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între industrie și comerț sînt 
conexiuni a căror transpunere în 
fapt, printr-o organizare pe o 
treaptă superioară, permite obți
nerea unor rezultate deosebit de 
utile atît pentru ambele ramuri 
ale economiei naționale, cît și pen
tru consumatori. Se pot schița 
cîteva din aceste conexiuni, a că
ror realizare nu este legată de pre
gătiri prealabile laborioase.

Pornind de ia preocuparea tot 
mai accentuată a comerțului de a 
studia cererea populației (ancheta 
de tip monografic, corelată cu a- 
naliza detaliată a dinamicii desfa
cerii pe grupe de mărfuri și pe 
unități comerciale cu amănuntul 
avînd un rol primordial), industria 
trebuie să se adapteze cu mai mare 
suplețe în profilarea sortimentelor 
în diferitele perioade din an, cînd 
în consum se manifestă tendințe 
nete de modificare sau reorientare 
a cererii (este cazul confecțiilor, al 
diferitelor țesături sau altor obiec
te de modă). Dar nu numai atît. 
Uneori s-a putut constata că dife
rite articole de iarnă nu s-au gă
sit în cantități suficiente atunci 
cînd erau căutate, pentru ca la în
ceputul primăverii să umple raf
turile unor magazine. Lipsa de 
promptitudine în lansarea în fa
bricație a unor produse de sezon 
și livrarea tardivă a acestora ge
nerează stocuri de produse depă
șite de sezon, care devin așa-zi- 
se produse „greu-vandabile“. 
Realizarea unei legături convena
bile, operative, între industrie și 
comerț presupune, după cît soco
tim, îmbunătățirea metodologiei 
de întocmire a contractelor. La 
aceasta s-ar putea asocia și func
ționarea unui dispecerat la nivelul 
Ministerului Comerțului Interior, 
care să fie capabil în perma
nență să informeze întreprinde
rile comerciale și industriale asu- 

'.pra excedentului și, respectiv, de- 
■ licitului de mărfuri în întreprin
derile comerciale. Gîndesc că în 
felul acesta s-ar evita și stocările 
îndelungate ale unor mărfuri în
tr-o regiune sau alta, legate de 
blocarea spațiului de depozitare și 
de dificultățile de păstrare, s-ar 
evita recartările interregionale, 
care se soldează cu cheltuieli su
plimentare de manipulare și tran
sport.

Recepția calitativă este un teren 
deosebit de fertil pentru colabora
rea dintre industrie și comerț. Cu 
toată sporirea exigenței la recepția 
calitativă a mărfurilor, încă nu s-a 
ajuns la împiedicarea pătrunderii 
în comerț a unor loturi sau părți 
de lot necorespunzătoare calitativ. 
In întîmpinarea acestei cerințe ar 
trebui să vină unele măsuri luate 
de întreprinderi pentru livrarea de 
loturi omogene din punct de ve
dere calitativ, consemnarea pe do
cumentele mărfurilor a tranșei 
respective, însoțirea tuturor lotu
rilor cu certificate de calitate și, 
în funcție de natura produsului, și 
cu buletine de analiză. Por
nind de aici, se impune o 
strictă evidență a loturilor de 
produse refuzate la recepție, închi-

derea efectivă a canalelor lătural
nice de penetrație a lor în comerț 
atîta timp cît nu au suferit reme
dierile de rigoare. Recepția calita
tivă ar putea fi și mai mult ușu
rată dacă la contractare s-ar folosi 
cu spirit gospodăresc clauzele teh
nice la contractul economic, prin 
detalierea unor aspecte particulare 
care scapă reglementărilor de an
samblu, dar absolut necesare pen
tru o bună circulație a produselor 
(de exemplu, măsuri speciale de 
ambalare, de protecție în timpul 
transportului, de manipulare etc).

în momentul de față, omologa
rea produselor este privită mai 
mult ca un „act de naștere" al 
produselor noi. Se știe însă că la 
omologare se prezintă unicate,
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n perioada 1966—1970 sînt 
prevăzute să se amenajeze 
pentru irigații circa 400 000 
hectare pe baza unor solu
ții tehnice moderne, în

sisteme mari. Totodată, documen
tele de partid arată că este în in
teresul fiecărei cooperative agri
cole ca, prin mijloace proprii și 
utilizînd sursele locale de apă, să 
extindă cît mai mult suprafețele 
irigate. în aceeași perioadă urmea
ză să se termine îndiguirile și de
secările din Lunca Dunării și să 
se execute noi lucrări pe rîurile 
interioare, astfel încît suprafața 
apărată de inundații să ajungă- ța 
sfîrșitul cincinalului la circa 1,5 
milioane hectare.

Ținîndu-se seama de acest volum 
important de lucrări, s-a impus 
înființarea în cadrul Consiliului 
Superior al Agriculturii a unui De
partament care să coordoneze ac
tivitatea de hidroameliorații. îna
inte vreme, deși era beneficiarul 
de fapt al lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare și răspundea de buna 
folosire a pămîntului pe care se 
execută asemenea lucrări, Consi
liul Superior al Agriculturii nu 
avea în mînă problemele proiectă
rii, execuției și, în parte, a între
ținerii și administrării sistemelor. 
Ele reveneau unor organe din Co
mitetul de Stat al Apelor. De aici 
o seamă de deficiențe care, prin 
înființarea Departamentului amin
tit vor fi înlăturate.

Cunoscînd nevoile reale ale pro
ducției și cerințele unităților agri
cole beneficiare, dispunînd de cea

mai mare parte a fondurilor care 
se alocă pentru lucrările de îmbu
nătățiri funciare, de aparatul de 
studii și proiectări și de întreprin
derile de execuție, Departamentul 
va avea posibilitatea să eșaloneze 
mai judicios efectuarea diferitelor 
obiective, în funcție de importanța 
lor. De asemenea, va organiza mai 
bine munca de hidroameliorații și 
va urmări mai judicios realizarea 
lucrărilor și întreținerea lor.

Departamentul de îmbunătățiri 
funciare urmărește efectuarea stu
diilor și elaborarea în termeni utili 
și în mod corespunzător a docu
mentației tehnice necesare ; exe
cutarea lucrărilor de îndiguiri, de
secări, defrișări și de irigații ; în
treținerea și exploatarea corespun
zătoare a sistemelor hidroamelio- 
rative; sprijinirea cooperativelor 
agricole, prin proiecte și asistență 
tehnică, atunci cînd efectuează cu 
mijloace proprii lucrări de îmbu
nătățiri funciare cu caracter local.

în vederea înfăptuirii acestor 
sarcini s-au organizat Institutul de 
studii și prospecțiuni pentru îmbu
nătățiri funciare, Institutul de pro
iectări pentru îmbunătățiri fun
ciare, Trustul de utilaj terasier și 
Trustul de construcții pentru îm
bunătățiri funciare — activitatea 
lor fiind coordonată direct de De
partament. La regiuni, s-au înfiin
țat direcții de îmbunătățiri fun
ciare și organizare a teritoriului, 
care asigură studiile, proiectele și 
execuția lucrărilor de interes re
gional, acordă asistență tehnică 
cooperativelor etc.

încă de la înființarea Departa
mentului, principala atenție a fost 
îndreptată spre realizarea în între
gime a sarcinilor ce ne revin în 
1966. Anul acesta' se îndiguiește o 
suprafață de 45 300 hectare, se fac 
lucrări de desecare pe 80 600 
tare, iar terenurile amenajate 
tru irigat vor crește cu 32 211 
tare.

Sîmbătă dimineața, s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân care a participat la lucrările 
celui de-al XXIII-lea Congres al 
P.C.U.S.

Din delegație au făcut parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
ducătorul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Teodor Marines
cu, membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Moscova.

(Continuare în pag. a III-a)
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La invitația 
al Partidului 
sîmbătă a sosit în Capitală o de
legație a Partidului Comunist din 
Spania, care va face o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

Din delegație fac parte Santiago 
Carrillo, secretar general al Par
tidului Comunist din Spania, Fran
cisco Gutierrez, Ramon Mendesona, 
membri ai Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania, și Juan Vazquez, 
membru al C.C. al P.C. din Spania.

Delegația Partidului Comunist 
din Spania a sosit de la Moscova

DE LA DISTANTA
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Introducerea dispecerului de 
circulație, care asigură dirijarea 
de la distanță a traficului, re
prezintă o etapă superioară în 
acțiunea de modernizare a trans
portului pe C.F.R. Cu asemenea 
instalații au fost înzestrate pînă 
acum complexele feroviare Paș
cani, Dej, Petroșeni, Suceava, 
Medgidia, Brașov, precum și sec

La sosire, pe aeroportul Bâneasa

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, de membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și

al 
ai

Foto : Gh. Vințilă

guvernulul, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești.

Au fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
șefii misiunilor diplomatice ale ce
lorlalte țări socialiste acreditați în 
Republica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați 
pe aeroport au salutat cu căldură 
pe membrii delegației. Pionieri au 
oferit delegației flori.

★ ★

La plecarea din Moscova, pe ae
roportul Vnukovo, delegația a fost 
condusă de L. I. Brej nev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin și D. S. Poleanski, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., V. V. Grișin și V. P. Mja- 
vanadze, membri supleanți ai Bi-

roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii Ambasadei Republicii So
cialiste România la Moscova.

(Agerpres)

vizitează tara
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împreună cu delegația Parti
dului Comunist Român care a 
participat la Congresul al 
XXIII-lea al P.C.U.S.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
spanioli au fost salutați de condu
cători ai Partidului Comunist Ro
mân.

Tovarășii Santiago Carrillo și 
Nicolae Ceaușescu au ~~------- —
căldură saluturilor ce 
adresate de numeroși 
muncii veniți în întîmpinare pe 
aeroport. Pionieri au oferit flori 
oaspeților spanioli.

VIETNAMUL DE SUD

SIMPTOME
răspuns cu 
le-au fost 
oameni ai

(Agerpres)

Un mijloc important de sporire a capacității de 

transport a căilor ferate corespunzător cerințelor 
economiei naționale este înzestrarea cu instalații și 
echipamente avînd un înalt grad de automatizare. 
Despre această acțiune ne-a informat tov. inginer 

Marcel RĂDULESCU, director al Direcției 

tehnice din

ția de circulație Fetești-Cerna- 
vodă. în prezent se află în curs 
de montare o instalație dispecer 
la secția de circulație Orșova- 
Caransebeș, în lungime de 90 km. 
De la postul central al dispece
rului, instalat în gara Caran
sebeș, vor fi telecomandate ma
cazurile și semnalele din 15 stații 
intermediare.

