teclu și‘ Văsile -Vîlcu; ’ membri ăi Consiliului de Stat.La ședință au participat tovarășii Alexandru Voitinovici, președintele Tribunalului Suprem, și Augustin Alexa, procurorul general al Republicii Socialiste România.Consiliul a ascultat darea de

seamă prezentată de tovarășul Al. Voitinovici asupra activității Tribunalului Suprem în cursul anului 1965, din care rezultă că munca organelor de justiție este în continuă îmbunătățire, instanțele judecătorești dovedind o preocupare permanentă pentru corecta aplicare a legii.Apreciind ca pozitivă activitatea desfășurată de Tribunalul Suprem, Consiliul de Stat a aprobat darea de seamă, subliniind necesitatea de a se acorda și în viitor o atenție sporită apărării orînduirii socialiste și drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor.In continuarea lucrărilor, Consiliul de Stat a adoptat decrete și hotărîri privind diferite domenii ale activității de stat și obștești.Consiliul a rezolvat apoi lucrările curente.

PANORAMICA
I

La consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții s-a pus problema de a găsi în continuare mijloacele de realizare a unei arhitecturi originale și specifice a orașelor, pe care practic le putem considera noi.Căile către o calitate ridicată, către un aspect deosebit și o frumusețe proprie a orașelor sînt complexe. La această operă trebuie să-și dea contribuția nenu- mărați factori, chemați să acționeze împreună și coordonat.Orașul prezintă pietonului o vastă panoramă. Parcurgîndu-1, i se perindă în fața ochilor parterul clădirilor, elementele de echipare a străzilor, spațiile plantate și însăși strada. Cum se prezintă ele ?Parterele clădirilor, unde de obicei sînt intrările, nu sînt tratate cu destulă atenție. Intrările în clădirile noi sînt extrem de asemănătoare ca arhitectură ; ele nu variază uneori nu numai de la bloc la bloc, dar nici între blocuri din orașe diferite. La clădirile mai vechi, unde exista cîndva o diversitate, intrările sînt neglijent întreținute sau recondiționate șablon, fără a se ține seama de aspectul inițial.Fațadele unor magazine noi, concepția lor de arhitectură, le fac uneori neprimitoare, rebarbative și nu invită pe trecător. Recondi- ționarea unor magazine sau amenajarea unor spații de deservire sub clădirile vechi se mai fac încă fără o încadrare judicioasă în arhitectura clădirii respective. De

PIETONULUI
Conf. arh. I. ȘERBAN
laureat al Premiului de Stat

curînd am revăzut, de exemplu, centrul orașului vechi Baia Mare ; consider că arhitectura medievală, cu arcade, a fost complet denaturată prin tendințele de „modernizare" a magazinelor de la parterul unor clădiri.Foarte puțin se contează încă pe efectul decorativ al firmelor și chiar al aranjamentului vitrinelor

Deșiîn înfrumusețarea străzilor, mult îmbunătățită în ultima vreme, calitatea și diversitatea graficii publicitare de zi și de noapte nu reușește încă să contribuie la obținerea unui aspect satisfăcător.Parcurgînd străzile orașului în- tîlnești numeroase spații plantate aparținînd parcurilor publice ; altele sînt ale curților unor instituții publice sau social-culturale. în majoritatea cazurilor, în special în Capitală, părțite de cărămidă, părere că
aceste spații sînt des- stradă prin garduri de beton sau fier. Sînt de orașul ar cîștiga în fru-

TELEGRAMĂ
Majestății Sale

CONSTANTIN, Regele ElenilorCu ocazia sărbătorii naționale a Greciei, rog pe Majestatea Voastră să primească din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală, pentru prosperitatea poporului grec și dezvoltarea relațiilor prietenești dintre țările noastre.
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
ION GHEORGHE MAURER

A AMBASADORULUI R. P. ALBANIAPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi în audiență pe Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. Albania la București, în legătură cu
plecarea sa definitivă din Republica Socialistă România.Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.La primire a fost de față Gheor- ghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

Corespondență din Roma

Interviu cu Pele
ele însele iar altele valoarea

musețe, că unele străzi și trotuare ar putea fi lărgite efectiv, iar altele lărgite doar vizual prin desființarea acestor garduri. De altfel, sînt înăbușite prin garduri și o serie de monumente de arhitectură, care ar putea fi astfel puse în valoare, așa cum a fost pusă în valoare biserica Crețulescu din Piața Palatului. Ar fi de propus organelor de resort ale sfaturilor populare ca după o analiză minuțioasă a arterelor principale din unele orașe, să încerce modelări și modernizări ale străzilor prin eliminarea unor garduri care se dovedesc inutile. Firește, acest lucru trebuie făcut cu discernămînt, întrucît unele garduri au o valoare arhitecturală, completează și ridică clădirii de care aparțin.Nici strada pe care circulăm ca pietoni, călători în autoturisme sau mijloace de transport în comun, nu ne satisface întotdeauna estetic. Nu vom insista asupra calității pavajelor sau a bordurilor de trotuar, nefiresc de înalte, și nici asupra dimensionării trotuarelor și părții carosabile, ci asupra acelor elemente care sînt caracteristice unei străzi moderne. Legitim motivat de mărirea numărului de autovehicule, străzile orașelor noastre, ca și ale tuturor orașelor din străinătate, au căpătat un decor nou : cel al semnelor și traseelor de circulație. Benzile de trecere a pietonilor, li- mitatoarele firelor de circulație, săgețile indicatoare, semnele de circulație, semafoarele — toate acestea contribuie la estetica străzii. în loc să se găsească însă soluții definitive pentru elementele de circulație desenate pe calda- rîm, s-au făcut numeroase experimentări de materiale sau culori fără nici un rezultat, aspectul final rămînînd cel al unor improvizații, care nu sînt folositoare nici pentru orientarea circulației — ele fiind în multe perioade șterse — nici pentru estetica străzii.Mai multă atenție trebuie să fie acordată elementelor de afișaj publicitar sau propagandistic, por-

Șeful delega
ției române a 
expus punctul 
de vedere al 
țării noastre 
în problema 
dezarmării.

Conținutul 
mesajelor 
de Gaulle- 
Johnson
La Paris au 
fost date pu
blicității me
sajele preșe
dintelui Fran
ței și preșe
dintelui S.U.A. 
în problema 
N.A.T.O.

Omagiu la 
„Grotele 
Ârdeatine"

Mii de locuitori 
ai Romei au co
memorat împlini
rea a 22 de ani 
de la asasinarea 
de către naziști a 
335 de luptători 
antifasciști.

(Continuare în pag. a Il-a)

Acum cîteva zile, la Roma, l-am întîlnit pe Pele. Lăsase acasă, în vila de pe Avenida Cochrane din Santos, valiza cu bocancii săi de fotbal cu care a colindat lumea. în capitala Italiei venise ca turist, împreună cu tînăra sa soție, Rosemarie, învățătoare în vîrstă de 21 ani, fiica unui muncitor de port din Santos. în ciuda celebrității, Pele e un om modest, aș spune chiar timid. Polițistul din preajmă, gata să-1 protejeze de asaltul admiratorilor și al „vî- nătorilor" de autografe, îl stînjenește vizibil.— Presa a scris 
că la „mondiale" 
lupta pentru titlu 
va vedea angajate 
nu mai puțin de pa
tru formații. Ce pă
rere aveți ?

— Se spune că Anglia 
nu va scăpa ocazia de a 
„răpi" Braziliei titlul mon
dial. în ciuda politeței 
britanice, se pare că a- 
cum englezii vor să-și 
îndeplinească atribuțiile 
de gazdă într-un fel deo
sebit. De asemenea, Ger
mania federală și Italia 
emit pretenții justificate. 
După mine, nu numai a- 
ceste echipe au șanse, 
în ultimii ani fotbalul a 
făcut mari progrese, sche
mele vechi sînt depășite. 
Consider totuși că Brazi
lia păstrează și la actuala 
ediție a campionatului 
mondial prima șansă. Știu, 
jocul nostru este acum

că 
nu 

actuale. Vă 
la sistemele 
în ultimii

binecunoscut. Este studiat 
cu ajutorul filmelor ți al 
diagramelor tactice, dar 
nu trebuie uitat că fotba
lul nu înseamnă tipare 
prestabilite și că de la un 
meci la altul o echipă 
mare îți poate impune net 
personalitatea.

— Spuneați 
schemele vechi 
mai sînt 
referiți 
apărute 
ani ?

— Da. Oricîf 
ar fi, să zicem, 
1—4—2—4, oricît de .... 
todox* ar fi aplicat, el se 
poate potrivi ca o mănu
șă unei anumite echipe, 
însă alteia îi poate dău
na. Eu cred că în fotbal, 
tehnica individuală, îmbi
nată cu fantezia și cu spi
ritul de echipă, pot răstur
na și cele mai precise 
calcule ale „matematicie
nilor” fotbalului.

— Ce părere aveți 
despre jocul în forță 
și despre apărările 
ermetice ?

— Fotbalul esfe, firește, 
un sport bărbătesc, dar el 
nu trebuie să degenereze.

în- 
infe- 
ad-

de bun 
sistemul 

„or-

A juca în forjă nu 
seamnă a amenința 
grifafea corporală a 
versarului, ci a-i dovedi 
prin tehnică și voința de 
luptă că ești mai bun. 
Despre apărarea „beton"

I. MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a III-a)
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WiULUPOCATOW POȘTA REDACȚIEI De vorbă cu Mircea Basarab

DE ENERGII
SUPORTERI Stagiunea

PREA ZELOȘI filarmonicii
în ultima adunare generală a organizației de bază prinderea de morărit fost aspru criticată tehnico-administrativă pentru deficiențele în organizarea producției, slaba preocupare privind introducerea tehnicii și tehnologiei înaintate, folosirea anumitor servicii ale întreprinderii în obținerea de avantaje personale.în adunare, majoritatea comuniștilor au luat poziție limpede și fermă, spunîndu-le celor în cauză, răspicat și fără menajamente, părerea lor partinică ; au fost însă și cîțiva care au căutat să cocoloșească lipsurile. :
— Cum se explică această deo

sebire de atitudini ? — l-am întrebat pe tovarășul FLOREA VLĂDOIU, secretarul organizației de bază. •— Explicația trebuie căutată 
nu numai în ceea ce au spus oa
menii, ci și în ceea ce fac, în activi
tatea lof cotidiană. Un exemplu de• poziție înaintată, combativă, l-a dat maistrul Gheorghe Tăbîrcă, unul dintre cei care au pus deschis pe tapet problemele spinoase. Nu e o poziție întîmplătoare. El a cerut nu o dată sprijinul biroului, al comuniștilor din secția lui pentru înfrîngerea unor dificultăți care stînjeneau bunul mers al fabricii. Cînd, acum vreo trei ani, secția a fost reprofilată pe fabricarea făinii intermediare, producția fabricii a scăzut de la 160 la 145 tone în 24 de ore. Unii, inclusiv directorul și inginerul șef, au socotit aceasta o fatalitate și n-au făcut altceva decît să se lamenteze.' Tăbîrcă însă a studiat din nou în amănunțime mașinile și instalațiile, : s-a consultat cu specialiștii și a propus un întreg plan de reorganizare a procesului de producție. Organizația de bază l-a ajutat să realizeze măsurile propuse. In felul acesta, nu numai că s-a recîș- tigat capacitatea inițială de ducție, dar aceasta a și fost pășită, ajungîndu-se la 175 de zilnic...— Dar au mai fost și alte 
tudini...— Felul cum a vorbit Tudor Iordache, de exemplu. A încercat să-1 „spele" pe director de toate vinile, de toate răspunderile. Nici asta nu-i întîmplător. Bun meseriaș de altfel, e complet lipsit de . interes și de inițiativă față de tot ce depășește locșorul său. Cău- tînd să-1 dezvinovățească pe director, s-a străduit, în fond, să-și justifice propria atitudine. Va trebui să asigurăm participarea activă a tuturor comuniștilor la rezolvarea treburilor colectivului și, în felul acesta, să-i educăm să adopte o atitudine partinică în toate împrejurările, să nu se împace cu nici un fel de lipsuri sau neajunsuri. Nimic nu-ți poate fi indife
rent, fotul te privește, direct, personal.