Ministerul Căilor Ferate.

ALE DERUTEI
In timp ce guvernul 

de la Saigon a hotărît 
înlocuirea comandan
tului regiunii I, la Da 
Nang a început eva
cuarea civililor și per
sonalului auxiliar al 
trupelor americane.

Mai aveam o îndoială : 
dacă Dochia nu și-a lepădat 
ultimul pulover? Acuma sînt 
sigur. Semne indubitabile. 
Din vitrina magazinului de 
încălțăminte din Dudeșfi au 
dispărut ieri șoșonii... Medicul 
din blocul de peste drum a 
agățat de pervazul exterior 
al ferestrei sale — deforma- 
fie profesională — termo
metrul. E îngrijorat. Mercu
rul urcă...

Vecinul celibatar și-a arbo
rat musfeafa de primăvară. 
Roz-albă ca o rămurică în
florită de piersic... La „Delta 
Dunării’ au apărut „puii de 
baltă", prima recoltă a heleș- 
feelor... Am văzut-o pe blon
da domnișoară de la circa 
fiscală muind distrată con
deiul în buchejelul de vio
lete din paharul de pe bi
rou, în loc să-l moaie în că
limara cu cerneală albastră 
de alături.

Chepengul de aerisire al 
autobuzului 37 a fost între
deschis... Berzele din Cișmi- 
giu au început să clămpă-

nească înfr-aiurea... Ce 
încolo-încoace, primăvara !

...Odată cu luceafărul de 
seară, care-i primul număr 
din programul astronomului 
public, omul cu telescopul 
la spinare și-a făcut aparifia 
în Calea Victoriei. Și-a mon
tat meticulos instrumentul cu 
ocheane, l-a potrivit în direc
ția stelei abia intrate în sce
nă, s-a așezat pe scăunelul 
portativ, după care a arun
cat o privire îmbietoare ce
lor cîfiva spectatori încă șo
văielnici. Ei, nimeni nu se de
cide ? Nimeni n-are curiozi
tatea să vadă mai de aproa
pe strălucitoarea Venus, pe 
nurii astrali ai căreia nourași 
fugitivi închipuie parcă un 
balet continuu ?

Cui îi vine să se imobili
zeze numai două minute cu 
ochii în lentilă, cînd primă
vara îi mînă 
— meditează

Tnfr-adevăr, 
scos pe străzi
lume de kermesă. 
perechi, băieți și fete

de colo colo ? 
astronomul.

amurgul a 
ți bulevarde o 

Grupuri, 
circu-

F. BRUNEA-FOX

lă în sus și în jos, blocafi un 
moment la intrarea cinema
tografelor, cît să afle că nu 
mai sînt bilete, cît să schim
be un hohot de rîs cu rîsul 
altor băieți și fete. Alunecă 
felin troleibuze, huruie în 
goană automobile, fulgeră 
motociclete cu povară mixtă... 
Pe afișul filmului „en vogue” 
surîde galeș frumoasa îndră
gostită... Firmele luminoase 
își fac cu ochiul, peste stro

de la un trotuar la celă- 
și să nu zici că și literele 
fluorescente se fin strîns 
mînă ca niciodată ? Ro- 

frafi-

dă, 
lai t 
lor 
de
manfe însoțesc fluxul 
cului public, cînd fortissimo, 
cînd pianissimo, pe cadenfa 
trecătorilor cu tranzistor. La 
baruri, consumatori grăbiți 
dau de dușcă, în picioare, I

paharul 
transparent și rece. Viața o- 
rașului freamătă și cheamă.

Astronomul n-are succes 
în asfă-seară. A rămas stin
gher și e păcat pentru ce- 
făfenii ăștia ambulanfi. Căci 
între timp au mai intrat în 
scenă și celelalte atracții : 
Dragonul, Andromeda și, ca 
final spectaculos, Calea lac
tee, marea feerie a firma
mentului... Chiar și un număr 
suplimentar, hors-program : 
un satelit artificial I

Și iată. Desprinși din iureș, 
doi tineri, un băiat și o fată, 
s-au oprit înaintea telescopu
lui.

„Am o idee’ — i-a zis bă
iatul, cu înfrigurare, compa
nioanei sale. A pus mîna pe 
rotija de reglai a instrumen
tului optic și pînă să se du
mirească astronomul amorfii 
pe scăunel i-a și dirijat țeava 
(o fi făcut armata la artile
rie) spre clădirile din bule
vardul de-alături. L-a mane
vrat cu precizie, s-a uitat prin 
lentilă la nu știu ce etaje cu

feresfrele luminate și a 
clamat triumfător :

— E în regulă !... 
spus că n-ai motive să fi ne
liniștită... Tatăl tău e pe te
rasă, joacă șah cu vecinul, iar 
mama e alături — citește. 
Uită-te și fu !

Fata a privit și 
gaura cheii, și a 
inima la loc :

— Ionele, hai 
să ne plimbăm 
Avem timp. Ne 
rășe astronom.

Omul s-a ridicat de 
scăunel, a cătat și el o clipă 
prin obiectiv, la fereastra cu 
pricina, a dat din cap cu me
lancolie — o fi avînd poate 
și el o fată, sau cine știe ce 
amintire l-o fi năpădit — și 
a murmurat îngîndurat :

— Primăvara nu 
dever astronomiei I

Și-a demontat fără 
telescopul, l-a băgat 
sacul încăpător și a 
t-o agale prin mulfimea care 
continua să forfotească pe
bulevarde ca o ploaie de
meteori.

Țl-am

ea, ca prin 
rîs. l-a venit

Cișmigiu 
barca, 
tova-

în
cu
ierți,

Primăvara I 
pe

aduce

grabă 
în ruc- 
porni-

I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
i 
i

— Ce funcție îndeplinește 
instalația de centralizare-dis- 
pecer ?

■— Cu ajutorul ei se pot dirija 
de la un post central toate tre
nurile care merg pe o secție de 
circulație avînd lungimea de 
100—300 km. în oadrul unei ase
menea secții se pot deplasa la un 
moment dat, simultan, 20—40 de 
trenuri. Circulația este condusă 
de la distanță, de unul sau doi 
operatori-dispeceri. Pe un panou 
de mărime obișnuită se află o 
schemă luminoasă ce redă tot 
păienjenișul de linii, semna
le și macazuri din gările res
pective. Comanda bunei des
fășurări a traficului se transmi
te într-o secundă, prin simpla 
apăsare pe două butoane. Insta
lațiile de pe teren realizează 
parcursul în 10—12 secunde și 
confirmă prin telesemnalizare 
executarea. Noua poziție a maca
zurilor și semnalelor apare pe 
planul miniatural al liniilor.

— In transportul feroviar 
și-au făcut apariția și blocu
rile automate. Ce ne puteți 
spune despre rolul lor ?

— Circulația trenurilor între 
două stații se face pe baza indi
cațiilor pe care mecanicul le pri
mește de la semnalele luminoase 
ale blocului automat. Pe linia 
curentă sînt instalate pentru fie
care sens de circulație semnale 
cu trei lumini ce indică mecani
cului liberă trecere sau, even
tual, necesitatea de oprire a tre
nului înaintea semnalului urmă
tor, aflat la o distanță de 1,5—2,5 
km. în acest fel se obține o creș
tere a capacității de circulație cu 
circa 20 la sută. Pînă acum s-au 
montat blocuri automate de-a 
lungul a 600 km de oale ferată. 
Pînă la sfîrșitul acestui an vor 
mai fi echipați cu blocuri auto
mate peste 250 km cale ferată.

în prezent se experimentează 
și instalații de semnalizare au
tomată la trecerile de nivel 
— cale ferată și șosea — 
prevăzute cu bariere automate și 
semnale luminoase. Barierele și 
semnalele sînt comandate auto
mat chiar de trenurile care trec 
prin aceste locuri.

ISC

& Dezbateri in Consiliul
de Securitate

cu privire 
la problema 

rhodesiană

„CARTIERUL CINCI"

din ansam-Macheta noului cartier 
blul Balta Albă, a cărui construc

ție va începe curind
(Citiți reportajul în pagina a O*a)
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j „Cartierul
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1916-1920
în România anilor 1916— 

1920, ca urmare a ascuțirii 
contradicțiilor sociale, a- 
gravate și mai mult de pri
mul război mondial, creș
teau puternic ura și revolta

maselor muncitoare de la orașe și sate împotriva orîn- 
duirii burghezo-moșierești, se întețeau irămîntările so
ciale, mișcările și acțiunile de luptă ale diferitelor pături 
și categorii ale poporului român, în frunte cu clasa mun
citoare. în aceste condiții de efervescență și convulsii 
sociale, ideile Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
au găsit un teren deosebit de fertil. Acțiunile revoluțio
nare au cunoscut o dezvoltare impetuoasă, s-a accele
rat Intr-o măsură considerabilă procesul de clarificare 
în Tinderile vechii mișcări socialiste.

Aceasta și-a găsit expresia in orientarea revoluționară 
tot mai hotăntă a membrilor Partidului Socialist și a 
maselor muncitoare. în intensificarea activității pentru 
transformarea partidului socialist în partid comunist.

CREȘTE VALUL
NEMULȚUMIRILOR SOCIALE
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Infefirea exploatării eapitalisto-moțierețfl, suferințele provocate de 
război, foametea, ruina economică, specula ți scumpetea, ocupația străină 
au făcut ca fncă din 1916 să se desfășoare largi acțiuni de luptă ale 
maseior muncitoare, determinind creșterea gradului de radicalizare a 
proletariatului român.

FRĂMÎNTÂRI LA SATE

un strigăt de deznădejde 
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ECOUL MARII REVOLUȚII SOCIALISTE 
DIN OCTOMBRIE

Represiunea de la 13 Decembrie 1918
întețește spiritul de luptă al proletariatului
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Mai pe scurt C5. Așa se nu
mește — pe machetă deocamda
tă — noul cartier din ansamblul 
Balta Albă a cărui construcție 
va începe curînd. Acum se fac 
lucrări de organizare a șantie
rului pentru primul microraion 
din cadrul „cartierului cinci".

Acest microraion va cuprinde 
36 de blocuri cu 4 266 aparta
mente în suprafață locuibilă de 
peste 135 000 metri pătrați. Vor 
locui aici circa 14 000 de persoa
ne In afară de blocurile de lo
cuit, în acest microraion se vor 
construi spații pentru unitățile 
comerciale și ale cooperației 
meșteșugărești, două școli gene
rale de cîte 16 săli de clasă fie
care, dispensar, teren de sport, 
spatii de spori și joacă pentru 
copii, parcaje auto, precum și 
clădiri si instalații tehnico-edili- 
tare aierente.

întreg „cartierul cinci* — am
plasat într-un perimetru situat 
între strada Ecaterina Teodoroiu, 
bulevardul Colectorului și vii
toarea magistrală Est-Vest — va 
cuprinde, în stadiul final, un nu
măr de 12 000 de apartamente, 
ceea ce reprezintă mai mult de 
jumătate din numărul total de 
apartamente date pină acum în 
folosință in ansamblul Balta Albă.

— Prin ce noutăți arhitectonice 
și de confort se va deosebi noul 
cartier de construcțiile anterioa
re ? — l-am întrebat pe tovarășul 
arhitect NICOLAE KEPES, șeful 
serviciului de Ia „Proiect-Bucu- 
rești", în cadrul căruia a fost pro
iectat „cartierul cinci”.

— E vorba în primul rind de 
unele modalități și materiale noi 
de finisare a fațadelor, care în
găduie o mai mare diversitate a 
aspectului exterior al blocurilor. 
Vom folosi, bunăoară, la fațade
le blocurilor construite din pa
nouri mari un nou tip de panou 
prefabricat, cu tencuială zgrun- 
juroasă, din piatră de rîu, care 
le va da o înfățișare vie, intere
santă. In ce privește confortul in
terior, amintesc cîteva noutăti 
mai ales la apartamentele de 
cîte două camere. In unele din 
aceste apartamente ortnduirea 
încăperilor este concepută astfel g 
îneît accesul în dormitor să seu 
poată iace din vestibul nu numai ii 
prin camera de zi, dar și prin .- 
baie. înlăturăm în felul acesta,; 
Inconvenientele accesului obli- s 
gatoriu între încăperile de locuit 
La altele, camera de zi se preve- ■ 
de să fie mai mare ca de obicei 
— 20-21 metri pătrați : în spațiul $ 
acesta este cuprinsă și o nișă ■* 
destul de încăpătoare care va 3 
putea fi adaptată, după caz, fie 
pentru sufragerie, fie pentru spa
țiu de dormit. Menționez că, în 
afară de obișnuitele cămări și 
debarale, aceste apartamente 
vor avea și cîte unul sau două 
dulapuri în perete. Un amănunt 
important : blocurile turn din noul 
cartier vor fi dotate cu cîte o 
mică uscătorie la fiecare nivel in
termediar. deservind apartamen
tele de pe două paliere.

Constructorii din Capitală fo 
losesc din plin timpul prielnic 
pentru a realiza în întregime pla
nul de 12 433 apartamente ce vor 
fi date în folosință în decursul 
anului 1966. Pînă acum au fost 
terminate 1 484. In trimestrul ii 
încă 3 200 de apartamente vor 
primi noii locatari.

Victor BIRLADEANU

SE INTENSIFICĂ

MIȘCAREA GREVISTĂ

pa «fi .witessf _ p*”.

însuflețit de ideile internaționalismului, proletariatul român a salutat 
cu căldură Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. „Eliberarea noas
tră — se spune într-un manifest din 1917 al socialiștilor români — poate 
și trebuie să fie numai opera noastră proprie''

Păzbunați pe martirii lui 13 Decembrie!
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Anii 1918—1920 au cunoscut 
eoni lâ c.eșlere a vilului lupte
lor muncitorești pentru revendi
cări economice și politice. Au 
intrat In acțiune detașamente îna
intate ale proletariatului — meta- 
lurgiștli. ceferiștii, petroliștii.
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spaneșre astăzi țara cea mai isiinsă din Europa; sodalismui 
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in fata acestei revolți mărețe, In fața acestei traitstormâri pentru 

vecie, care e datoria noastră?
De noi depinde totuil Nci vom cuceri total! Eliberarea noastră poate 

ți trebue să tic numai <>per« itoasaa proprie! Muncitorimea din satele ?i 
orașele Roniiniei nu mai poate da destinele ei în mîinite clasei stăpâni- 
tcare. Interesele muncitorilor ți (titanilor sânt tocmai protivnice intereselor 
celor două mii de bocii și fabricanți din Rominîa.
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Masele muncitoare din România 
i-au ridicat cu putere fn apărarea 
mărețelor cuceriri ale lui Octom
brie, exprimfndu-șl prin mari greve 
șl demonstrații solidaritatea cu 
proletariatul rus, protestul fată de 
Intervenția împotriva tinerei Pu
teri Sovietice. Alături de Armata 
Roșie au luptat împotriva Inter- 
ventioniștilor și voluntari români, 
constituifi în batalioane revoluțio
nare. In fotografie, ostași revolu
tionart români la Odesa, purtînd 
steaguri roșit și pancarta „Trăiască 
revoluția română*.

Solidarizarea
SttfiuniUt HrtfdvM fi tlMiCefeMr

CV U» tostrtpv ctotro 13 it^tpbrit

•wbăfcix» ••

In cursul anului 1918, grevele și demonstrațiile muncitorești 
o puternică amploare, transformindu-se în mari acțiuni de clasă. Incer- 
cînd să înăbușe luota maselor, desele exoloataloare au pus la cale ma
sacrul din 13 decembrie 1918 din piața Teatrului National împotriva 
muncitorilor care manifestau pașnic pentru pline, libertate șl o viață 
mai bună, Împotriva «târli de asediu șl a teroare!. Zeci de muncitori 
au fost uciși sau ran fl. In facsimile — un desen de N. Tonitza fnfătișlnd 
masacrul, manifeste care chemau muncitorimea la continuarea luptei șl 
moțiuni de solidaritate ale muncitorilor.
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Partidul soeialdemocrat dm Romania

I ---------
| ÎN INTERESUL

Tn anii premer
gători creării 
P.C.R., s-a inten
sificat lupta ideo
logică din sinul 
Partidului Socia
list, s-au întărit 
forțele care mili
tau pentru o ori
entare consec
vent revoluțio
nară, pentru în
vingerea concep
țiilor reformiste, 
in facsimil, un 
manifest al Parti
dului social-de
mocrat din funie 
1917. care chema 
poporul român 
,să Înfăptuiască 
propria lui revo
luție".

I
■
! Noi forme 
[de asigurare
i A. 0. A. S.
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

CETĂȚENILOR
3

'BTnbesihalatelor
Ottati J****.,’* 

toy «t r«*» «i 
?rsw stașâtoS. &

& -- **■*> v* M
<•< #•*> «'ft- j
W jwL w wtâft* vW* <* H

Către mtincâto*-» de pâytAnî

TevarAșl 'pinuii*
Start .te >k‘ mm v laz
S- ■■•--■ ; ■«. ,<o <^-s> :.ni . .x : • >><; v .<£

.£*1 .•-•,-/• w -.i:- X-, c.-mW< «SWțn- .«? 4>-.u: -ii., U*»W,.
-i>> 0<*<- -:s .•♦•> -

?i*, <țw & vi a&W* a ?*■.
WxL8< lîW>»0«W*x -.V k -VKSP. U mîx y-5^ trișș-^

I .L>; ii. '

>; J

ci iwfff , <a f^.4 wsMSktfv. aww/ 
& «= <Wî,

,.<s «•
ărfrt »

v* Vmy*; <* «<-.

«<>5> . ->.«.>■
-.xtri» ;<•» sm. texts» irtJ&g»- r< ■«&>-«&«• 4* -A «•■>>**» >-;€?I

iVK4 '?.<ti'ylrs ți 4» vijisa '

pĂexĂwixî Wkr& W i

Frămtntărlle revoluționare cuprindeau și țărănimea. In primul plan, un 
manifest al Partidului Socialist din anul 19Î0. în care se spune : „Și voi, 
tovarăși fărani, trebuie să apucați pe calea organizării și luptei socia
liste. Norodul muncitor romăn nu mai poate îngădui călăilor și ciocoilor 
de a-l asupri, de a-l fura și înșela... Alăturați-vă de mișcarea fraților 
voștri : muncitorii de la orașe și scrieți pe steagurile voastre roșii de 
adunare, da Infrăfire șl de luptă : Tot pămîntul fără plată țăranilor 1*.
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In desfășurarea procesului de cla
rificare ideologică un rol impor
tant a avut răspindirea unor lu
crări ale lui Lenin, tipărite atunci 
pentru prima oară tn limba română.
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Pe măsura creșterii conștiinței revoluționare șl a 
experienței de luptă a proletariatului român. în 
cadrul Partidului Socialist s-a întărit curentul pentru 
transformarea acestuia în partid comunist. In facsimil, 
extras din moțiunea prezentată în ședința Consiliu
lui general al partidului și sindicalelor din 30.1— 
$.11.1921 de aripa de stînga — majoritară, — care 
se pronunța pentru afilierea partidului la Interna
ționala a lll-a.

Tovarăși muncitori'
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„Din greșelile făcute, noi trebuie să 
tragem 
noastră 
trebuie 
Partidul 
într-un 
COMUNIST".

învățăminte pentru viitor. Lupta 
n-a luat sflrflt. Poziția slabă 

întărită și armele îmbunătățite. 
Socialist trebuie transformat 

PUTERNIC PARTID POLITIC
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Manifeste ale aripei de stînga din mișcarea socialistă, care 
cereau crearea partidului comunist.

Pagină realizată în colaborare cw 
Institutul de Istorie a partidului 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

Administrația Asigurărilor de 
Stat a luat în ultimul timp unele 
măsuri pe baza cărora se acordă 
populației o seamă de noi avan
taje. Printre acestea se numără 
reducerea primelor la asigurarea 
facultativă a bunurilor casnice și 
gospodărești, cuprinderea unor 
noi categorii de bunuri In asigu
rare, precum și lărgirea cazuri
lor de daune în care se acordă 
despăgubiri.

Astfel, cetățenii care își asi
gură mobila, îmbrăcămintea, a- 
paratele electrice, televizoarele, 
bibliotecile etc. primesc despă
gubiri în cazurile de pagube cau
zate de incendiu, inundație pro
vocată (de exemplu de sparge
rea unei conducte 
cuință), precum și 
cazuri.