Cîțiva secretari de organizații, 
întrebați de ce unele adunări ge
nerale sînt lipsite de nerv, ne-au 
dat, în moduri și pe tonuri dife
rite, același răspuns : „Pentru că 
avem și membri de partid nu de- 
ajuns de activi, care nu iău cuvîn- 
tul, nu-și spun părerea..."— Din statutul partidului — 
ne spunea tovarășul AUREL IARI 
de la Fabrica de confecții și trico
taje — reiese clar că, oriunde s-ar 
afla, comunistul trebuie să reacțio
neze cu promptitudine la orice piedi
că în calea mersului înainte. Nu e de

de la între- „Grîul" a conducerea

pro- de- tone
ati-

conceput ca Infr-o organizație de 
partid să existe oameni inactivi. Me
nirea membrului de partid este să 
fie oriunde o prezentă activă, un om 
care să înmulțească tortele colectivu
lui, un multiplicator de energii. Ești 
comunist, trebuie să știi să te bați ! 
Și avem multi membri de partid 
care manifestă combativitate parti- dau în di- zile
nică. Din păoate însă, unii dovadă de energie doar problemele care-i privesc rect pe ei. Luna asta, cîteva la rînd, un număr de muncitori din sala de croit nu și-au îndeplinit planul. Alături de ei lucrează însă Grigore Sandu, membru al organizației de bază din secție. A observat abaterile de la disciplina
VIAȚA DE PARTID
în producție, dar a continuat să-și vadă liniștit de treaba lui. „Ce vină am eu că alții nu-și fac planul ?“— ne întreba el cînd îi atrăgeam a- tenția. (jNu mă amestec în bătătura altuia".E vorba, în fond, de o trăsătură cu totul străină profilului etic al comunistului — egocentrismul, preocuparea exclusivă pentru propriul „eu".— în organizația noastră — spunea tovarășul CONSTANTIN BUHMAN din biroul organizației 
de bază de la secția montaj a Uzi
nei de pompe — se discută multe probleme și, în primul rînd, cum e firesc, cele legate de bunul mers al producției. Desigur, ca să-ți spui cuvîntul cu rost și folos într-o chestiune sau alta trebuie să stă- pînești cunoștințele 
Există însă și probleme 
care ne privesc pe toți - 
cative, de dezvoltare a 
noi. Aici toți trebuie să fim „specia
liști". De altminteri, nu poate fi con
cepută o problemă de producție care 
să nu implice și una de conștiință. Comuniști ca Vasile Gatea, Gheorghe Bîndea. Dumitru Marin fac din fiecare problemă — fie că e vorba de calitate, de atitudinea față de tehnica nouă etc. — o chestiune de răspundere a comunistului pentru interesul general. Ei nu se mulțumesc însă să „ridice probleme", dar și dau ajutor celor din jur, mai ales tinerilor, în ridicarea calificării.— Cînd unii membri de partid — spunea tovarășul ION NENCIU de la uzina „Autobuzul" — sînt mai puțin „bătăioși" un e numai din cauza temperamentului ori pentru că n-au probleme de ridicat. Din păcate, se mai întîmplă la noi ca critica să întîmpine rezistențe. Un comunist trebuie să aibă 
înrădăcinată conștiința că, în condiți
ile societății noastre, dreptatea nu 
poate să nu izbîndească. Aș putea da multe exemple cînd perseverența. înfruntarea cu curaj a obstacolelor și, uneori, a împotrivirilor, a dus la realizarea scopului urmărit.

Uneori însă problema nu se re
duce numai la atît. Ștefan Covrig, 
membru al comitetului de partid 
de la secția montaj-vagoane a u- 
zinelor „Grivița Roșie", ' care a 
criticat în mod îndreptățit în adu
nări de partid diferite abateri ale 
șefului secției, a fost „transferat" 
ca necorespunzător de la locul de 
muncă. E drept, „transferul" a 
fost aranjat cu multă finețe, dar

necesare, 
generale, 

cele edu- 
conțtiinfei

Pe teme medicale

intervenția comitetului de partid 
era cu atît mai necesară cu cît și 
alți membri de partid de aici au 
avut de suferit din această cau
ză. Pentru a da posibilitate oa
menilor să-și aducă întreaga lor con
tribuție la bunul mers al treburilor 
este necesar ca asemenea tendințe 
de intimidare să-și găsească la timp 
riposta cuvenită.— Depinde și de felul cum e înțeleasă combativitatea, cum se manifestă ea — spunea tovarășul NICOLAE NICOLAE, de la „Gri- 
vița Roșie". Pînă nu de mult, un tovarăș de-al nostru se agăța a- proape în fiecare adunare generală de cîte ceva și începea să arunce învinuiri în stînga și-n dreapta. Ajunsese chiar să creadă că nimeni nu-1 poate înțelege. Cum se poate lecui o asemenea meteahnă ? Cel mai simplu e să fii „drastic", să recurgi la sancțiuni. Dar cu ce .rezultate ? Cel în cauză abia atunci și-ar putea întări convingerea că a fost nedreptățit. Și a- poi, ce garanție poți avea că, pro- cedînd astfel, nu înăbuși sîmburele bun al unei combativități sincere, dar prost orientate ?

— Pe ce cale credeți că se poa
te cultiva ceea ce este prețios în- 
tr-un asemenea om ?— M-am împrietenit cu Am reușit să înțeleg căspatele „crizelor de arțag" nu se află numai manifestarea propriilor nemulțumiri. EI nu știa însă să distingă granița între problemele strict personale și cele ale colectivului. Odată cunoscute cauzele, am început să-1 ajut să le înlăture. S-a convins că, atunci cînd vine cu argumente temeinice, inspirate în primul rînd din interesele generale, critica are alt ecou. Lucru firesc, deoarece critica partinică are întotdeauna un sens constructiv, mobilizator. în asta constă sensul profund uman al com
bativității comunistului.

el, în

Victor BÎRLADEANU, 
Dumitru TÎRCOB, 
Constantin SOCI

Un prieten ne cumpără un bilet la un film pe care dorim să-l vedem. îi sîntem recunoscători pentru această plăcută surpriză. Surprize de cu totul altă natură oferă salariaților, lunar sau chenzinal, conducerile unor întreprinderi și instituții. Aceștia se trezesc, din senin, cu rețineri pentru bilete de bal, sport etc.Iată ce ne relatează, printre altele, un grup de muncitori- de la întreprinderea de prefabricate din beton Turda.„La întreprinderea noastră, cel care plătește 
salariile întocmește și o listă pe care reține 
diferite sume pentru sport. Se zice cotizație 
„benevolă", dar nu te întreabă nimeni dacă 
vrei sau nu să cotizezi, iar dacă refuzi, riști 
să nu mai primești... prima". Oare cu ce drept se condiționează retribuția muncii de acceptarea salariaților de a li se reține anumite sume din salariu ? Din păcate, suporteri prea zeloși pot fi întîlniți în multe locuri.Dacă în unele întreprinderi se practică o astfel de „muncă de convingere", în altele, ca la Combinatul chimic Făgăraș, de pildă, invitația la bal, cu ștampila asociației sportive a combinatului, are scris pe verso și numele salariatului căruia îi este destinată. Spre ilustrare, un cititor care lucrează în această întreprindere ne trimite invitația pe care a fost obligat să o cumpere.La Oficiul farmaceutic regional Argeș — după cum ne sesizează în scrisoarea lor mai mulți salariați ai instituției respective — pretențiile sînt mai mari. Pe lingă costul biletului de bal, „invitații" au obligația să aducă și cite un tort sau prăjituri.Mai mulți cititori de la fabrica „Letea"- Bacău arată în scrisoarea lor ce se poate în- tîmpla uneori cînd contabilul-șef — în speță Pavel Ciobanu — este și președinte al asociației sportive din întreprindere. Aici, biletele de bal au fost repartizate salariaților pe cale ierarhică, prin șefii de secții, scontîn- du-se astfel pe un succes de casă asigurat. La fel, cotizațiile sportive se rețin de-a dreptul din plicurile de salarii.Deși practici abuzive de genul celor relatate mai sus au fost criticate și combătute de nenumărate ori, se constată că în unele întreprinderi ele mai au încă adepți plini de zel. Și dacă ei își permit să persevereze, aceasta se datorește numai atitudinii îngăduitoare a comitetelor sindicale, care trec cu vederea asemenea abateri.

Em. MIHAILESCU

Peste 53 000 de bucu- 
reșteni au fost, de la 1 
ianuarie pînă acum, la 
concertele simfonice de 
sîmbăfă seara și duminică 
dimineața ; două mii de 
studenți au urmărit „ci
clul Beethoven”, aproape 
5 000 de elevi pătrund 
tainele muzicii în cadrul 
concerfelor-lecții ale Fi
larmonicii de stat „Geor
ge Enescu”. Cifrele a- 
cesfea ne dau imaginea 
interesului mereu cres- 
cînd de care se bucură 
această activitate artistică 
din partea spectatorilor. 
Spre a-i informa despre 
ceea ce le va oferi Filar
monica în lunile următoa
re, ne-am adresat dirijo
rului MIRCEA BASARAB, 
directorul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu".

— Faptul că cele mai 
multe dintre concertele 
noastre se desfășoară cu 
casele de bilete închise 
se datorește unei judicioa
se orientări în ceea ce 
privește alcătuirea reper
toriului. Ciclurile initiate 
în actuala stagiune au a- 
tras un număr sporit de 
spectatori ; consider 
misiunea noastră este 
numai de a interpreta, ci 
în primul rînd de a edu
ca. Pînă la închiderea sta
giunii vom continua „ci
clul Mozart” ; la 2 și 3 a- 
prilie vor putea fi audiate 
„Eine kleine Nachfmusik” 
și Concertul pentru vioară 
și orchestră nr. 3 în 
major. Dintre 
concerte ale 
luni remarcăm 
din 16 și

cu va dirija Simfonia de 
cameră de Anatol Vieru, 
Suita „Orfeu” de Stra
vinsky și Concertul pen
tru pian și orchestră nr. 2 
în Do minor de Rachma
ninov (solistă Gina Ba- 
chauer — S.U.A.).

— Afi amintit doi din
tre oaspefii Capitalei, 
re vor fi ceilalți și ce 
interpreta ?

Ca-
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17 aprilie, 
cînd va fi interpretat Con
certul pentru vioară și or
chestră în Re major de 
Brahms, solist David 
Oisfrach ; în zilele de 21 
și 22 mai, Mircea Crisfes-

— David Oistrach 
apărea nu numai ca 
ferpret. In zilele de 23 și 
24 aprilie el va dirija un 
concert cu lucrări de 
Schubert, Bruch și Brahms. 
După succesul de anul 
trecut, pianistul Dmitri 
Bașkirov va fi din nou 
oaspetele nostru. Tn con
tinuare, îi vom putea as
culta pe soliștii Dina 
Schneiderman (Bulgaria), 
Maria Cherogeorge (Gre
cia), Wanda Wilkomirska. 
Jean Casadesus (Franța) și 
Wilhelm Kempft (R. F. 
Germană). Acesta din ur
mă va executa în două 
serii consecutive (14 și 15 
mai), cele cinci concerte 
pentru pian de Beetho
ven. La pup'trul filarmo
nicii va apare dirijorul 
englez Anatole Fistoulari.

Vrem ca fiecare concert 
să reprezinte un eveni
ment artistic. închiderea 
actualei stagiuni va mar
ca un asemenea moment 
în viafa culturală a Capi
talei. în ziua de 25 iu
nie, vor fi interpretate 
simfoniile I și a IX-a de 
Beethoven, sub bagheta 
Iul Theodor Vavayanis 
(Grecia), avînd ca soliști 
pe Emilia Petrescu, Martha 
Kessler, Ion Piso și Ma
rius Rlntzler.

va 
in

I

I

I

Valentin HOSSU

8
I
I

Dansul lebedelor

PIETONULUI
U

(Urmare din pag. I)

HRANA VÎRSTELORCum variază alimentația în funcție de vîrstă ? Este astăzi un fapt îndeobște cunoscut că grija pentru viața și sănătatea copilului trebuie să înceapă încă din cursul vieții intrauterine, această grijă fiind tot atît de îndreptățită ca și lupta împotriva „ruginei" vaselor, principalul dușman al prelungirii existenței o- mului spre apusul vieții sale. Deci, alimentația mamei joacă, în această perioadă, un 
rol primordial. Gravida trebuie să se hrănească normal și, mai ales, să-și asigure o dietă bogată în vitamine, întrucît trebuințele de asemenea substanțe ale fătului sînt de 10—20 de ori mai mari decît ale adultului. Chiar dacă insuficiența vitaminelor în hrana mamei nu provoacă acesteia tulburări aparente, ea poate dăuna copilului. "Constatarea este valabilă și atunci cînd mama abuzează de alcool și tutun, de diferite alte toxice sau de medicamente necorespunzătoare.Pe măsură ce copilul înaintează în vîrstă, trebuința de material plastic și catalitic rămîne pe primul plan pînă la maturitate (20— 25 de ani). Ce trebuie să dăm deci copiilor să mănînce ?

Prof. univ.
dr. lancu GONȚEA

Alimentele care reprezintă principala sursă de material plastic și catalitic sînt laptele (1/2—1 1 pe zi) șl brînze- turile, apoi ouăle, carnea, legumele și fructele.Copilăria este perioada cînd se formează deprinderile alimentare și ea are un efect decisiv asupra atitudinii ulterioare față de hrană. De mic, copilul trebuie deprins la o alimentație rațională, ponderată dar în a- celași timp variată, care să-i facă plăcere și care să răspundă nevoilor organismului său în plină dezvoltare. Nu putem fi de acord în nici un Chip cu acei părinți care îndoapă copiii ca pe o gîscă și a căror supremă satisfacție este aceea de a-i vedea grași, bondoci, mîncînd toată ziua. „E bine hrănit", gîn- desc acești oameni. Dar e într-adevăr un asemenea copil bine hrănit ? Mult — poate că da, corect însă în nici un caz. Efectele acestor greșeli — pentru că ele sînt greșeli — se vor manifesta obligatoriu mai tîrziu : fie că vor crea copilului o repulsie față de mîncare,

săceea ce îl va împiedica se hrănească și să se dezvolte normal, fie că vor pregăti terenul prielnic pentru tot felul de afecțiuni: gas- tro-intestinale, hepatice, dentare etc. Trebuințele organismului care se dezvoltă sînt cunoscute; plusurile, ca și minusurile în acoperirea lor sînt tot atît de dăunătoare. Exprimate în calorii pe 24 ore, aceste trebuințe se ridică la 1 200 între 1—3 ani, la 1 600 pentru copiii de 4—6 ani, la 2 000 între 7—9 ani, pentru ca la cei de 10—12 ani să fie de 2 400— 2 500 ; la această vîrstă, nevoia de calorii devine egală cu cea a părinților care practică o profesiune sedentară. După instalarea pubertății, cheltuiala de energie a adolescenților crește mult,a odevenind egală cu aceea adulților care execută muncă semimecanizată.De importanța acordată adolescență alimentației depind în mare măsură vigoarea și sănătatea ulterioară. Unii socotesc că în tinerețe „își pot face de cap" și din a- cest punct de vedere. „Dacă nu mănînc cînd sînt tînăr — îi auzi spunînd — cînd am să mănînc, la bătrînețe?" Și iată-i căzînd victima unor tentații, abuzînd de alcool

în

sau condimente. Alții consumă unele alimente în exces. Adevărul e unul singur: 
menținîndu-ne în limitele 
normalului, ale unei alimen
tații ponderate și echilibrate, 
combătînd excesele și abu
zurile (departe de noi gîn- dul de a ne ridica împotriva unei mese „bune" la o ocazie !) vom putea mînca ceea 
ce ne place nu numai în ti
nerețe, ci și pînă la o vîrstă 
înaintată.O dată cu înaintarea în vîrstă, trebuințele energetice ale adultului scad continuu, ajungînd ca la 65 de ani să fie cu 20—24 la sută mai reduse decît la 25 de ani. Așa cum s-a mai spus, aceste trebuințe variază în funcție de numeroși factori, dintre care unul esențial este munca. Să ne fie clar : nu este același lucru să consumi o jumătate kilogram de șuncă, să zicem, atunci cînd urci ceasuri întregi pe munte sau cînd stai 8 ore pe scaun la birou. Nu aceleași trebuințe le are organismul unui muncitor dintr-o ca- zangerie, de exemplu, cu a- celea ale unui om cu o profesie care-i solicită intens eforturile mintale. Deși grija pentru realizarea echilibrului cantitativ la adult stă pe primul plan, totuși preocuparea pentru compoziția dietei și proporția dintre diferitele substanțe nutritive furnizate de alimente ingerate nu trebuie să fie neglijată.Importanța calității dietei apare și mai evidentă la vîrstnici. Pe măsură ce o- mul se apropie de celălalt pol al vieții, se produce o creștere a proporției de grăsimi în corp în datina apei și a masei de protoplasmă activă. încetinirea sau amî- narea acestor prefaceri este puternic influențată printr-o alimentație corectă, prin 1—2 ore de activitate mus-

culară (plimbări, munci u- șoare) zilnic, pe această cale întreținîndu-se circulația normală și vioiciunea organismului.Aș vrea să mă refer, pe scurt, și la alimentația așa- zisă de protecție sau profilactică, a cărei necesitate a apărut ca o consecință a progreselor realizate în cunoașterea relațiilor dintre organism și agenții patogeni din mediul ambiant. S-a stabilit că efectul unui asemenea agent depinde nu numai de agresivitatea lui, ci și de receptivitatea organismului, care este amplu influențată de felul alimentației. A- ceâsta este menită să mărească rezistența organismului, să micșoreze incidența îmbolnăvirilor profesionale și să ridice nivelul sănătății. De subliniat este faptul că alimentația de protecție nu poate fi aceeași în toate locurile de muncă ; ea trebuie să varieze în funcție de natura factorilor de mediu și de trebuințele reale ale celor ce lucrează în medii diferite.Cîteva cuvinte despre factorii climaterici și meteorologici. Transformările din natură la trecerea de la un anotimp la altul se repercutează și asupra biologice Se produc tivitateă urmate de bolism și în reactivitatea generală, care influențează trebuințele nutritive. Astfel, deși omul civilizat dispune de mijloace de protecție împotriva frigului, totuși, cu- rînd după apariția acestuia, oxidările din organism se intensifică, cheltuiala de energie (metabolismul de bază) devenind cu 5—15 la sută mai mare decît în anotimpul temperat. Dimpotrivă, în sezonul cald consumul de energie se micșorează, făcînd

proceselor ale organismului, modificări în ac- neuro-endocrină, variații în meta-

ca nivelul trebuințelor alimentare să scadă.Paralel cu modificările cantitative, factorii climatici influențează și raportul dintre substanțele ■ nutritive. La temperaturi scăzute și curenți de aer (vînt), mai ales dacă sînt însoțiți de u- miditate crescută, nevoia de grăsimi crește și în aceste condiții ele sînt mai recomandabile ca sursă de calorii decît dulciurile. In anotimpul cald însă, oxidarea grăsimilor este mai puțin intensă, dulciurile reprezentînd o mai bună sursă de calorii.In ce privește relația dintre om și diverse microorganisme din mediul ambiant, trebuie spus că unele din a- ceste microorganisme acționează în interesul omului ; altele însă . sînt patogene, dăunătoare. Rezultatele cercetărilor efectuate în ultimele două decenii demonstrează că efectul interacțiunii dintre organismul o- mului și diverse microorganisme patogene — microbi, virusuri — depinde nu numai de virulența agentului, ci și de capacitatea defensivă a gazdei puterea de apărare, cît imunitatea sînt amplu fluențate de bogăția în proteine animale vitamine.încheind, subliniem 
mentația rațională prelun
gește viața nu atît prin a- 
dăugarea de ani la bătrîne- 
țea neproductivă ci, alun
gind perioada vieții adulte 
prin amînarea bătrîneții și 
mărind rezistența organis
mului, micșorează procentul 
anilor care necesită îngrijiri 
speciale. Printr-o alimenta
ție rațională, copiii vor veni 
pe lume cu mai multă vita
litate. dezvoltarea, lor fizică 
și mintală va fi mai rapidă și mai bună, iar ca adulți, 
vor dispune de sănătate, de 
energie, putere de muncă.

corpul. AtîtȘi in- dietei și încă ali-

nind de la alegerea amplasamentului și pînă la aceea a expresiei grafice.Chioșcurile de ziare, tutun, to- nete pentru unele articole ce se vînd în aer liber, așezate pe artere sau la intersecții circulate, la în- demîna cetățenilor, sînt elemente indispensabile unui oraș, care pot îmbina utilul cu obținerea unor efecte capabile să învioreze strada. în afară de alegerea judicioasă a amplasamentelor, se impun9 și realizarea unor astfel de dotări diferențiate pe orașe, cu o arhitectură simplă, colorate și atractive. De semnalat că se utilizează în mică măsură umbrare, perdele, umbrele etc., ale căror pînze colorate ar da o notă în plus de vioiciune și pitoresc.O impresie puțin favorabilă o fac și diferiții stîlpi sau suporți ai rețelei electrice și de transport în comun, ai iluminatului public. Este necesar să se studieze o gamă mai largă de modele și poate chiar anumite sisteme de așezare a rețelelor, care să ducă la micșorarea numărului lor.Aș insista asupra unei idei care a mai fost exprimată și anume a- supra faptului că orașele noastre sînt încă sărace în elemente plastice decorative de exterior. Sculptură monumentală tematică sau decorativă, pardoseli, dalaje, fîn- tîni, vase etc., un întreg cortegiu de elemente menite să dea viață, să contribuie la obținerea unui caracter specific al diferitelor orașe, sînt puțin uzitate la noi. Folosesc acest prilej pentru a mă ralia părerii scriitorului Eugen Barbu, expusă într-un articol apărut de cu- rînd, exprimîndu-mi dorința de a vedea în orașe elemente de artă monumentală, care să oglindească lupta și viața poporului și să contribuie atît la educația estetică, cît și la cultivarea patriotismului. După mine, însă, nu ar fi indicai ca aceste „Coloana sărutului" propunea, mente originale, gîndite de artiști contemporani special pentru locul unde urmează să fie așezate. A- ceastă idee mi se pare a fi în concordanță cu concepția genialului Brăncuși, care socotea dintre obiectul sculptat și cadrul înconjurător ca făcînd parte din însăși esența operei de artă și, pe acest considerent, nu a acceptai ca după moarte lucrările lui să fie despărțite de locul fixat de el chiar în atelierul Unde lucra.Aspectele semnalate mai sus exprimă punctul de vedere al unui arhitect care consideră că, alături de îmbunătățirile în arhitectură și sistematizare necesare a fi aduse clădirilor de locuit și social-cultu- rale, organizarea cadrului urban pînă în cele mai mici detalii se impune și ajută direct creării unei frumuseți orășenești, a Unui speci fie arhitectural demn de România socialistă.

monumente să reediteze fără sfîrșit" sau „Poarta ale lui Brăncuși, cum se ci să reprezinte monu-
legătura
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O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
Sala mică a Palatului Republicii So
cialiste România) : MUZICĂ DE 
CAMERA: CVARTETE DE BEETHO
VEN — 20.
• Teatrul de Operă și Balet : BOEMA
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎN
TRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala 
Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII
— 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
OPERA DE TREI PARALE — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CAZUL OPPENHEIMER - 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : COLOMBE 
— 20.
a Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE 
CAUTĂ UN MINCINOS - 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 
19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : CROITO
RUL FERMECAT — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : RĂDĂCINI - 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ-
DOARE — 10; 17, (sala din str. Aca
demiei) : AMNARUL — 10.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPE-
ZILOR - 20
O Ansamblul artistic al C.C.S. : MA-
GISTRALA TINEREȚII -- 20.
® Circul de stat : SPECTACOL PRE-
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN
MOSCOVA -- 19,30.