Pe aceeași linie 
asigurările pentru 
rite de autoturisme. Potrivit noi
lor prevederi, A.D.A.S. acordă 
despăgubiri în cazurile de ava
riere sau distrugere a autoturis
melor în urma unor accidente pe 
care le-ar suferi în timpul mer
sului sau al staționării. Primele 
Ia acest fel de asigurare se sta
bilesc în funcție de capacitatea 
cilindrică a autoturismului. Im
portant este, de asemenea, faptul 
că asigurarea poate fi extinsă și 
asupra cazurilor de despăgubiri 
civile, iar la cererea celui inte 
resat poate fi valabilă și în afara 
teritoriului țării.

de 
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apă în lo- 
multe alte

se
avariile sufe-

înscriu și
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CERCETAREA
METALURGICĂ 

IN 
ACTUALUL 
CINCINAL Intr-una din secțiile uzinei „Neteral" din Bucurețti: aici are Ioc topirea aliajelor de cupru 

(Foto : Agerpres)

„Anul trecut — ne-a spus iov. ION GANESCU, de la Direcția 
mișcării și comercialului C.F.R. — suma locațiilor încasate de Căile 
Ferate s-a ridicat la aproximativ 66 milioane de lei. Unii imobili
zează vagoanele, alții penalizează. Dacă nu s-ar fi înregistrat nici o 
locație, Căile Ferate ar fi putut transporta în plus 1,6 milioane tone 
de mărfuri".

conf. dr. ing. Iosif TRIPȘA
directorul Institutului 

de cercetâri metalurgice-București

Cerințele economiei na
ționale în următorii cinci 
ani pun sarcini complexe 
cercetării științifice me
talurgice în vederea unei 
contribuții sporite la dez
voltarea producției side
rurgice a țării și obține
rii de oțel, fontă, aliaje, 
laminate, cocs, de cali
tăți superioare.

Industria noastră con
structoare de mașini asi
milează în prezent noi 

< mașini și utilaje, cum 
i« sînt locomotiva electrică 
e (de trei ori mai puter- 
i, nică decît locomotiva Die

sel electrică), cazanele 
nf pentru termocentrale cu 
-d capacitate mărită, urmînd 
< să funcționeze la tempe- 
-a râturi și presiuni mult 

sporite, utilaje chimice 
de diferite destinații etc. 

c — care pretind oțeluri și 
aliaje cu indici înalți de 
rezistență Ia eforturi me
canice sporite, la tempe
raturi ridicate, la agresi
vitate chimică. în preo
cuparea de a răspunde a- 
cestor sarcini au fost cu
prinse în planul nostru 
de activitate teme legate 
de producția unor sorti
mente noi de oțeluri, cu 
caracteristici superioare, 
asimilarea unor tehnolo
gii moderne, cum este e- 
laborarea oțelului cu su
flare de oxigen în con- 
vertizoare etc.

Pentru a ajunge la so
luții practice cît mai e- 
ficace cercetarea științi
fică trebuie să abordeze 
și aspecte fundamentale, 
legate, de pildă, de stu
diul structurii intime a

metalelor, de influențele 
factorilor tehnologici a- 
supra diferitelor lor pro
prietăți. Interesează ast
fel influența diferitelor 
elemente de aliere asu
pra structurii cristaline 
a oțelului, așezarea ato
milor în rețeaua de cris
talizare a aliajelor, deoa
rece, în cele din urmă, 
acestea determină propri
etățile fizice și chimice 
ale noilor mărci de oțe
luri și aliaje. Putem cita, 
ca exemplu de cercetări e- 
fectuate pe o bază teoreti
că nouă, noul procedeu ro
manesc original de fabrica
re a cocsului din cărbuni 
energetici, procedeu cu o 
importanfă economică deo
sebită, care permite să se 
lărgească baza de materii 
prime a siderurgiei.

în vederea dezvoltării 
cercetărilor sale la nive
lul cerințeloi- industriali
zării, institutul nostru a 
fost înzestrat în anii din 
urmă cu o importantă 
bază materială. Ea cu
prinde, în afară de labo
ratoare echipate cu uti
laj modern, stații pilot și 
instalații cu caracter se- 
mi-industrial, în care se 
verifică, înainte de a se 
încredința producției, 
procedeele tehnologice e- 
laborate în institut. Pen
tru a obține o utilizare 
mai rațională a actualei 
baze materiale, s-au luat 
diferite măsuri organiza
torice, ca unirea tuturor 
stațiilor pilot într-o sin
gură unitate, ceea ce ne 
permite să utilizăm mai

bine forța de muncă, 
materialele și instalațiile, 
să planificăm activitatea 
ei în funcție de planurile 
de cercetare.

Totuși, trebuie spus că 
nu în toate cazurile baza 
materială este folosită cu 
eficiență. Se întîmplă ca 
cercetarea științifică să 
fie întîrziată, deoarece nu 
se pregătesc utilajele 
pentru experimentare în 
ritmul pe care îl cere ac
tivitatea de cercetare. A- 
ceasta se datorează fap
tului că proiectarea mo
dificărilor și efectuarea 
lor, procurarea materia
lelor pentru noile lucrări, 
durează încă mult prea 
mult. Din această cauză 
este întîrziată aplicarea 
în producție a rezultate
lor unor cercetări și se 
reduce eficiența lor eco
nomică.

O cale principală de 
ridicare calitativă a cer
cetării metalurgice este 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor, 
în acest scop, s-a creat 
în institut o rețea de for
me de învățămînt care a- 
sigură cercetătorilor în 
continuare creșterea gra
dului de specializare. Ast
fel, se află în al patrulea 
an de funcționare cursul 

*" pentru folosirea în cer
cetare și producție a me
todelor matematice mo
derne. El și-a dovedit e- 
ficiența prin adîncirea 
diferitelor aspecte studia
te, prin formularea unor 
relații matematice care 
au condus la intensifica
rea unor procedee tehno
logice. înzestrarea indus
triei metalurgice și a in
stitutului nostru cu uti
laje moderne, la nivelul 
tehnicii mondiale » deter
minat înființarea' unui 
curs special care contri
buie la lărgirea cunoștin
țelor cercetătorilor în ce

privește tehnica nouă și 
noile metode de măsu
rare.

Planul nostru de cerce
tare științifică pentru pe
rioada cincinalului are 
în vedere atît necesități
le actuale cît și perspec
tivele de dezvoltare ale 
industriei metalurgice. 
Pornind de la acest plan 
s-au elaborat propuneri 
pentru lărgirea bazei 
materiale a institutului și 
perfecționarea cadrelor 
de cercetători.

Analiza aplicării în pro
ducție a rezultatelor și cer
cetărilor arată că drumul cel 
mai scurt spre aplicarea în 
producție II parcurg lucră
rile care stnt axate pe pro
bleme de interes imediat 
ale industriei. Sînt cazuri 
cînd încă înainte ca cer
cetătorul să-și termine 
memoriul de prezentare 
a rezultatelor obținute în 
laborator sau stația pilot, 
acestea își și găsesc apli
carea pe scară industria
lă. Așa s-a întîmplat, de 
exemplu, cu unele oțeluri 
și aliaje utilizate la noile 
tractoare, camioane etc.

în același timp, trebuie 
să constatăm că există și 
cercetări de mult înche
iate, care nu și-au găsit 
încă aplicarea în produc-:, 
ție. Motivele se pot dato
ra și cercetătorului, care 
nu și-a axat activitatea 
pe probleme suficient de 
actuale sau nu a reușit 
să găsească soluții destul 
de eficiente și corespun
zătoare realității noastre 
economice, încît să antre
neze cadrele tehnice din 
uzine în aplicarea lor. 
Neaplicarea se datorează 
însă, în unele cazuri, și 
beneficiarilor. în de
cursul ultimilor ani, co
laborarea institutului cu 
uzinele s-a îmbunătățit 
simțitor. Totuși, mai sînt 
cazuri cînd institutul

răspunde cu întîrziere la 
solicitările întreprinde
rilor sau cînd uzinele în- 
tîrzie crearea condițiilor 
pentru experimentare sau 
aplicare a rezultatelor. 
Practica arată că stabilirea 
prin contract a obligațiilor 
pe care și le asumă atît in
stitutul cît și beneficiarul 
stimulează rezolvarea ope
rativă a problemelor și cre
ează condiții mult mai si
gure pentru efectuarea și 
aplicarea cercetărilor.

Un aspect pe care îl 
consider important este 
sprijinirea de către insti
tut a activității de con
cepție și de cercetare care 
se desfășoară în diferitele 
uzine metalurgice, cum 
sînt combinatele de la 
Hunedoara și Reșița, u- 
zinele de la Oțelul Roșu, 
Cîmpia Turzii, Carbo- 
chim-Cluj, care dispun 
de mai mulți ani de ser
vicii proprii de cerceta
re. Pentru necesitățile la
boratoarelor uzinale, in
stitutul elaborează noi 
metode de analiză și con
trol. acordă asistență teh
nică în rezolvarea diferi
telor probleme, primește 
lucrători din uzine pen
tru specializare, participă 
la colective de cercetare, 
formate din lucrători ai 
institutului și ai între
prinderilor. Nu mai pu
țin adevărat este că un 
asemenea sprijin e deo
sebit de util și cercetăto
rilor din cadrul institutu
lui favorizînd o mai bună 
cunoaștere a condițiilor 
tehnice și a problemelor 
practice din viața între
prinderilor.

întărirea diferitelor 
forme de colaborare în- 
tfe cercetare și industria 
noastră metalurgică re
prezintă calea sigură a 
unei crescînde contribuții 
comune la îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului.

um intră un vagon în 
!°catte ? Privim de sus, 
de pe podul-pasarelă al 

IțjȘjS Gării Obor, drept în inte
riorul cîtorva din depo

zitele de combustibil aflate în a 
propiere. Din gară pleacă trenuri 
de marfă, altele vin. Iată că o lo
comotivă împinge un vagon cu eăr- 
buni în curtea depozitului nr. 8. 
Cum trece de gardul acestui depo
zit, locomotiva, frînează, apoi se în
toarce încetișor spre gară. Apar 12 
oameni și începe manevra... cu 
umărul. Vagonul este trecut de pe 
o linie pe alta și, în fine, oprit în
tre saboți.

Este un vagon de mare tonaj. 
Pe planșeul inferior are o insta
lație de descărcat semimecanică. 
Pusă în funcțiune, ea are capaci
tatea de a descărca vagonul în 10 
minute. Dar descărcătorii par a 
nu o lua în seamă. Din simplul 
motiv că instalația poate fi folosi
tă numai dacă depozitul întreprin
derii „Combustibilul" ar aveabun- 
kere, benzi transportoare. Și cum 
depozitul n-are asemenea uti
laje, fiecare dintre cei 12 oa
meni ia unealta clasică — lo
pata — și golirea vagonului începe. 
Timpul legal de 6 ore trece repede. 
Apare un om în uniformă C.F.R., 
face o înregistrare. E clar: vago-

rea vizată dovedește însă că imo
bilizarea vagoanelor s-a produs 
din „cauze obiective". C.F.R.-ul își 
cere scuze și restituie banii.

Cum au fost convinse Căile Fe
rate că locațiile „Combustibi
lului" s-au produs din motive 
obiective ? Foarte simplu : delega
ții „Combustibilului" s-au dus la 
această instituție și au spus : „Noi 
nu avem posibilități de descărcare 
rapidă a cărbunilor. Credeți-ne !“.

într-o asemenea împrejurare se 
întîmplă una din două : ori C.F.R.- 
ul încalcă hotărîrile în vigoare, 
care stabilesc că „întreprinderile de 
orice fel sînt obligate să-și dezvolte 
șl să-și modernizeze rampele de ex
pediție șl de primire a mărfurilor” — 
și anulează penalizările, ori nu le 
încalcă și pretinde banii.

în această a doua situație, 
„Combustibilul" — fiindcă e vorba 
de această întreprindere — folo
sește argumentul forte. Spune, de 
pildă, reprezentantului C.F.R.: 
„Ne recunoaștem vina: nu ne-am 
modernizat mijloacele de descăr
care, n-avem benzi transportoare, 
n-avem lopeți mecanice, n-am or
ganizat echipa de noapte, n-avem 
de nici unele. Dar chiar dacă am 
avea de toate, n-am putea face 
față. Cum credeți că putem des
cărca vagoanele în termenul legal,

LOCAȚIILE
nul a ihtrat în locație. Descărca
rea lui putea fi făcută în 10 mi
nute, dar a durat 18 ore.

Direcția mișcării și comercialu
lui din Ministerul Căilor Ferate ne 
informase că întreprinderea „Com
bustibilul" este una dintre unită
țile care plătesc locațiile cele mai 
mari. în 12 luni, suma penalizărilor 
care i-au fost aplicate a ajuns la 
aproape 5 milioane de lei.

Cine se face răspunzător de pe
nalizările aplicate? Cine plătește 
banii, din ce fonduri? Potrivit le
gilor în vigoare, dacă un vagon 
intră în locație, penalizările sînt 
suportate de întreprinderea în 
culpă astfel : 1 la sută din to
talul lor plătesc directorul, conta
bilul șef, inginerul șef (pentru că 
n-au luat măsurile organizatorice 
cuvenite). Așadar, din cei cinci mi
lioane de lei, conducerea între
prinderii „Combustibilul" trebuia 
să. achite, din propriul buzunar, 
50 000 de iei. îl întrebăm pe tov. 
Paul Caramagiu, contabil principal 
la „Combustibilul": „Cîți bani ați 
plătit dv. personal drept penali
zări?". „N-am dat nici măcar cinci 
bani. Nici eu, nici directorul, nici 
altcineva. Legea se referă la uni
tăți cărora li s-au aplicat locații 
cu adevărat. Noi am fost penali
zați de formă..." (!!)

Care este realitatea?
C.F.R.-ul susține că a încasat 5 

milioane de lei de la „Combusti
bilul", iar „Combustibilul" afirmă 
că penalizarea a fost făcută de 
formă. Din suplimentul de expli
cații care ni se furnizează, înțele
gem următoarele : penalizările se 
aplică automat. Dacă întreprinde-

(Urmare din pag. I)

Ne-a preocupat în mod deosebit 
întocmirea la timp a documentației 
și avizării ei operative. Pentru-lu
crările din planul central, cu ter
men de punere în funcțiune în tri
mestrul II 1966, s-a asigurat în
treaga documentație necesară. în 
schimb, pentru cele care trebuie 
predate în trimestrul patru ea ur
mează să fie gata abia la 30 iunie. 
Este un termen cam tardiv, care 
se va reflecta negativ în activita
tea șantierelor, dar n-am avut ce 
face. Ținînd cont de aceasta s-a 
stabilit ca la 1 decembrie 1966 să 
avem întocmite toate proiectele 
necesare pentru lucrările ce ur
mează a fi atacate anul viitor.

O a doua problemă este asi
gurarea utilajelor și a materialelor 
necesare pe șantierele deschise. 
S-au întocmit din vreme comenzi 
și avem garanția că utilajele soli
citate vor fi livrate în termeni 
utili de către industrie ; au fost asi
gurate și transportate pe șantiere 
(îndeosebi pe cele cu termen de 
predare în primul semestru) ma
terialele de construcții necesare. Se 
ridică însă o problemă în coopera
tivele agricole va fi amenajată 
pentru irigat, pînă la finele trimes
trului II, o suprafață mai mare de
cît cea prevăzută inițial. Avînd în 
vedere faptul că industria nu ne 
asigură nici măcar utilajul tehno
logic necesar pentru suprafața pre
văzută inițial, rezultă că lipsa a- 
cestuia va fi și mai mare. Se 
simte nevoia de mai multe mo- 
topompe de 12 țoii, motoare de 15 
și 25 cai putere, instalații de as- 
persiune. Pentru a putea soluționa 
această problemă solicităm un 
sprijin mai mare din partea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

Grijă deosebită am acordat 
problemelor privind buna organiza
re a muncii. în prima etapă ne-am 
ocupat de organizarea unităților de 
execuție, de încadrarea șantierelor 
cu personal de specialitate. Au fost 
întocmite, totodată, proiecte de or

ganizare a șantierelor și de eșalo
nare a lucrărilor, s-au trimis la 
locurile de muncă o bună parte din 
utilajele, mijloacele de transport și 
materialele- necesare.

Cît privește rezultatele obținute 
în primele două luni ale anului, 
trebuie spus că nu sînt mulțumi
toare. Pe șantierul orezăriei de la 
G.A.S. Chirnogi, al sistemului’ de 
irigații și desecări Lița-Jiu, al 
G.A.S. Bordușani lucrările nu s-au 
desfășurat în mod corespunzător. 
Este adevărat, au existat ceva 
greutăți: timp nefavorabil, lipsa u- 
nor utilaje etc. Totuși, dacă șan
tierele ar fi fost mai birie orga
nizate, rezultatele ar fi fost mai 
bune. în ultima vreme însă, ca ur
mare a măsurilor luate, situația 
s-a îmbunătățit. Planul operativ pe 
luna martie a fost realizat inte
gral. în continuare sîntem hotărîți 
să recuperăm rămînerea în urmă 
din primele două luni.

înfăptuirea la timp a îndatoriri
lor ce revin lucrătorilor din secto
rul de hidroameliorații este condi
ționată și de modul cum diferite 
organe centrale cu care colaborăm 
își respectă obligațiile ce le revin. 
Uneori avem greutăți din acest 
punct de vedere. Ministerul Ener
giei Electrice, nu a prins în plan 
nici acum executarea unor linii de 
înaltă tensiune, care condiționează 
darea în exploatare a 2 300 hectare 
de teren ce se amenajează pentru 
irigat. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini nu res
pectă întotdeauna termenele de li
vrare a grupurilor de pompare, nu 
asigură o calitate corespunzătoare 
a acestora, ceea ce provoacă stag
nări în exploatare. O atenție mai 
mare ar trebui să acorde acest mi
nister producerii și livrării Ia timp 
a pieselor care ne sînt necesare 
pentru repararea tractoarelor gre
le, escavatoarelor etc. Lipsa lor nu 
ne dă posibilitate să folosim la în
treaga capacitate mașinile din do- 
tație. în scopul efectuării la timp a 
lucrărilor de hidroameliorații, ase
menea neajunsuri este bine să fie 
înlăturate pe viitor.

Tribuna experienței

înaintate

DESPRE CALITATE
— cu Emilia RADU, directoarea filaturii și țesătoriei 

„Aurora" din București —
Produsele întreprinderii „Aurora" 

din Capitală nu stau mult timp în 
rafturile magazinelor. Țesăturile ei sînt 
apreciate în mod deosebit de cum
părători. Explicafia : eforturile colec
tivului întreprinderii sînt îndreptate 
hotărît spre ridicarea calității produc
ției.

— Cu ce bilanț s-a încheiat 
primul trimestru ?

— Pe scurt, colectivul nostru și-a 
realizat integral sarcinile de plan. în 
primele trei luni s-au produs peste 
prevederi 50 500 m p țesături. Rezul
tatele s-au obținut pe baza creșterii 
productivității muncii, folosirii inten
sive a războaielor. Amintesc că nu
mărul planificat de bătăi pe un 
război-oră a fost depășit simțitor.

— Ce rezultate s-au obținut în 
îmbunătățirea calității produ
selor ?

— în ultimul timp, întreprinderea 
a trecut la producerea unor țesături 
din fire fine, subțiri, gazat-mercerizafe. 
Evident, acestea sînt țesături de înal
tă calitate, cu caracteristici Superioa
re. Am urmărit ca, din fiecare kilo
gram de fire, să obținem țesături care 
să valorifice la maximum calitățile na
turale ale fibrelor de bumbac. Față 
de 1961, In acest an ponderea țesătu
rilor de calitate „extra" a crescut de 
la 27 la sută, la peste 55 la sută, 
în urma sesizărilor comerțului, în a- 
cest an s-au îmbunătățit simțitor aspec
tul, coloritul și ambalajul batistelor 
fine bărbătești și de damă.

— Prin ce mijloace s-a acțio
nat, cum s-au realizat aceste 
rezultate 7

— Exigența sporită a C.T.C.-ului 
am îmbinaf-o cu o intensă muncă e- 
ducativă, creîndu-se în fabrică o opi
nie de masă împotriva a fot ceea ce 
înseamnă lucru de mînfuială. Contro
lul tehnic de calitate a fost reorga
nizat și transformat înfr-un instrument 
de prevenire a defectelor, chiar de la

primele operații ale procesului teh
nologic. Laboratorul dotat cu aparataj 
tehnic modern, nu face nici o conce
sie la recepția materiei prime și nu 
permite pătrunderea în fluxul pro
ducției a bumbacului sau firelor cu 
defecte. Aceeași atenție se acordă 
sectoarelor de filatură și preparație, 
ele înseși furnizoare de materie pri
mă pentru țesătorie. în aceste secții, 
comisia inginerilor și tehnicienilor 
din întreprindere, în colaborare cu 
C.T.C., a stabilit norme de calitate pe 
produs și, de aici, o evidență clară 
a calității producției pe fiecare lucră
tor și maistru.