T EL E VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară
0 19,15 — Pentru copii : Calul Fury
• 19,35 — Pentru școlari : „Vesti
torii primăverii" — Întîlnire cu mem
brii cercului micilor crescători de 
animale de la Palatul pionierilor 
0 20,00 — Săptămîna • 21,00 — 
Avanpremieră ® 21,15 — Atlas fol
cloric. Valea Trotușului și a Bistriței 
® 22,15 — Teleglob. Emisiune de .că
lătorii geografice : Japonia • 22,55 — 
Telejurnalul de noapte • 23,05 — 
Buletinul meteorologic • 23,10 — în
chiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
• 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 ?), Excelsior 
(completare Tîrguri șl iarmaroace) — 
10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 NIKOLAS NICKLEBY : Cinemateca
— 10; 12; 14.
• LUMINA VERDE — cinemascop t 
Luceafărul (completare Secretul tre
cutului) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 BARCAGIUL — cinemascop : Festi- ' 
val — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea 
Energia).
0 A FOST C1NDVA HOȚ — cinema
scop : 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 Ajutor, 
mă înec) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
0 BEATA : Victoria — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Bucegi — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea 
Ptrvu Mutu-zugravul).
• ANI CLOCOTITORI : Central (com
pletare Pasiuni) — 10; 12,30; 15,30;
18; 20,30, Flacăra (completare Poli
tețe ?) — 15,30; 18; 20,30, Floreasca 
(completare Tîrguri și iarmaroace) — 
10,30; 13) 15,30; 18; 20,30.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumina 
(completare La- carnaval) — 10; 12i ■ 
14; 16; 18,15; 20,30.
0 JUDEX : Union (completare O 
vtnătoare neobișnuită) —. 15,30: 18;
20.30.
0 MICA RÎNDUNICĂ — CURAJOSUL 
HANS — SPORTIVII — POVESTE 
NOCTURNA : Doina - 10.
0 POVESTE DESPRE TANGANIKA— 
CORABIA MISTERIOASĂ — 1MBL1N- 
ZITORUL — BUMMI ZIARISTUL — 
LUCRĂRILE PRIMEI CONSFĂTUIRI 
PE ȚARĂ A LUCRATORILOR DIN 
CONSTRUCȚII t Timpuri noi — 10—21 
în continuare.
0 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.
0 VIZITA — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (completare Lucrările 
primei consfătuiri pe țară a lucrători
lor din construcții) — 10: 16: 18; 20. 
O TOM JONES : Dacia (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne) — 9,30—15 în continuare i 
17,45; 20,45.
O ARȘIȚA — cinemascop : Buzești. 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat) — 
16, 18,15; 20.30.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Cosmos — 15,45: 18; 
20, Munca - 16: 18,15: 20,30 (la am
bele completarea Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Cri- 
șana).
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Unirea (completare Por
țile de Fier) - 16. 18,15: 20,30.
® VANINA VANINI : Tomis - 9.15,
11.30. 13,46; 16; 18,15: 20,30. Miorița
— 10; 12,30: 15.30, 18; 20,30 (lă
ambele completarea Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrătorilor din 
construcții).
0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Moșilor 
(completare Pictorul din Pragâ) — 
15,30; 18; 20,30.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Crîbgași
— 10,30; 16: 18; 20.30.
0 STEAUA BALETULUI ; Viitorul 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Crișana)
— 15.30: 18, 20,30.
0 WINNETOU — Cinemascop (seria, 
a Il-a) ! Volga (completare Scoarțe 
populare) — 9,45: 12: 14,15; 16,30 
18.45, 21. Flamura (completare vizita 
conducătorilor de partid șl de stat tn 
regiunea Banat) - 10, 12,30. 15.30:
18: 20,30
0 ȘAH LA REGE : RahoVa (comple
tare Nuhtă țărănească) — 16: 18.15
20.30. '
© PINGUINUL : Progresul (comple
tare Vlzțta conducătorilor de partid și 
de stat țn regiunea Banat) - 15,30: 
18: 20,15.
© GUSTUL MIERII : Lira (completare 
Arme ale cunoașterii) — 15,30: 18. 
20,30.
O PROCESUL AI.B — cinemascop : 
Drumul' Sării - 15: 17,30: 20, Pacea
— 15,4": 18; 20,15.
© PRQCESUL DE LA NURNBERG —
— am'jele serii : Ferentari — 15,30: 
19,15.
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Lucrările celui de-al VIII-lea Cronica

zilei
SESIUNEA COMISIEI GUVERNAMENTALE MIXTE 

DE COLABORARE ECONOMICĂ INTRE REPUBLICA

(Urmare din pag. I) pentru U.T.C. și întregul nostru tineret un însuflețitor program de muncă și luptă.Dan Marțian, prim-secretar al Comitetului orășenesc al U.T.C. București, Constantin Nicolae, inginer la Uzinele 1 Mai Ploiești, și numeroși alți vorbitori au relevat contribuția tineretului din uzine, fabrici și de pe șantiere la opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. Ei au arătat că organizațiile U.T.C. sînt chemate să intensifice activitatea de mobilizare a întregului tineret la întrecerea socialistă. loan Dordea, secretar al organizației U.T.C- de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Vasile Mihai, secretar al comitetului U.T.C. de la mina Leșul Ursului, Ion Popa, secretar al organizației U.T.C. de la Uzinele „23 August". Maria Grădinaru, maistru chimist la Combinatul de cauciuc sintetic din orașul Gheor- ghe Gheorghiu-Dej, au arătat că organizațiile U.T.C. trebuie să se ocupe în mai mare măsură de Creșterea calificării tinerelor cadre, răspîndirea experienței muncitorilor vîrstnici, inițierea unor forme tot mai variate de perfecționare profesională a muncitorilor tineri. O serie de delegați, printre care Ilie Lepădat, prim-secretar al Comitetului regional U.T.C. București, Vasile Olteanu, mecanizator de la S.M.T. Roman, Andrei Do- brică, secretarul comitetului U.T.C. din cooperativa agricolă de producție Nuntași, raionul Istria, au înfățișat experiența organizațiilor lor în mobilizarea tineretului de la sate la o participare și mai activă în munca pentru obținerea de producții vegetale și animale sporite și tot mai rentabile, la însușirea de noi cunoștințe agrozootehnice.Delegații veniți din școli și facultăți, institute de cercetări, printre care Augustin Ivan, elev la liceul nr. 1 Beiuș, Constantin Pitiș, student, membru supleant al Comitetului regional U.T.C. Iași, Nicoleta Morar, cercetătoare la secția din Cluj a Institutului de Fizică Atomică, Bălașa Ene, elevă la Liceul „I. L. Caragiale" din București, Marius Guran, secretarul comitetului U.T.C. £1 Institutului Politehnic București, au subliniat, condițiile optime de învățătură pe care le are astăzi întregul tineret, îndatorirea organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studențești de a acoMa’ o mai mare atenție bunei pregătiri a viitorilor specialiști.Un mare număr de delegați, printre care inginerul Constantin Preoteasa, de la Șantierul hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu- Dej" de pe Argeș, Ștefan Negreț, prim-secretai al comitetului regional U.T.C. Oltenia^ Aurel Dieeanu, țăran cooperator din comuna Vîl- cele, raionul Rîmnicu-Sărat, caporalul Marin Voican, delegat al organizației regionale U.T.C. Ploiești, Mihai Gheorghe, țăran cooperator din comuna Măgura, raionul Alexandria. au relevat răspunderea cu care organizațiile U.T.C. s-au ocupat de educarea politico-ideolo- gică a tinerei generații, ajutîndu-i pe uteciști să-și formeze trăsăturile morale proprii omului înaintat al zilelor noastre, să se comporte civilizat in familie și societate, să aibă o atitudine combativă față de manifestările ideologiei și moralei burgheze. Ei au propus să se dea un caracter mai organizat colaborării Intre toți factorii care concură la procesul de formare a tinerei generații. Activitatea noastră, au subliniat în cuvîntul lor Ion Duțu, sondor șef la schela Cîmpina, Constantin Chi- rilă, prim-secretar al Comitetului regional al U.T.C. Cluj, și alții, trebuie să se îndrepte spre educarea tineretului în spiritul ideilor marxist-leniniste, al glorioaselor tradiții revoluționare de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, ale Partidului Comunist Român, al patriotismului și internaționalismului socialist.Ion Istrate, de la întreprinderea forestieră Tîrgu Lăpuș, regiunea Maramureș, Iosif Walter, prim-secretar al Comitetului U.T.C. al regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, Francisc Gobi, locțiitor al secretarului Comitetului U.T.C. de la Uzinele de vagoane din Arad, și alți vorbitori și-au exprimat satisfacția profundă pentru faptul că în România socialistă oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități se bucură de deplină egalitate în drepturi. Strîns uniți pe baza acelorași țeluri ei își consacră forțele înflori- 
Spectacolîn sala Teatrului de Operă și Balet a avut loc joi seara un spectacol festiv, organizat cu prilejul celui de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist.La spectacol au asistat membri și membri supleânți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri și membri supleânți ai C.C. al P.C.R., conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, tineri din
Sosireaîn cursul zilei de joi au continuat să sosească în Capitală alte delegații de tineret de peste hotare pentru a participa la cel de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist: delegația Federației Tineretului din întreaga Indie, condusă de C. K. Chandrap-

unor

Congres a U. T. C.
rii patriei comune — Republica Socialistă România.în numeroase cuvîntări s-a subliniat participarea tot mai activă a tineretului în munca cultural-ar- tistică și sportivă, necesitatea ca organizațiile U.T.C. să desfășoare o mai bogată activitate proprie, corespunzătoare nevoilor specifice tineretului.Ocupîndu-se de problema răs- pîndirii în masele de tineret a culturii, de educația estetică a celor tineri, Viorica Farkaș Lohinszky, actriță la Teatrul de stat din Tg. Mureș, Niculae Stoian, redactor- șef la revista „Viața studențească", Alexandru Dumitrache, prim-secretar al Comitetului orășenesc Iași al U.T.C., și alți vorbitori au arătat rolul organizațiilor U.T.C., al presei de tineret, în popularizarea valorilor autentice ale artei și culturii. Ei au adresat un călduros apel creatorilor de a realiza opere cu un înalt nivel artistic și cu un bogat conținut de viață.în cuvîntul lor, delegații au înfățișat numeroase aspecte interesante din experiența organizațiilor în care activează și au făcut valoroase propuneri pentru îmbunătățirea muncii Uniunii Tineretului Comunist în diferite domenii. Re- ferindu-se la proiectul de Statut al U.T.C., prezentat Congresului, Cornel Sandru, prim-secretar al Comitetului regional Brașov al U.T.C., și alți vorbitori au subliniat importanța deosebită a acestui document, exprimîndu-și adeziunea deplină la prevederile sale.Tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele C.C.S., a transmis participanților la Congres salutul Consiliului Central al Sindicatelor și a subliniat contribuția importantă a organizațiilor U.T.C., a tineretului din fabrici și uzine, de pe șantierele de construcții la îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate de colectivele întreprinderilor în întrecerea socialistă. Vorbitorul s-a referit, în continuare, la sprijinul reciproc dintre sindicate și organizațiile de tineret în producție, la activitatea cultural-educativă în rîndurile tinerilor. la aplicarea măsurilor stabilite de partid și de guvern pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale tineretului. Cursurile de ridicare a calificării, schimburile de experiență, propaganda tehnică trebuie să răspurrdă-In- trrai mare fnăsură cerințelor sporite ale tineretului din întreprinderi. Sindicatele, întărind colaborarea cu organizațiile U.T.C, din întreprinderi, vor sprijini pe tineri să-și însușească temeinice cunoștințe profesionale pentru a dobîndi rezultate tot mai bune în producție, să devină oameni de nădejde, cu o înaltă conștiință cetățenească, participanți activi la înfăptuirea politicii partidului de desăvîrșire a construirii socialismului în țara noastră.în cuvîntul său, Anghel Alexe, președintele U.C.F.S., a vorbit despre activitatea desfășurată în întreprinderi, instituții și la sate pentru dezvoltarea activității de cultură fizică și sport și îndeosebi de colaborarea cu U.T.C. în vederea antrenării unor mase și mai largi de tineri la practicarea sportului.Exprimînd adeziunea totală a tineretului din România la politica consecventă de pace și înțelegere între popoare a partidului și statului nostru, loan Corlaciu, prim- secretar al Comitetului orășenesc al U.T.C. Sibiu, și alți delegați au arătat că tineretul nostru urmărește, apreciază și susține contribuția adusă de U.T.C. la mișcarea de tineret internațională, factor activ în lupta pentru înfăptuirea înaltelor idealuri ale tinerilor din lumea întreagă.în cadrul lucrărilor Congresului au luat cuvîntul și au adus salutul organizațiilor lor oaspeți sosiți de peste hotare: Rodolfo Mechini, președintele Federației Mondiale a Tineretului Democrat; B. N. Pastuhov, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S. ; Wang Tao-i, membru al secretariatului Comitetului Central al U- niunii Tineretului Comunist Chinez ; Gheorghi Atanasov, prim- secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist din R. P. Bulgaria ; Jiri Neubert, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Cehoslovac ; Vito Consoli, secretarul național al Federației Tineretului Socialist din Italia, care a vorbit și în numele delegaților Federației Tineretului Comunist Italian și Federației Ti- 