— Ce s-a întreprins pentru 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație ?

— S-a îmbunătățit tehnologia în 
vopsiforie, prin retratarea țesăturilor 
cu coloranți direcți, ceea ce a dus la 
creșterea rezistenței firelor cu peste

30 la sută. Prin dotarea războaielor 
cu greutăți pentru frînare se evită 
variația desimii în bătătură și se ob
țin țesături uniforme. în prezent, alte 
24 măsuri de perfecționare a tehno
logiei sînt pe cale de a fi aplicate.

Relev și schimburile de experiență 
cu alte întreprinderi din țară și con
sultarea periodică a beneficiarilor.

— Cum colaborați cu între
prinderile furnizoare ?

— întîmpinăm greutăți în aprovi
zionarea cu unele materiale : hidro- 
sulfitul, curele de bătaie la războaie. 
Neajunsuri serioase ne produce în
treprinderea bucureșteană „Dacia", 
care finisează țesăturile noastre. Nu
mai în primul trimestru din acest an 
au fost returnate către „Dacia", pen
tru recondiționare, peste 100 baloturi 
de țesături, adică 8 000 m p. Cerem 
Direcției generale a industriei bumba
cului din Ministerul Industriei Ușoa
re, care ne tutelează, să determine 
întreprinderea „Dacia" să nu mai 
execute finisări superficiale.

O recunoaștere a stăruinței cu care 
colectivul nostru se ocupă de îm
bunătățirea calității producției este 
hotărîrea comerțului de a retrage din 
întreprindere organele sale de con
trol al calității și acordarea dreptului 
de a se expedia toate mărfurile prin 
auforecepjie.

Interviu realizat de 
Dan POPESCU
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dacă nu ni le trimiteți eșalonat, 
în graficul stabilit ? Azi trimiteți 
200 de vagoane, mîine 800 — într-o 
lună o mie, în alta zece mii... Să 
știți că ne adresăm Arbitrajului !“ 

C.F.R.-ul analizează situația, re
flectează asupra întrebării și... în
țelege. Locațiile sînt ori anulate, 
ori înregistrate ca taxe de stațio
nare. Concesia este făcută, orice 
răspundere personală dispare. Pa
gubele sînt suportate de stat.

Am deplasat investigațiile noas
tre din sectorul comercial în cel 
al producției. Dar am întîlnit pes
te tot aceeași situație. C.F.R.-ul 
penalizează, apoi, recunoscîndu-și 
propriile lipsuri de organizare, re
vine — anulează locațiile și fixea
ză în locul lor taxe de staționare 
(dacă acest lucru nu este făcut de 
către C.F.R., unitățile producătoare 
apelează la Arbitrajul de stat și, 
în general, cîștigă).

Care este fondul problemei ? 
Faptul că unitățile producătoare, 
comerciale etc. nu-și dezvoltă ca
pacitatea de primire și de expe
diție a mărfurilor, că regionalele 
C.F.R. nu-și respectă, în mod cro
nic, contractele cu beneficiarii, 
ceea ce duce, deopotrivă, la imobi
lizarea - îndelungată a unor mij
loace de transport, întîrzierea u- 
nor mărfuri etc.

Am discutat cu reprezentanți ai 
unor ministere producătoare, ai 
comerțului și ai Căilor Ferate. Re
ținem, din acest schimb de pă
reri, cîteva idei principale : la în
treprinderile producătoare, comer
ciale etc., rezolvarea este aștepta
tă din partea unor foruri centrale, 
mizîndu-se în principal pe aloca
rea de fonduri (de preferință cît 
mai mari !) și neglijîndu-se în 
mod evident valorificarea posibili
tăților proprii (mai ales a sume-
lor importante irosite în penali
zări) ; în acest timp, la C.F.R. 
problema respectării stricte a an
gajamentelor asumate față de be
neficiari este... în studiu.

In încheierea acestor însemnări, 
socotim necesar să precizăm cî
teva lucruri. Fie că se datorește 
întreprinderilor, fie Căilor Ferate, 
imobilizarea nejustificată a mijloa
celor de transport constituie un 
prejudiciu adus, pe planuri dife
rite, intereselor economiei națio
nale. în legătură cu locațiile, lună 
de lună, an de an, între C.F.R. și 
diferitele întreprinderi, ministere 
au loc dispute aprinse, foarte ade
sea intervine’și Arbitrajul de stat. 
Se rezolvă ceva ? Firește, litigiul 
de moment ivit între furnizor si 
beneficiar. Dar dacă se mai ivește 
un litigiu ? Se va rezolva și aces
ta. Și tot așa. E clar, un aseme
nea procedeu nu poate duce la 
lichidarea imobilizării mijloacelor 
de transport. E nevoie să se ana
lizeze mai profund și multilateral 
cauzele care duc, în general, la lo
cații. Și, pe această bază, organele 
de resort din ministerele produ
cătoare, Ministerul Comerțului In
terior, în colaborare cu Ministerul 
Căilor Ferate, să treacă operativ 
de la stadiul de „studiu" și „aștep
tări" la cel al măsurilor concrete.
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produse cap de serie sau de serie 
mică, cu toate atributele unei „pre
zentări de gală". Dar cum evolu
ează aceste produse fabricate zi de 
zi ? Nu o singură dată s-a observat 
tendința de coborîre a parametri
lor calitativi spre valorile lor mi
nimale sau chiar mai jos. De 
exemplu, chiar la unele sorturi su
perioare de preparate de carne a- 
par reduceri cantitative ale anumi
tor componenți; la alte produse, 
gradul de finisare omologat nu 
este respectat în întregime sau 
se ajunge la uniformizarea unei în
tregi game (săpunuri de toaletă și 
altele). Omologarea produselor ri
dică, printre altele, și o cerință ma
joră : atît industria, cît și comer
țul să atesteze într-adevăr produse 
noi, calitativ diferențiate de sorti
mentele existente, cu parametri 
ridicați și pentru care există po
sibilități de satisfacere cît mai 
completă a cererii.

Reglementarea calității produse
lor se realizează în principal prin 
intermediul standardelor de stat și 
al normelor interne. La elaborarea, 
modificarea și revizuirea acestor 
documente participă și reprezen
tanții comerțului. Se pare că, deo
camdată, aportul comerțului la a- 
ceste operațiuni este încă prea mo
dest, deoarece în standardele de 
stat și în normele interne sînt re
flectate într-o măsură redusă as
pectele legate de verificarea cali
tății, de ambalarea, marcarea, eti
chetarea, transportul, depozitarea 
și păstrarea produselor. în unele 
cazuri, de exemplu la standardele 
pentru anumite produse alimen
tare, printre condițiile tehnice nu 
apar indicații privind posibilitatea 
de verificare a prospețimii unor 
componenți din rețetă sau chiar 
nivelul lor cantitativ. Sînt și ca
zuri cînd la revizuirea standarde
lor se tolerează coborîrea unor pa
rametri calitativi — de exemplu, 
creșterea cu 1 la sută a umidității 
maxime și creșterea procentajului 
de produs defect la pastele făi
noase. De asemenea, sînt și cazuri 
cînd prescrierea calității la unele 
produse nu reflectă posibilitățile 
reale ale întreprinderilor ca ur
mare a îmbunătățirii continue a 
nivelului de dotare tehnică. Or. în 
reglementarea calității mărfurilor 
prin intermediul standardelor de 
stat și al normelor interne, comer
țul poate să-și aducă o contribuție 
mult mai mare, întrucît prevede
rile din aceste documente sînt le
gate nemijlocit de vehicularea fon
dului de mărfuri spre consumator, 
însăși metodologia de elaborare si 
revizuire a standardelor de stat, 
care în prezent este greoaie și în
vechită, ar trebui să devină mai 
operativă și, implicit, mai eficientă.

Cele expuse pînă acum demon
strează posibilitățile mari pe care 
le au industria și comerțul de a 
conlucra mai strîns. pentru ca fie
care în parte să poată beneficia mai 
din plin de aportul celuilalt la ni
velul cerințelor actuale, în intere
sul ridicării necontenite a nivelului 
de deservire comercială a popu
lației.

Camere 
pentru băi 
prefabricate

Un nou tip de camere pentru 
baie, realizate din prefabricate, 
a început să fie produs de În
treprinderea de prefabricate 
„Granitul” din Capitală. Fafă de 
cele realizate pînă acum, aces
tea au montate, încă din fabrică, 
toate elementele necesare : cada, 
lavoarul, bateria, precum și in
stalațiile necesare, pe șantier lu
crătorii urmînd să execute nu
mai operațiunile de racordare a 
instalațiilor în ansamblul con
strucției. Pentru producerea ei a 
fost amenajată o linie tehnologi
că echipată cu cofraje metalice, 
în care operațiunile se desfășoa
ră succesiv.

Complet finisată, camera de 
baie prefabricată contribuie la 
creșterea ritmului de construcție 
pe șantierele de locuințe și la 
reducerea prefului de cost al 
acestora.

Gheorghe GRAURE I

La trustul de foraj Tg. Jiu, sondorii executa operații de introducere a caroteriel mecanice în vederea luării unei probe de teren de la 3 000 m 
adîncime (Foto : Aqerpres)
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reat acum un 
an și jumătate, 
teatrul 
Creangă 
menit să umple

„I o n 
este

un gol în ac- 
artistică pentru 

După ce a în
cheiat o primă stagiune cu 
spectacole destinate mai a- 
les preșcolarilor și elevilor 
mici („Mușchetarii Măgăriei 
sale", „Cocoșelul neascultă
tor", „Harap Alb", „Un vis 
vesel") și spectacolul pen
tru adulfi „N-afl văzut dum
neavoastră un tată tea
trul a intrat în a doua sta
giune a existenței sale cu 
un lung turneu de cîteva 
luni prin 14 orașe ale țării, 
continuîndu-l, în vacanța 
școlarilor, cu spectacole zil
nice la casele de cultură ale 
Capitalei și în școli — lu
cru pe deplin meritoriu.

Premierele prezentei sta
giuni a Teatrului „Ion 
Creangă’ sînt destinate mai 
ales tineretului și pun seri
oase probleme legate de a- 
bordarea lucrărilor drama
tice „pe profil’. Intră în o- 
bligațiile firești ale teatrului 
de a oferi elevilor specta
cole cu lucrări de prima 
mînă ale dramaturgiei cla
sice, opere fundamentale 
pentru formarea culturii tea
trale a tinerilor 
Văzută astfel, 
tea treatrului credem că 
n-ar trebui să lipsească o 
tragedie antică, o piesă a- 
parjinînd clasicismului fran
cez sau iluminismului 
man, o 
aici i-ar putea cunoaște ti
nerii pe Shakespeare și Mo- 
here, pe dramaturgii clasici 
români. Oe altfel, simțind 
fără îndoială necesitatea de 
a se adresa tezaurului cla
sic, Teatrul „Ion Creangă* a 
încercat, chiar de la specta
colul inaugural, să aducă pe 
scenă dramatizarea poveștii 
lui Ion Creangă, „Harap 
Alb’. Dar, judecind din 
perspectiva a două 
uni, acest capitol al 
tații ni se pare încă 
cient de substanțial.

Nimic nu este mai 
decît ca, pentru vîrsta de 
14—15 ani, să se joace lu
crări de Vasile Alecsandri, 
autor studiat la vîrsta a- 
ceasta în școală. Creația lui 
dramatică ilustrează începu
tul teatrului românesc și 
piesele sale cele mai repre
zentative — cum ar fi dra
mele istorice, Chirifele, u- 
nele vodeviluri care fixează 
climatul specific al epocii, 
moravuri și caractere — își 
păstrează din plin virtuțile 
teatrale. în același timp, 
după cum se știe, o parte 
dintre producțiile dramatico- 
muzicale ale bardului de la 
Mircești, localizări sau anec
dote scenice, s-au dovedit 
mai pujin durabile. Credem 
că nu este tocmai potri
vită alegerea făcută de 
Teatrul „Ion Creangă* în ce 
privește piesele spectacolu
lui său coupă „File de tea
tru*. Prima, „Rămășagul”, 
tratează tema banalizată în 
vodevilul francez de acum 
mai bine de o sută de ani, 
ca femeia își poate înșela 
oricînd soțul ; cealaltă, ope-

tivitatea 
copii.

spectatori, 
din activita-

ger-
dramă romantică,

stagi- 
activi- 
irtsufi-

firesc

reta „Scara miței", relatează 
muzical tribulațiile frivole a 
doi inși aspirînd la inima u- 
nei văduve. Procedeele 
obișnuite ale vodevilului, 
pot stîrni încă rîsul. dar fo
losul educativ al unui ase
menea speciacol la un tea
tru pentru copii și adoles
cenți este discutabil.

Preocupîndu-se de culti
varea dramaturgiei contem

totuși, că rezolvarea con
flictului nu se ridică la înăl
țimea dezbaterii etice între
prinse. Finalul deschide o 
problemă care cerea răs
puns. în ultima scenă aflăm 
că „Daria, la 16 ani, și-a a- 
surnat cea mai mare răs
pundere socială. Aceea de 
a da viață unui om". Apoi 
cade cortina, lăsîndu-ne pu- 
jin nedumeriți. Nu credem

TEATRUL
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PROFILUL SAU
porane originale, Teatrul 
„Ion Creangă’ are meritul 
de a fi montat cîteva spec
tacole originale cu proble
matică variată, aparținînd 
unor genuri diferite : dra
mă lirică, specfacol-revistă, 
basm dramatizat, pantomi- 
mă. Ar fi de dorit o contri
buție mai activă a drama
turgilor noștri experimentați 
pentru îmbogățirea reper
toriului original destinat *>• 
nerefului. Una din premie
rele acestei stagiuni este 
„Bună dimineața, mîine!” de 
Emilia CSIdăraru și Natalia 
Gheorghiu. Piesa justifică 
interesul. Tema : prietenia, 
începutul dragostei. în cen
trul aejiunii se află cuplurile 
Dan-Ștefana și Daria-Ocfa- 
vian, între care se nasc pri
mele sentimente de afecți
une, de iubire. Ușurința lui 
Octavian, lipsa unui senti
ment puternic și mediul ’ri- 
vol de prieteni îl tac s-o pă
răsească pe Daria. Ștefana, 
secretara organizației U.T.C., 
îl va convinge pe Dan să 
facă efortul necesar pentru 
a-și da cu succes examenul 
de maturitate. Tinerețe, pro
bleme specifice vîrstei, re
plică vie, umor adesea an
trenant. Structurată în ta
blouri expozitive, piesa are 
reușite momente lirice.

Montată îngrijit, ,,8ună di
mineața, mîine!" se repre
zintă înfr-o interpretare ti
nerească. Firești, actorii ti
neri se simt bine întruehi- 
pînd eroi tineri. Ni se pare,

Premiere
cinematografice

că un teatru pentru copii șl 
tineret poate pune în dis
cuție un asemenea „caz* 
fără a-l discuta, fără a frage 
o concluzie. Grava proble
matică a piesei putea bene
ficia și de ajutorul progra
mului de sală, care să în
lesnească înțelegerea sen
surilor piesei. în loc de a- 
ceasta, s-a preferat o for
mulă romanțioasă. Sub titlul 
„Specfatorule, cifește-le iu
bitei tale I" sînt înserate 
versuri și cugetări des
pre iubire din diferiți au
tori, printre care și astfel 
de considerații : „Eu pri
vesc iubirea în primul rînd 
ca un act de 
sensul cel mai direct și mai 
nemijlocit al
Baza dragostei este perpe
tuarea speciei umane".

Cea de-a treia premieră 
a acestei stagiuni la Teatru! 
„Ion Creangă’ a fost spec
tacolul de pantomime „Cu 
capul în nori" de Felix Ca- 
roly, istoria amuzantă a lui 
Trică, 
Strică-fot.
care se 
spectatori demonstrează uti
litatea în
lui a unui spectacol ca a- 
cesta. „Cu capul în nori* 
dezvăluie veritabile însușiri 
de mimi ale actorilor. Se 
remarcă prin simplitate și 
expresivitate Mihai lonifă 
în rolul Trică, o grațioasă 
Colombină interpretată de 
Magda Popovici și Arlechi
nul răutăcios și prostănac 
creat de Felix Caroly.

Colectivul Teatrului „Ion 
Creangă" dispune de posi
bilități artistice și forțe ac
toricești care au asigurat 
reușite și îndreptățesc aș
teptarea altora mai mari. Re
gizori ca Sandu Eliad, N Al. 
Toscani, Raul Serrano și ac-

creație. în

cuvîntului.

prescurtate de ia 
Aprecierea de 

bucură la micii

repertoriul teatru-

• CHEILE CERULUI — producție in culori 
a studioului sovietic „A. P. Dovjenko". Scena
riul : Ivan Stadniuk; Regia: Viktor Ivanov. 
Este un film de actualitate, inspirat din viața 
recruților. Va rula la cinematograful Lumina. V

• VIAȚA ÎNCEPE EA ORA S SEARA — a- 
daptare cinematografică a piesei „Lumina Ini
mii" de Emlyn Williams, realizare a studiourilor 
din R. F. Germană. Regia : Michael Kehlmann. 
Este programat la cinematografele Luceafărul 
și Flamura.

• DESENE SECRETE — un film gen polițist, 
producție a studiourilor din R. P. Chineză. Sce
nariul : Shih Chao, Cheng Hung, Hao Kuang. 
Regia ■ Hao Kuang. Va rula la cinematografele 
Victoria si Dacia.

-»r 
ș»'

lori talentați se străduiesc să 
realizeze spectacole valo
roase. Revista „N-ați 
zuf dumneavoastră 
tată ?*, alcătuită 
nete, monoloage 
trefe satirice, 
fe de un 
beneficiind 
tarea plină 
torului Ion 
în scenă a 
cov „Un vis vesel’, 
de Raul Serrano, are stilul 
feeric și bogăția luxuriantă 
de culori a basmului.

Se pune, însă, la acest 
spectacol, ca și la altele 
care au atins un număr 
mare de reprezentații, pro
blema degradării. S-a mai 
pierdut din ritmul inițial, 
s-au mai deformat replicile 
comice, s-au adăugat ghion- 
turi, lovituri în spate Și ți
pete, care produc efecte fa
cile. Conducerea artistică a 
teatrului e datoare să ve
gheze la ținuta spectacole
lor, în lumina ideii că tea
trul pentru copii cere' clari
tate și simplitate, dar e po
trivnic simplificărilor și vul
garizărilor. Fără îndoială că 
acest colectiv, căruia îi ra
vine sarcina de prestigiu și 
de mare însemnătate socia
lă de a educa în spiritul a- 
devăratei arte cele mai ti
nere generații , de spec
tatori, își va elabora 
în timp un stil specific de 
interpretare, adecvat profi
lului teatrului și în cadrul 
căruia să se poată dezvolta 
personalități regizorale și 
scenografice, să se poată 
utiliza mijloace de expresie 
actoricești variate.

Luiza CRISTESCU 
Mircea SIMIONESCU

vi- 
un 

sce- 
por-

din
?i 
secven- 

suculent, 
intftrpre-

are
comic

și de 
de dăruire a ac- 
Lucian. Punerea 
piesei lui Mihal- 

semnală

I CONCERTELE
SĂPTAMINII

V A

• SALA MARE A PALATULUI: 
Concertele de sînibătă, 16 aprilie, 
ora 20,00 și duminică 17, ora 11, 
ale orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat „George Enescu" 
vor avea ca solist pe violonis
tul sovietic DAVID OISTRAH, 
artist al poporului al U.R.S.S.. lau
reat al premiului „Lenin", care va 
interpreta Concertul pentru vioară 
și orchestra de Brahms. Programul 
mai cuprinde Concertul pentru or
chestră de coarde de Paul Coti- 
stantinescu, și — in primă audi
ție — „Variațiuni, Chaconna și 
final" de compozitorul american 
Norman Dello Joio. Va dirija Mir
cea Baxarab

STUDIOUL DE CONCERTE 
RADIOTELEVIZK NU : Joi. 14

•
AL
aprilie, ora 19,30 — concertul or
chestrei simfonice a Radlotelevi- 
ziunii Dirijor Herbert Kegel, din 
R.D. Germană Concertul cuprinde 
Simfonia a Ill-a în Mi bemol ma
jor de Schumann, Concertul nr. 2 
pentru pian de Beethoven — solist 
Cornelfu Gheorghiu și 
nieta de Leos Janacek.

• SALA ATENEULUI : 
că, 17 aprilie, ora 20,00 
certul orchestrei de muzica popu
lară Bărbii Lăutarii" a Filarmonicii 
de stat „George Enescu". Dirijor: 
Florian Economii. Soliști: Stefania 
Rareș, Ana Ispas, Minodota Ne
meș, Ion Cristoreanu, Vlad Diorii- 
sie.