de galătoate sectoarele de activitate, delegați și invitați la Congresul al VIII-lea al U.T.C., ziariști.Erau prezenți, de asemenea, membri ai delegațiilor organizațiilor de tineret de peste hotare, participante la Congres.Asistența a răsplătit cu îndelungi aplauze pe tinerii artiști. La sfîrșitul spectacolului acestora le-a fost oferit un coș cu flori din partea Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.(Agerpres)
delegațiipan, secretar general al F.T.I.; delegația tineretului Frontului de Eliberare din Vietnamul de Sud, condusă de Le-Huu Wan.Delegațiile au fost întîmpinate de membri ai biroului și activiști ai C.C. al U.T.C. (Agerpres) 

neretului Socialist al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare ; Karamoco Keita, conducătorul delegației Tineretului Uniunii Sudaneze din Mali ; Kim Hiăn Ir, vicepreședinte al Uniunii Tineretului Socialist Muncitor din R.P.D. Coreeană ; Jorge Perez, membru al Direcției Comitetului Centra] al Federației Tineretului Comunist din Argentina ; Truong Dinh Bang, membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor din R. D. Vietnam ; conducătorul delegației Uniunii Democratice a Tineretului „Grigoris Lambr.akis" din Grecia ; Wolfgang Herger, secretar al Comitetului Central al Tineretului Liber German ; Salhi Khier, conducătorul delegației Tineretului Frontului Național de Eliberare din Algeria ; Zygmunt Naj- dowski, vicepreședinte al conducerii centrale a Uniunii Tineretului Socialist din R. P. Polonă ; Awab Abdelcader, secretar general al Tineretului Muncitor din Maroc ; Hitoschi Sasaki, conducătorul delegației Ligii Tineretului Democrat din Japonia ; Junco Kai- numa, șef adjunct al Secției Internaționale a Tineretului Socialist din Japonia ; Michelle Girard, șeful Departamentului relații internaționale al Uniunii Tineretului Comunist din Franța ; Adem Sal- lacu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor din R. P. Albania ; Nikos Hristodoulou, secretar al Comitetului Central al Organizației Democratice a Tineretului Unit din Cipru ; Hureldein Bataa, secretar al Comitetului Central al Uniunii Ti
Raportul cu privire la proiectul

Statutului U.T.C.Membrii Uniunii Tineretului Comunist au primit proiectul de statut cu deosebit interes și deplină adeziune. Prin toate prevederile sale, proiectul de statut exprimă consecvența cu care Uniunea Tineretului Comunist aplică linia politică a partidului nostru cu privire la activitatea organizației comuniste de tineret. El creează cadrul- necesar pentru continua întărire politică și organizatorică a U.T.C., pentru creșterea influenței sale în rîndul tinerei generații.înscrierea la loc de frunte în proiectul de statut a principiului conducerii de către partid ca principiu fundamental al întregii activități a Uniunii Tineretului Comunist a fost primită cu sentimente de bucurie și mîndrie de către toți membrii organizației noastre. Pentru Uniunea Tineretului Comunist, pentru întregul tineret al patriei este o mare fericire că este condus de un asemenea partid încercat și călit în lupta revoluționară, iubit și urmat cu încredere de întregul nostru popor, cum este Partidul Comunist Român. în proiectul de statut este înscrisă ca o sarcină de onoare a Uniunii Tineretului Comunist educarea și formarea de noi și noi generații de tineri care să fie demni de a deveni membri ai Partidului Comunist Român.Complexitatea sarcinilor care stau în fața Uniunii Tineretului Comunist impune creșterea continuă a capacității de organizare și mobilizare a fiecărei organizații U.T.C. Prevederile proiectului de statut cer Uniunii Tineretului Comunist, tuturor organizațiilor sale, să desfășoare o intensă activitate politico-organizatorică în rîndul tinerilor pentru realizarea sarcinilor trasate de partid. Raportorul a subliniat rolul și sarcinile U.T.C. în educarea comunistă a tineretului.Proiectul de statut acordă o a- tenție deosebită creșterii și întăririi rîndurilor organizației. Avem datoria să îmbunătățim munca de creștere a rîndurilor organizației, astfel încît din U.T.C. să facă parte covîrșitoarea majoritate a tineretului. Proiectul de statut stabilește că în U.T.C. sînt primiți tineri între 14 și 26 ani, care prin activitate și comportare se dovedesc demni de a face parte din organizația comunistă a tineretului. La cererea lor, tinerii care depășesc vîrsta de 26 de ani pot rămîne în continuare membri ai organizației noastre pînă la vîrsta de 30 de ani. în proiectul de statut este prevăzută totodată măsura de a se renunța la prezentarea recomandărilor de către tî- nărul care cere să fie primit în U.T.C.O îndatorire de onoare a fiecărui membru al U.T.C. — se spune în proiectul de statut — este ca în toate domeniile în care-și desfă
(Urmare din pag. I)

organizației pe care 
o reprezintă.

Atmosferă de lucru. 
Schimburi de expe
riență în timpul și în 
afara lucrărilor. Hu- 
nedoreanul loan Dor
dea înfățișează efor
turile tinerilor side- 
rurgiști, care repre
zintă aproape trei pă
trimi din colectivul 
cetății de foc de pe 
Cerna, de a da țării 
metal mai mult și mai 
bun; Ion Popa din 
București și Constan
tin Nicolae din Plo
iești prezintă marșul 

spre tehnica modernă 
al constructorilor de 
mașini de la uzinele 
„23 August" șl „1 
Mai"; dobrogeanul 
Andrei Dobrică dis
cută despre pasiunea 
tinerilor cooperatori 
din zootehnie; Nico
leta Morar din Cluj 
întredeschide ușa la
boratoarelor de cer
cetare ale tinerilor 
atomiști; eleva Bă
lașa Ene evocă frea
mătul școlii și încheie 
cu cîteva versuri 
proprii...

Fiecare dintre cei 
2 000 a adus la con

neretului Revoluționar din R. P. Mongolă ; Wilfred Chari Szczesny, secretar al Ligii Tineretului Comunist din Canada ; Walter Pold, membru al Secretariatului Federal al Tineretului Liber din Austria.Aplaudați de întreaga asistență, vorbitorii au adus salutul organizațiilor de tineret din țările lor, exprimînd totodată calde urări de succes lucrărilor celui de-al VIII-lea Congres al U.T.C. Oaspeții și-au exprimat aprecierea pentru realizările poporului nostru, realizări la care tineretul din România și-a adus contribuția. Ei au înfățișat aspecte din munca și lupta tinerilor din țările lor. Vorbitorii au reliefat totodată atașamentul noii generații pentru ideea cunoașterii reciproce, a cooperării cit mai strînse în vederea înfăptuirii aspirațiilor tineretului de pretutindeni, hotărîrea de a promova pe plan internațional acțiuni constructive, de a lupta pentru apărarea dreptului sacru al fiecărui popor la libertate și suveranitate națională, pentru apărarea păcii.Joi după-amiază, lucrările Congresului s-au desfășurat în patru comisii pe probleme privind activitatea U.T.C : în rîndul tineretului, muncitoresc ; în rîndul tineretului sătesc ; în instituțiile de în- vățămînt ; activitatea educativă.'în cursul examinării multiplelor aspecte ale problemelor aflate în dezbaterea comisiilor, numeroși delegați au făcut propuneri valoroase pentru îmbunătățirea muncii U.T.C.Lucrările Congresului continuă. (Agerpres)

șoară activitatea să muncească neobosit pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român.Chezășia creșterii conștiinței membrilor organizației, a îndeplinirii cu succes de către aceștia a sarcinilor ce le revin o constituie ridicarea continuă a pregătirii lor politico-ideologice, însușirea temeinică a învățăturii marxist- leniniste,- a 4iniei- politice, -a hotă- rîrilor și directivelor partidului.Cea mai înaltă îndatorire a ute- cistului este aceea de a sluji cu devotament patria al cărei fiu este, de a-și da pentru întărirea și apărarea ei toate forțele, iar dacă va fi nevoie, și viața. Această.prevedere exprimă patriotismul înflăcărat care animă tineretul nostru.Proiectul de statut cere ute- ciștilor să fie exemplu de corectitudine și conduită morală în familie și societate, să dea dovadă în toate împrejurările vieții de cinste și curaj, să apere cu fermitate adevărul, să combată cu intransigență atitudinile înapoiate, orice manifestări ale influenței ideologiei burgheze.Proiectul de statut arată că principiul călăuzitor al structurii și activității organizatorice a U.T.C. este centralismul democratic.Principiul de bază al muncii de conducere a activității în organizația noastră este principiul muncii colective. Acestoi’ cerințe le corespunde și acea prevedere din proiectul de statut cu privire la crearea secretariatului ca organ statutar al comitetelor regionale ale U.T.C.Proiectul de statut dă o mai largă extindere și un mai cuprinzător conținut drepturilor membrilor U.T.C. Astfel, fiecare utecist are dreptul să participe la elaborarea tuturor hotărîrilor și stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor în viață, să ceară organizațiilor U.T.C. ca acestea să izvorască din dorințele și cerințele reale ale colectivului din care face parte.O condiție esențială a îmbunătățirii necontenite a activității Uniunii Tineretului Comunist este promovarea cu consecvență a criticii și autocriticii.Realizarea sarcinilor de mare însemnătate ce-i revin organizației noastre a făcut necesară și îmbunătățirea formelor organizatorice, a metodelor de muncă — măsuri ce-și găsesc reflectarea în proiectul de statut supus dezbaterii Congresului.Avem convingerea fermă — a spus în încheiere raportorul — că dezbătînd și aprobînd proiectul de statut, Congresul va da organizației noastre un document de mare însemnătate, care va contribui la continua creștere a rolului și capacității politico-organizatorice a Uniunii Tineretului Comunist.
gres o experiență, un 
gînd, un angajament. 
Ascultîndu-i, discu- 
tînd cu acești soli ai 
tinereții, observi o 
trăsătură definitorie : 
responsabilitatea so
cială.

Semn de maturita
te ? Indiscutabil. Dar 
el nu voalează vîrs
ta ; dimpotrivă, îi a- 
daugă valențe spiri
tuale noi, dînd un 
farmec aparte bucu
riilor ei.

Seriozitate și exu
beranță : doi obraji 
ai aceluiași tînăr 
chip.

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A GRECIEIAmbasadorul Greciei la București, Alexandre Cimon Argyro- poulo, a oferit joi după-amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Greciei. Printre invitați se aflau Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat, Ștefan Bălan, Gheorghe Cioară', Adrian Dimitriu, Voinea Marinescu, miniștri, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, membri ai conducerii unor ministere, conducători ai unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de știință, artă și cultură. Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNECorneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit joi, la cerere, pe Masayuki YokOyama, ambasador cu misiune specială al guvernului japonez. La întrevedere a participat Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București. (Agerpres)
SEARĂ DE POEZIEComitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România au organizat ieri seară la Ateneul Republicii o seară de poezie și muzică intitulată „Te slăvim partid". Manifestarea, consacrată celei de-a 45-a aniversări a Partidului Comunist Român, a fost deschisă de acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor. în continuare, poeții Ion Alexandru, Maria Banuș, Mihai Beniuc, Szemler Ferencz, Cezar Baltag, Ion Bănuță, Cicerone Theodorescu, Nicolae Tăutu, Victor Tulbure, Ioana Diaconescu și Augustin Doinaș au recitat din versurile lor închinate partidului. A urmat un program muzical susținut de soliștii Magda Ianculescu, Dan Iordăchescu, Mircea Buciu, Elena Dima, Ion Stoian și corul și orchestra Ansamblului C.C.S.

Alexandra Nicolau 
pe IocmI I in turneul 
mternațional 
de la Belgrad

în ultima partidă din cadrul 
turneului international feminin de 
șah de la Belgrad reprezentanta 
larii noastre, maestra internațională 
Alexandra Nicolau, a acceptat la 
mutarea a 19-a remiza propusă de 
adversara ei Jocici (Iugoslavia). 
Astfel, Alexandra Nicolau a totali
zat 9 puncte, tot atîta cîf și cam
pioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili (Uniunea Sovietică), cu care 
ocupă locurile I—II în clasamentul 
final.

SUGESTII PENTRU PERFECTIONAREA 
METODOLOGIEI FINANCIARE

Interviu 
cu Rele

(Urmare din pag. I) 
financiare bugetare, realizării venitu
rilor și finanțării acfiunllor înscrise în 
planurile de cheltuieli ale sfaturilor 
populare mai există normative și In
strucțiuni depășite, anacronice.— După cum se știe — ne-a spus tov. Eugen Ungur, șeful secțiunii financiare a Sfatului popular regional Cluj — pentru executarea și finanțarea investițiilor necentralizate sînt stabilite plafoane. Ele au fost însă elaborate în urmă cu 10—15 ani. De atunci, prețurile au evoluat sub diferite forme, au apărut materiale noi. De pildă, pentru introducerea luminii electrice într-o școală sînt necesare cheltuieli care nu mai corespund prevederilor din plafonul stabilit, în acest caz, sau școala rămîne neelectrificată, sau se recurge la subterfugii și, în ultimă instanță, la încălcarea disciplinei financiare. Cred că aceste plafoane trebuie neapărat corelate cu nivelul prețurilor actuale, cu realitatea. Unele neajunsuri se constată și în felul în care este reglementată folosirea fondului întreprinderii destinat construcțiilor de locuințe. Să explic. în localități unde crearea de spațiu locativ nu este atît de stringentă sau, deocamdată, nu sînt condiții pentru aceasta, fondurile întreprinderilor stau heuti- lizate de mai mulți ani. Cred că ar fi mai bine să se permită o redistribuire a acestor fonduri în cadrul regiunii. Sumele cheltuite din fondul întreprinderilor din Aiud, de exemplu, pentru construcția de locuințe la Turda, să fie restituite atunci cînd și aiudenii vor avea nevoie de ele. în acest fel, fondurile întreprinderilor ar fi folosite mai rațional, ar fructifica.

SOCIALISTA ROMANIAJoi au început în Capitală lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Delegația română este condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepre-
Lft CONSILIUL SUPERIOR AL AGRICULTURII

AMUZA STADIUL III IUCRARUOR»[ AMENAJARE
J TERENUKIIOR PENTRU IRIGAȚII

Joi a avut loc la Consiliul Superior al Agriculturii o ședință de lucru în care s-a analizat desfășurarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și îndeosebi cele de amenajare a terenurilor pentru irigații în gospodăriile agricole de stat și în cooperativele agricole de producție. Au participat președinții consiliilor agricole regionale, vicepreședinții uniunilor regionale ale cooperativelor agricole de producție, directorii direcțiilor regionale de îmbunătățiri funciare, specialiști din Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor agricole de producție, reprezentanți ai unor ministere și altor instituții centrale. Pe baza informărilor prezentate cu
Funeraliile

lui Constantin Baraschi
Numeroși artiști plastici, iubitori ai artei, studenți, rude și prieteni, alți cetățeni din Capitală au venit în cursul dimineții de joi la Casa Uniunii artiștilor plastici, unde se afla catafalcul cu corpul neînsuflețit al artistului poporului Constantin Baraschi, pentru a aduce un ultim omagiu celui dispărut. Catafalcul era înconjurat de coroane de flori depuse din partea Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ministerului învățămîntului, Uniunii Artiștilor Plastici, Institutului de istorie a artei al Academiei, Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu", Secției de literatură și artă a Academiei, Fondului Plastic.Pe un panou îndoliat se afla portretul artistului, a cărui operă se înscrie la loc de frunte în patrimoniul artei noastre realiste. Pe o pernă de catifea vișinie erau a- șezate înaltele distincții acordate de statul nostru sculptorului Constantin Baraschi în semn de prețuire a talentului său, a activității sale de artist cetățean.La ora 12 a început adunarea de doliu. Ultima gardă care se afla în jurul catafalcului a fost alcătuită din Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, acad. Ion Jalpa, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, acad. Alexandru Phi- lippide, președintele Secției de li

— Am și eu ceva de precizat, a intervenit tov. Vasile Boer, șef adjunct al secțiunii financiare a sfatului popular regional. Vreau să mă refer la utilizarea fondului de 
ajutor financiar pentru întreprinderi
le de interes local. Scopul creării acestui fond este acela de a sprijini unitățile respective în caz de nevoie. Dar există o prevedere care îngrădește atingerea scopului. Organele tutelare — respectiv sfatul popular regional — trebuie să garanteze cu fondul de ajutor financiar împrumuturile restante ale întreprinderilor. Cum în cadrul regiunii noastre, trustul regional de construcții are mereu împrumuturi restante, fondul de ajutor financiar este tot timpul blocat de către bancă. Ca urmare, acum el nu-și justifică existența ; se formează, dar nu e utilizat. Ce ar trebui făcut? Comitelui executiv 
al sfatului popular regional să acor
de o mai mare atenție trustului de 
construcții, pentru ca acesta să-și 
îmbunătățească activitatea șl să nu 
fie mereu „în impas financiar". Numai astfel fondul de ajutor financiar va putea fi utilizat potrivit destinației care i-o acordă normativele în vigoare.Cele citeva probleme abordate arată că în mecanismul normativelor financiare există anumite nepotriviri care îngreunează mînuirea creditelor, a anumitor fonduri. Se impune ca organele de resort Să analizeze conținutul acestor normative, să le îmbunătățească continuu, pentru a se întări răspunderea conducerilor de întreprinderi, a forurilor tutelare, în cheltuirea cu maximum de eficiență și potrivit destinației a fondurilor materiale și bănești.

SI R. 0. GERMANAședințe al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, iar delegația germană de Julius Balkow, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane. (Agerpres)

privire la stadiul lucrărilor în fiecare regiune, s-au analizat măsurile întreprinse pentru asigurarea documentației și asistenței tehnice, necesarului de materiale de construcții și de utilaje pentru irigații, precum și celelalte măsuri luate pentru buna desfășurare a lucrărilor. Din dezbateri a reieșit că în majoritatea unităților, lucrările sînt în plină desfășurare. în încheiere s-au dat o serie de indicații pentru sporirea ritmului lor de executare, specificîndu-se că în acest an se prevede amenajarea pentru Irigații, cu fonduri proprii ale cooperativelor agricole, a unor suprafețe de peste 65 000 ha.

teratură și artă a Academiei, artistul poporului Boris Caragea, președintele Consiliului artelor plastice din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, artistul poporului Ion Irimescu, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, prof. Ioanid Costin, rectorul Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu".La adunarea de doliu au luat cuvîntul acad. Ion Jalea, din partea Academiei Republicii Socialiste România, artistul poporului Boris Caragea, din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, artistul poporului Ion Irimescu, din partea Uniunii Artiștilor Plastici, prof. Ioanid Costin, rector, din partea Ministerului învățămîntu- lui și Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu", Epure Argeș, din partea studenților de la același institut. La Crematoriul „Cenușa", unde a avut loc incinerarea, a adus un ultim omagiu celui dispărut prof. Raul Șorban, de la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu".Vorbitorii au relevat contribuția de seamă pe care a adus-o sculptorul Constantin Baraschi la înflorirea artei noastre plastice, subliniind activitatea desfășurată de cel dispărut ca artist plastic și în același timp pedagog. Ei au subliniat că moartea lui Constantin Baraschi constituie o grea pierdere pentru artele plastice românești. (Agerpres)
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s-a scris foarle mult. Eu cred că în 
fotbal o echipă trebuie Să dea do
vadă de elasticitate, să știe cînd este 
momentul prielnic să atace sau cînd 
este nevoie să se apere.

— Vrem să vă cunoaștem 
părerea despre calitățile de 
bază ale unui bun fotbalist.

— Nu aș vrea să dau refefe, dar 
un fotbalist adevărat trebuie, înainte 
de toate, să se dedice cu pasiune 
sportului. El nu se poate rezuma 
numai la antrenamentele colective 
— indiscutabil, obligatorii — ci e 
necesar să exerseze singur, mai 
multe ore pe zi, să repete toi felul 
de exerciții tehnice, chiar și pe ace
lea pe care le cunoaște bine. Căci 
reflexele nu se păstrează prin amin
tiri. Apoi este vorba de o viață or
donată, de acel simț al responsabili
tății. Orice abuz se răzbună. Nu sînt 
adeptul exagerărilor. Experiența 
mi-a dovedit însă că este bine să 
renunți chiar și la lucruri obișnuite 
pentru un om obișnuit. Și mai este 
ceva ; gloria nu trebuie să te facă 
să nu-fi vezi propriile defecte și să 
consideri că numai colegii de echipă 
au greșit în timpul unui meci.

— S-a scris mult în ultima 
vreme că ar urma să părăsiți 
echipa pentru a juca într-o 
altă țară.

■— Intr-adevar, se fac numeroase 
speculații pe această temă. Toate sînt 
însă născociri. Desigur, am condiții 
bune în Brazilia, dar nu aceasta mă 
îndeamnă înainte de toate să rămîn 
fidel formației mele. Mă leagă de 
Santos amintiri puternice, deosebit 
de frumoase ; familia mea se află în 
Brazilia, acum m-am căsătorit cu o 
braziliană ș! apoi, ca să fiu drept, 
unde aș putea înfîlni mai mulfă 
căldură și dragoste decît în propria 
mea țară î



*>
VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

GENEVA

ÎN COMITETUL CELOR 18
Cuvin ta rea șefului delegației româneGENEVA 24 (Agerpres). •— In ședința de joi a Comitetului celor 18 pentru dezarmare a luat cuvîntul șeful delegației Republicii Socialiste România, ambasadorul Va- 

sile Dumitrescu.Referindu-se la dezbaterile ce au avut loc pînă acum în comitet, V. Dumitrescu a subliniat interesul manifestat față de dezarmarea generală, care a fost și rămîne o- biectivul principal al comitetului.In ceea ce privește măsurile colaterale care, de asemenea, au fost discutate, după părerea delegației române în atenția comitetului trebuie să stea în continuare asemenea măsuri cum ar fi convocarea unei conferințe în vederea semnării unei convenții de interzicere a folosirii armelor nucleare, crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, retragerea tuturor forțelor armate aflate pe teritoriu străin, lichidarea bazelor militare străine și altele.Referindu-se la prăbușirea, în sudul Spaniei, a unui bombardier american cu bombe nucleare la bord, V. Dumitrescu a reafirmat poziția delegației române față de pericolul pe care îl prezintă pentru pacea și securitatea tuturor popoarelor existenta de baze militare pe teritoriile unor state străine. Accidentul de la Palomares este doar o nouă confirmare a necesității urgente ca aceste baze să fie desființate.Șeful delegației române a sprijinit propunerea delegației sovietice ca Comitetul celor 18 să adreseze un apel pentru încetarea imediată a zborurilor — în afara frontierelor naționale — a avioanelor avînd la bord arme nucleare.Reprezentantul român a insistat
Coana după

ultrarasiștilor

în continuare asupra necesității eliminării pericolului nuclear prin distrugerea totală a tuturor stocurilor de arme nucleare existente și a mijloacelor de transportare a a- cestora la tintă.In vederea realizării-acestui obiectiv major o deosebită importanță ar avea interzicerea folosirii armelor nucleare și, ca un pas în această direcție, asumarea de către puterile nucleare a obligației de a nu le folosi cele dintîi.Scoaterea în afara legii, prin- tr-un document internațional solemn, a folosirii armelor nucleare și termonucleare, a oricăror arme de distrugere în masă, ar corespunde întru totul conștiinței juridice a popoarelor, ar contribui la îmbunătățirea climatului politic internațional, ar reduce pericolul unui război nuclear distrugător.Referindu-se la problema nerăs- pîndirii armelor nucleare, delegatul român a declarat că în cursul dezbaterilor au apărut multe sugestii și idei de natură a proiecta lumină asupra scopului pe care un astfel de acord ar trebui să-1 urmărească, asupra conținutului și naturii obligațiilor pe care părțile ar trebui să și le asume, asupra consecințelor și efectelor acestuia.După părerea delegației române este necesar ca nerăspîndirea armelor nucleare să se • încadreze organic într-un complex de măsuri de natură să ducă la eliminarea pericolului nuclear, la asigurarea securității egale pentru toate statele, la dezarmarea generală. El a arătat că este o cerință de cea mai mare însemnătate practică și principială ca un astfel de acord să stabilească un echilibru reciproc acceptabil al responsabilităților și obligațiilor între puterile nucleare și nenucleare, de așa natură încît să ofere garanții pentru securitatea tuturor statelor.Una din măsurile care ar corespunde acestei cerințe legitime a popoarelor ar fi, după părerea delegației române, interzicerea folosirii armelor nucleare, a oricăror arme de distrugere în masă.V. Dumitrescu s-a referit apoi la un alt principiu important, potrivit căruia acordul va trebui șă nu aibă nici o portiță care să permită răspîndirea, direct sau indirect, a armelor nucleare sub orice formă.în acest sens, reprezentantul român a reafirmat poziția țării noastre, care se pronunță împotriva planurilor de creare a unor forțe nucleare multilaterale sau atlantice ale N.A.T.O., precum și împotriva oricărui alt proiect tinzînd la realizarea aceluiași țel.în încheierea intervenției sale, V. Dumitrescu a exprimat hotă- rîrea delegației române de a-și aduce în continuare contribuția, alături de alte delegații, la schimbul constructiv de idei și sugestii care are loc în comitet în legătură cu problemele ce figurează pe ordinea de zi.
c

Festivitățile din Pakistan
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în prezent în R.S.A. 
zilnic aproape 1 000

Miercuri, în „Palatul Justiției’ 
de la Pretoria, a început procesul 
intentat avocatului Bram Fischer, 
cunoscut patriot sud-atrican și 
luptător împotriva politicii rasiste 
a regimului Verwoerd. Printre 
cele 15 capete de acuzare se 
menționează că Fischer a fost 
membru al partidului comunist, in
terzis în R.S.A. din 1950, și că ar 
fi instigat la „sabotaje și acte de 
subversiune". Printr-o ironie a 
soartei, scrie agenția France 
Presse, procesul se desfășoară în 
aceeași sală a tribunalului în care 
Bram Fischer a pledat ca avocat 
în vara anului 1965 în favoarea 
mai multor conducători ai Con
gresului Național African, partid 
progresist al populației de culoa
re, aflat și el în ilegalitate.

Actualul proces se încadrează 
în cruntele represiuni polițienești 
prin care autoritățile sud-africane 
încearcă să zăgăzuiască mișcarea 
crescîndă pentru abolirea regimu
lui antiuman de apartheid. Recent, 
s-a încheiat procesul de la Port Eli
sabeth, intentat împotriva a 56 de 
persoane acuzate de „activitate 
subversivă*. în primele zile ale 
lunii viitoare urmează să fie ju
decați 160 de oameni, învinuiți de 
a se fi împotrivit legilor de dis
criminare rasială. Potrivit statistici
lor oficiale, 
sînf arestați 
de oameni.

înăsprirea terorii în Africa de 
Sud este pusă de comentatori și 
pe seama adevăratei goane după 
favorurile ultrarasiștilor, în care 
s-au angajat, în preajma alegeri
lor legislative de la 30 martie, 
partidul lui Verwoerd și adepții 
partidului așa-zis republican. în 
ultimul timp, paralel cu creșterea 
împotrivirii majorității covîrșitoare 
a populației Africii de Sud față 
de regimul rasist, se remarcă o 
recrudescență a „extremei drepte* 
(dacă la „dreapta* lui Verwoerd 
ar mai putea exista așa ceva), ale 
cărei căpetenii nu-și ascund opi
niile fasciste. în cursul campaniei 
electorale, și chiar înainte de des
chiderea ei oficială, conducătorul 
așa-numifului partid republican, 
Van der Merwe, l-a acuzat pe 
Verwoerd de a fi prea „conciliant* 
față de populația africană. „Criti
cile’ lui Van der Merwe au tre
zit ecou în rîndul hitlerișfilor care 
și-au găsit în R.S.A. refugiu după 
al doilea război mondial și în 
alfe cercuri ultrarasiste. Pentru a 
nu pierde voturile acestora, parti
dul lui Verwoerd a făcut încă un 
pas pe calea intensificării prigoa
nei rasiste, a terorii împotriva tu
turor elementelor democratice și 
progresiste.

Opinia publică de pretutindeni 
își manifestă indignarea și opro
briul față de noile acțiuni ale re
gimului polițienesc de la Pretoria, 
care încearcă să înăbușe aspira
țiile de libertate ale poporului 
sud-african.

RAWALPINDI 24 (Agerpres). — Cu prilejul aniversării proclamării republicii, în capitala Pakistanului a avut loc o paradă militară. Manifestări prilejuite de sărbătoare au mai avut loc la Lahore și Dacca.In cuvîntul rostit cu acest prilej, președintele Ayub Khan a arătat că India și Pakistanul trebuie să rezolve toate litigiile dintre ele „pe cale pașnică" pentru ca în viitor să nu mai apară pericolul unor conflicte. Ayub Khan a subliniat că, în politica sa, Pakistanul urmărește stabilirea de relații prietenești cu toate țările, mai ales cu țările vecine.
Corespondență

din Moscova

B. AUGUSTIN

In întreaga Uniune Soj vietică continuă dezbaterile proiectului de Directive al celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S. Un loc principal în dezbateri îl ocupă problemele ridicării productivității muncii și a eficienței tehnicii noi.Atenția oamenilor de știință și a inginerilor este îndreptată în prezent spre înzestrarea industriei cu utilaj de înaltă productivitate — scrie în „Izvestia* A. Kostousov, ministrul industriei pentru construcția de mașini-unelte și scule. Rezolvarea acestor sarcini cere o intensă muncă din partea institutelor de cercetări științifice și proiectări. Autorul subliniază necesitatea introducerii rapide în producția de serie a proiectelor de mașini și utilaje de înaltă eficiență.Unul din mijloacele cele mai înaintate în producția

în Vietnamul de sud iau amploare manifestațiile antiguvernamentale 
și antiamericane. Demonstranții cer demisia juntei militare, formarea 
unui guvern civil și condamnă prezența americană în Vietnam. In timp 
ce la Da Nang și Hue greva generală a făcut să înceteze practic orice 
activitate, pe străzile Saigonului au apărut lozinci care exprimă reven

dicările populației sud-vletnameze

Omagiu 
la „Grotele 
Ardeatine11

ROMA (prin telefon). — In 
fiecare an, la 24 martie, locui
torii Romei aduc un omagiu 
celor mai buni fii ai poporu
lui italian căzuți în lupta pen
tru pace, libertate și demo
crație. La hotarul orașului, în 
locul cunoscut sub numele 
de „Grotele Ardeatine", 335 
de partizani au fost sece
rați cu mitralierele de către 
S.S.-iști, în urmă cu 22 de ani, 
drept represalii pentru că 
Roma luptătoare s-a ridicat 
împotriva fasciștilor.

Ieri dimineața, mii de oa
meni — comuniști, socialiști, 
catolici și republicani — s-au 
adunat lingă uriașa statuie de 
granit înfățișînd ultimele cli
pe ale unor patrioți legați cot 
la cot de către naziști. Răsună 
cîntece de luptă; coroane de 
flori sînt depuse pe lespezile 
de granit ale celor 335 de 
morminte.

Intr-un mesaj adresat Aso
ciației naționale a luptători
lor din Rezistență de către 
președintele republicii, Sara- 
gat, se spune: „Omagiul pe 
care poporul italian îl aduce 
azi memoriei martirilor de 
la „Grotele Ardeatine” ca
pătă profunda semnificație a 
unui angajament reînnoit 
pentru afirmarea acelor nă
zuințe de civilizație atît de 
brutal 
sacru'

lovite de barbarul ma-
It

PARIS 24 (Agerpres). — La Paris au fost date publicității joi textele integrale ale schimbului de mesaje de Gaulle—Johnson în legătură cu hotărîrea Franței de a ieși din Comandamentele integrate ale Alianței Atlantice. Potrivit a- genției France Presse, „textele integrale ale mesajelor confirmă existența unor considerabile divergențe de vederi asupra problemelor în discuție între cele două guverne, așa cum se observă de altfel și din declarațiile publice făcute anterior la Paris și Washington".In mesajul adresat la 7 martie de generalul de Gaulle președintelui Johnson, se arată că deși Franța nu dorește să rupă definitiv cu tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949, cînd s-au pus bazele Alianței Atlantice, „consideră totuși că schimbările care au intervenit după 1949, sau care sînt pe cale să intervină în Europa, Asia și alte regiuni, precum și evoluția situației sale și a forțelor sale, nu mai justifică, în ce o privește, dispozițiile de ordin militar luate după încheierea alianței, fie în comun, sub forma unor convenții multilaterale, fie prin acorduri între guvernul francez și guvernul american. De aceea, se menționează în mesaj, Franța își propune să redobîndească pe teritoriul său exercițiul deplin al suveranității sale, știrbită în prezent prin prezența permanentă a elementelor militare aliate sau prin practica lor de a se folosi de spațiul său, să înceteze de a participa la comandamentele „integrate" și să nu mai

VIETNAMUL DE SUD

Bază militară
atacată d® patrâoțiSAIGON 24 (Agerpres). — în cursul nopții de miercuri spre joi, forțele patriotice au atacat o unitate de blindate în apropiere de localitatea Phu Cuong. Patrioții au pătruns în perimetrul controlat de această unitate, atacînd-o prin surprindere. Au avut loc lupte violente care au durat peste o oră.

★PEKIN 24 (Agerpres). — La 24 martie Ministerul Aiacerilor Externe al R. P. Chineze a dat publicității o declarație în care condamnă energic folosirea substanțelor chimice și a gazelor toxice de către americani în Vietnamul de sud.

pună forțe la dispoziția N.A.T.O. După cum rezultă din încheierea mesajului președintelui de Gaulle, acestea sînt motivele și limitele în care, potrivit părerii Franței, trebuie să se modifice forma N.A.T.O. fără a se schimba fondul său.în mesajul de răspuns președintele Johnson declară, printre altele: „Linia pe care o propuneți va afecta atît de serios securitatea tuturor statelor aliate (N.A.T.O. — n.r.) încît am considerat imperativ necesar să cer sfatul celorlalți membri ai tratatului înainte de a răspunde în mod amănunțit". în continuare Johnson scrie : „In ce ne privește continuăm să credem că pentru ca tratatul să fie eficace și să facă față realităților, membrii alianței trebuie să pregătească în comun structura comandamentului, planurile strategice și tactice, forțele existente și afectarea lor la N.A.T.O....". Johnson a confirmat fără echivoc că S.U.A. vor continua politica lor împreună cu ceilalți membri ai N.A.T.O. în afară de Franța.
Deschiderea 
conferinței G.A.T.T.

PLENARA C. C. Al P. C.

PRAGA 24. — Corespondentul Agerpres, A. Liță, transmite : In zilele de 22 și 23 martie a avut loc la Praga o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Au fost discutate o serie de probleme referitoare la activitatea comitetelor naționale (organe locale ale puterii de stat), probleme ale conducerii agriculturii în legătură cu traducerea în viață a sistemului perfecționat de conducere planificată a întregii e- conomii naționale și în legătură cu adîncirea democrației socialiste în activitatea socială și în viața întregii societăți.Comitetul Central a adoptat o rezoluție cu privire la rolul și sarcinile comitetelor naționale în societatea socialistă și a aprobat principiile sistemului perfecționat de conducere planificată a agriculturii cehoslovace.

de oțel îl constituie conver- tizoarele cu oxigen — scrie în „Pravda* S. Afanasiev, doctor în. științe tehnice. La uzinele metalurgice de la Nijni Taghil și din Jdanov au intrat în funcțiune noi secții dotate cu asemenea convertizoare. Mari perspective au secțiile de convertizoare înzestrate cu mașini electronice de calcul.In adunările de partid și obștești din Moscova delegații au arătat că volumul producției întreprinderilor moscovite a crescut în decursul septenalului cu 43 la sută. Acest spor a fost posibil, în primul rînd, ca urmare a ridicării productivității muncii pe baza reconstrucției tehnice a întreprinderilor și introducerii tehnicii noi.In regiunea Moscovei — s-a subliniat la plenara activului comitetului regional

O cuvintare
a lui W. StophBERLIN 24 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o ședință a Comitetului de organizare a Săptămînii Mării Baltice, Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, a arătat că cererea R.D.G. de a fi primită în O.N.U. a găsit un larg ecou în țările nordice. „Fără îndoială, a subliniat el, a sosit timpul ca în interesul păcii să se facă noi pași în direcția normalizării relațiilor dintre R.D.G. și țările din nordul Europei", propunînd în acest scop încheierea unor convenții pe termen lung, înființarea de agenții economice în capitala R.D.G., precum și normalizarea traficului de persoane.

GENEVA 24 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: Părțile contractante ale Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.) au început joi la Geneva cea de-a 23-a sesiune. Pe ordinea de zi figurează probleme ca : necesitatea promovării exporturilor țărilor puțin dezvoltate ; analiza situației uniunilor vamale și a zonelor de liber schimb ; cererea Australiei de a fi autorizată să acorde preferințe tarifare țărilor puțin dezvoltate; intrarea în G.A.T.T. a Iugoslaviei și Elveției.Președintele comitetului de negocieri comerciale va face un raport asupra stadiului negocierilor din cadrul rundei Kennedy. Sesiunea va dura pînă la 6 aprilie 1966.

Sărbătoarea națională
a GrecieiAstăzi Grecia sărbătorește 145 de ani de la dobîndirea independenței de stat, realizată prin lupta plină de eroism a poporului pentru eliberarea națională de sub secularul jug otoman.Marea răscoală populară, declanșată la 25 martie 1821 pe pă- mîntul străvechii Elade, a avut un larg ecou în lumea întreagă. Patrioții greci au înscris în istoria țării lor acte de vitejie legendară pe cîmpul de bătălie împotriva opresorilor străini, acte ce au trezit în rîndul popoarelor profunde sentimente de admirație și spirit de solidaritate. Cauza dreaptă a libertății lor a întrunit adeziunea, simpatia și sprijinul poporului român, el însuși aflat în luptă, ca și poporul grec, contra asupririi otomane. Strînsele legături stabilite în această perioadă tre revoluționarii greci au adăugat noi valențe porturilor dintre cele două poare, existente încă din chitate.grecești și greco-indigene, descoperite recent de arheologii noștri pe țărmul fostului Pont Euxin, sînt mărturii elocvente. Populația geto-dacă a cunoscut civilizația elină, după cum grecii antici au luat cunoștință despre viața și obiceiurile locuitorilor care au trăit pe meleagurile de azi ale României.Legăturile prietenești au devenit tot mai necesare, cu atît mai mult cu cît, nu o dată în decursul vremurilor, cele două popoare au trebuit să învingă vicisitudinile impuse prin amestecul puterilor imperialiste, care transformaseră regiunea balcanică în așa-numitul „butoi de pulbere" al Europei.In contrast cu intențiile acestor puteri, în rîndul opiniei publice din Balcani a apărut și s-a dezvoltat, în anii dintre cele două războaie mondiale, o mișcare de în-

în- Și ra- po- exisfente încă din anti- Vestigiile monumentelor
români

curajare a apropierii și colaborării intre țările balcanice.Sub auspiciile acestor îndelungate raporturi și ale dorinței reciproce de conviețuire în cadrul a- celeiași zone geografice, în spiritul unei bune înțelegeri și cooperări, se manifestă și în zilele noastre tradiționala prietenie dintre poporul român șl poporul grec.în anii postbelici, țara noastră, călăuzită în politica sa externă de principiile colaborării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor politico-socială, a avut inițiativa normalizării relațiilor cu Grecia. In 1954 au reînceput legăturile comerciale, urmate, doi ani mai tîr- ziu, de restabilirea relațiilor diplomatice și numirea de ambasadori. Cooperarea dintre România și Grecia a înregistrat o evoluție în continuă ascensiune atît pe planul economic și comercial, cit și în domeniul schimburilor culturale, artistice, sportive. Au avut loc vizite reciproce de oameni de știință, profesori, • scriitori, artiști, ziariști. Filarmonica de stat „George Enes- cu" a întreprins un turneu la Atena, iar capitala noastră a găzduit spectacolele Teatrului național grec. Tradiționalul „Festival al lenei" va avea ca oaspete în cest an colectivul Teatrului operă și balet din București.Evoluția relațiilor greco-române este pozitiv apreciată de personalități politice din Grecia, de presa ateniană. Cu prilejul trecerii prin Atena a tov. Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, s-a subliniat de ambele părți că există încă mari posibilități și dorința comună ca relațiile multilaterale dintre cele două țări să se dezvolte mai departe.Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului grec, poporul român îl felicită călduros și îi transmite sincere urări de prosperitate și pace.
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Vedere din Atena

m BUENOS AIRES. Greva muncitorilor feroviari din Argentina, ““ precum și cea declanșată în transporturile auto, au provocat un adevărat haos la Buenos Aires. După cum informează agenția France' Presse, cele două greve, la care se adaugă cea declarată de personalul de sol al companiei „Aerolineas Argentinas", au accentuat criticile opoziției față de guvern, care este acuzat de a fi dovedit „nehotărîre" și „slăbiciune".
Eg VARȘOVIA. La 23 martie a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, care a discutat informările prezentate de președintele Comisiei de Stat a Planificării și de ministrul de finanțe, cu privire la îndeplinirea planului economiei naționale pe 'anul 1965 și pe primele două luni ale anului în curs, precum și cu privire la executarea bugetului de stat pe exercițiul financiar 1965.
SB HELSINKI. Rafael Paasio, președintele Partidului social-democrat, ieșit învingător în recentele alegeri parlamentare din Finlanda, a fost însărcinat să înceapă consultări în vederea formării noului guvern.

Ețgl HANOI. O delegație a Parti- dului Socialist din Japonia, condusă de Koichi Yamamoto, membru al Comitetului Central, a sosit la 23 martie la Hanoi, într-o vizită de prietenie.
Ai/

Un pastor protestant din Los 
Angeles (S.U.A.), care a hotărît 
să înfieze un copil negru orfan 
în vîrstă de doi ani, a devenit 
ținta unor atacuri ale rasiștilor. 
Aceștia au aruncat cu pietre în 
locuința sa și l-au amenințat 
prin telefon că vor recurge la 
represalii împotriva familiei. In 
lața amenințărilor, pastorul a 
fost nevoit să renunțe la inten
ția sa. In fotografie : pastorul și 

copilul negru

de partid — dezvoltarea producției va avea loc, înainte de toate, pe seama reconstrucției actualelor întreprinderi, reînzestrării lor tehnice, mecanizării și automatizării producției. Se prevede ca 85 la sută din creșterea producției globale a regiunii să se obțină prin ridicarea productivității muncii.Minerul V. Iarema relevă, într-o scrisoare publicată în presă, calitățile noilor combine introduse în ultimii ani în minele din Uniunea Sovietică. Combina P.C.-l R a dat minerilor din Karaganda posibilitatea să obțină o productivitate a muncii neatinsă încă în alte regiuni ale țării.In anii șesenalului, scrie I. Kulikov, ministrul industriei siderurgice din Ucraina, s-a creat o puternică bază de materii prime pentru siderurgie. Prin intrarea

în funcțiune a unor combinate de îmbogățire a minereului, s-a ivit posibilitatea de a exploata mine- reurile sărace în iier din bazinul Krivoi-Rog, care înainte nu erau folosite. Experiențele au arătat că fiecare procent de ridicare a conținutului de fier în minereu ridică producția de fontă cu 2,5—3 la sută.Proiectul de directive prevede sporirea considerabilă a producției de petrol. In industria petrolieră din Tataria — scrie în „Pravda" F. Tabeev, prim- secretar al comitetului regional de partid — centrul de greutate al muncii organizatorice. științiiice și tehnice trebuie să fie mutat pe problemele intensificării extracției de petrol exploatările existente, găsirea celor mai bune de valoriiicare deplină rezervelor sondelor în
in pe cai a ex-

ploatare. Ridicarea cu un procent a producției de petrol numai la exploatarea Romașkinskaia ar echivala cu descoperirea unui nou zăcămînt de dimensiuni mijlocii. Una din sarcinile principale — arată autorul — constă în introducerea pe scară largă a tehnicii noi în extracția de petrol, în primul rînd a pompelor cu o înaltă productivitate.La <comuniste republicane delegații au relevat rolul de frunte pe care îl au organele și organizațiile de partid în inițierea și conducerea ridicarea muncii și selor, pe în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.
A. MUNTEANU
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PEKIN. La 23 martie, un avion “ militar american fără pilot, pentru zboruri de recunoaștere la mare altitudine, a fost doborît de o unitate antiaeriană a Armatei Populare Chineze de Eliberare în timp ce efectua un zbor provocator de recunoaștere în spațiul aerian al regiunii de sud-vest a Chinei.
500000 de muncitori
italieni în grevă

ROMA 24 (Agerpres). — Un număr de 500 000 de muncitori meta- lurgiști, din industria constructoare de mașini și alimentară din o- rașul Milano au declarat joi o grevă în sprijinul revendicărilor . lor legate de majorarea salariilor și încheierea unui nou contract de muncă.La Terni au intrat în grevă în cursul zilei de miercuri aproximativ 7 000 de muncitori din indus-

tria metalurgică și constructoare de mașini. Tot miercuri a avut loc la Terni o demonstrație de masă, la care au luat parte peste 2 00(1 de persoane. Declarația sindicatului muncitorilor metalurgiști din localitate subliniază că greva a fost declarată în semn de protest împotriva înghețării salariilor și refuzului administrației uzinelor de a încheia noi contracte de muncă.
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