Simfo-

Durnini- 
— con-

DIN AGENDA O. S. T. A.

Soli ai artei 
românești 

hotarepeste
Bucurîndu-se de un presti

giu tot mai mare în străină
tate, artiștii noștri sînt solici
tați pe mari scene ale lumii. 
Anul trecut au evoluat peste 
hotare 184 de artiști și forma
ții artistice. Turneele solilor 
artei noastre peste hotare vor 
spori și mai mult anul acesta. 
Așa cum relevă presa, pe sce
na de ia Metropolitan Opera 
se bucură de succes soliștii 
Elena Cernei și Nicolae Her- 
lea. La Nissa, Arta Florescu 
a fost aplaudata în „Aida" și 
reinvitată pentru stagiunea 
viitoare. După spectacolele 
prezentate în Anglia si Elve
ția, violoncelistul Radu Aldu- 
lescu va susține în luna apri
lie concerte la Berlin. Karl 
Marx-Stadt si Halle (R.D.G.), 
iar în mai - in Franța. Ze- 
naida Pally va pleca în Uniu
nea Sovietică. Tenorul Ion 
Buzea este invitat, din nou, la 
Viena. Iosit Conta și Nicolae 
Roboc urmează să dirijeze: 
primul — concertul orchestrei 
radio din Leipzig (la 19 apri
lie), iar cel de-al doilea — 
concertul orchestrei din Nissa 
(la 23 aprilie).

Baritonul Dan lordăchescu 
este programat în luna aprilie 
cu un concert la Radiodifuziu
nea pariziană.

în luna inai, Ion Dacian va 
apărea pe scena operetei var- 
șoviene în doua spectacole 
cu „Văduva veselă".

La festivalul international 
„Primăvara la Praga" vor lua 
parte Elerta Cerhei și Ion Bu- 
z.ea.

în Iugoslavia, arta noastră 
lirică va fi reprezentată de 
Magda lanculescu, prim-solis- 
tă a Operei de stat din Bucu
rești, și de basul Traian Po
pescu, solist al Operei de slal 
din Cluj,,care vor apărea pe 
scenele operelor din Belgrad 
si din alte orașe. I ucia Stă- 
nescu, de la Opera de stal din 
Cluj, și violonistul Varujan 
Cozighian vor pleca in 
U.R.S.S.

în aceeași lună, 
Valentin Gheorghiu
certa la Geneva și va înre
gistra un concert la Radio Ba
sel, iar baritonul David Oha- 
nesian va susține un concert 
de arii din opere la Dijon.

pianislul 
va con-
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MARILE STILURI Șl EPOCILE LOR

4 ARTA GOTICA
I Stilul romanic, premer

gător artei gotice, se ca
racterizează printr-o bazi
lică a cărei boltă semicir
culară, întărită îndeobște 
prin arcuri-dubloane în 
plin centru, menite să ca
nalizeze presiunile con
strucției, se sprijineau pe 
slîlpi puternici și pe zi
duri pline, foarte groase, 
întărite de contraforturi ex
plicate discret pe zid. 
înălțimea redusă a edifi
ciului contribuia, de ase
menea, la echilibrul a- 
cesteia care, în ansamblu, 
avea un aspect masiv, 
greoi, adesea lipsit de 
gratie, un interior întune
cat, din pricina dimensiu
nilor reduse ale ferestre
lor și numărului mic al a- 
cestora.

Către secolul XI, soluția 
arhitectonică romanică a 
evoluat către o nouă o- 
rientare, pe care am pu- 
tea-o numi : pasiunea
înălțimii și verticalității ; 
se tindea către o înălțare 
a boltii de piatră, către o 
ajurare a pereților, în care 
golul arhitectural, repre
zentat prin ferestre, să 
domine asupre plinului zi
dăriei, în scopul de a da 
privitorului impresia avîn- 
tului către cer a edificiu
lui. Stilul arhitectonic care 
a aflat soluțiile acestor 
probleme a fost numit im
propriu aotic ; este aria 
caracteristică a feudalis
mului medieval, a spiritu
lui teologal și a unei vieți 
economic-sociale care în- 
mănunchia breBlele și via
ta negustorească a orașe
lor într-o participare co
mună la construcția edi
ficiilor noului stil.

Arta gotică înlătură di
ficultățile tehnice ale înăl
țării din ce în ce mai în
drăznețe a bolții prin mij
locirea ogivelor și a arcu
rilor exterioare de sprijin, 
rezemate pe contraforturi.

Ogiva, primul siBtem al 
derivării presiunii greu
tății bolții, este reprezen
tată printr-un sistem de 
nervuri de piatră așezate 
diagonal pe boltă, care 
nu mai are însă o formă 
semicirculară, ca în stilul 
romanic, ci o dispoziție în 
arc frint. Arcurile diago
nale de sprijin ale bol
ții, încrucișîndu-se într-un 
punct, numit cheie de bol
tă, împreună cu alte ner
vuri, canalizează împin
gerile bolții, diriguindu-le 
în afara edificiului pro- 
priu-zis. Această din urmă 
soluție, de a căuta un 
sprijin în afara edificiului, 
pentru greutatea bolții, 
este caracteristică stilu
lui gotic, alcătuind; după 
arhitecții vremii, adevăra
tul mod de echilibru al 
bolții. Marile catedrale 
sînt astfel sprijinite pe 
sisteme de proptele exte
rioare, care le dau ade
sea, văzute din perspecti-

Ion BIBERI

vă laterală sau posterioa
re, un aspect ciudat, în 
orice caz artificial. în 
schimb, fațadele, domi
nate de turnuri înalte, de 
asemenea dantelate prin 
numeroase ferestre și des
chideri în fermă de roză, 
atingînd mari înălțimi 
(Notre-Dame din Reims —

mare măsură miilor de 
meșteri cioplitori în pia
tră, sculptori, vitrieri, tur
nători în plumb pentru vi
tralii care, poposiți în ju
rul șantierelor reprezenta
te prin catedralele în 
construcție, și-au dezvol
tat munca și arta, într-o 
rîvnă de mare durată.
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Secvențe din filmele: Cheile cerului; Viața incepe la ora 8 seara; Desene secrete

EXAMENELE MATURITĂȚII
Cîteva zeci de mii de elevi și 

eleve din ultima clasa a liceului 
parcurg in prezent etapa încheierii 
studiilor școlare. Și la fel ca la cei 
din promoțiile anterioare, devin tot 
mai evidente preocuparea și do
rința de a trece cu succes pro
bele prilejuite de absolvirea liceu
lui, examenul de maturitate și ad
miterea intr-un institut de invăță- 
mînt superior In legătura cu aceste 
momente importante din viața ti
neretului școlar vreau să semna
lez cîteva probleme.

Firește, în această perioadă se 
impune cu și mai multă necesitate 
o strictă concentrare și o gradare 
cit mai judicioasă a eforturilor de
puse de tineri pentru însușirea și 
aprofundarea cunoștințelor. Spriji
nul și îndrumarea atentă a profe
sorilor a părinților trebuie să se 
manifeste îndeosebi în organizarea 
eficientă a timpului de studiu indi
vidual și în orientarea elevului 
spre realizarea concretă a îndato
ririlor profesionale. în general, a- 
ceastă îndrumare se face atent, cu 
grijă. Dar nu de puține ori preocu
parea școlii și a familiei pentru 
pregătirea viitorului absolvent de
pășește limita permisă de o acti
vitate chibzuită și in concordanță

cu posibilitățile intelectuale și fi
zice ale elevului. Exagerări se fac 
și de-o parte și de alta. Iată cî
teva.

După cum se știe, în pregătirea 
examenului de maturitate un rol 
important revine lecțiilor de sin
teză — la fizică, matematică, chi
mie și limba română. Depinde de 
fiecare profesor ca aceste lecții să 
fie cuprinzătoare și de orientare pe 
ansamblu să permită elevilor a- 
profundarea cunoștințelor de bază, 
înțelegerea clară a ideilor direc
toare ale sistemului unitar de con
cepții și noțiuni esențiale. Cred că 
trebuie excluse considerentele per
sonale ale profesorului în privința 
necesității sau inutilității unor părți 
din programe. Prccedîndu-se astfel, 
se vor evita situații de felul celor 
întîlnite de unii examinatori, cînd 
candidatul motivează necunoaște
rea unei întrebări invocînd inva
riabilul „nu ni s-a predat la școa
lă". Nu este însă mai puțin ade
vărat că programa examenului de 
maturitate ar putea fi concentrată, 
renunțîndu-se la noțiuni mărunte, 
care nici nu-și au locul într-o ve
rificare a maturității candidaților.

Este îmbucurătoare creșterea 
gradului de preocupare a pă
rinților și a aportului acestora

Lector univ. dr. 
loan C. PETREA

la asigurarea unor condiții optime 
de învățătură pentru candidații la 
examenele amintite. Consider însă 
că trebuie semnalat pericolul su
prasolicitării unor elevi prin su
plimentarea programului lor de 
studiu individual cu nenumărate 
ore de meditații particulare la di
ferite materii, pentru a preîntîmpi 
na astfel o eventuală „surpriză". 
Dar exagerările de ultimă oră, in
tensificarea nerațională a eforturi
lor înaintea examenului de matu
ritate în loc să asigure îmbogă
țirea bagajului de cunoștințe, 
creează o psihoză puțin favorabilă 
întîmpinării cu calm și încredere 
în forțele proprii a acestui exa
men, care trebuie pregătit cu grijă 
și sistematic de pe acum.

După efortul susținut pentru tre
cerea examenului de maturitate, 
în fața multor absolvenți ai liceu
lui se profilează o altă încercare : 
concursul de admitere în facultate 
Unii tineri și-au ales mai dinainte 
ramura de activitate pentru spe

cializare superioară. Mulți însă 
mai oscilează, simt nevoia unei în
drumări competente în alegerea 
profesiei, a facultății la care să-și 
continue studiile. Acum și-ar găsi 
rostul, într-adevăr, prospectele de 
prezentare a institutelor de învăță- 
mînt superior din țara noastră. Lă- 
sînd la o parte făptui, de loc ne
glijabil, că aceste prospecte apar 
de regulă cu mare întîrziere, în a- 
junul concursului chiar, ele nu sînt 
destul de edificatoare prin conți
nut și atractive prin modul de pre
zentare a profilului instituției res
pective, a condițiilor de studiu și 
de viață pe care le oferă tineri
lor, a perspectivelor pe Care le 
deschide celor care le urmează 
cursurile. Expunerea clară, intere
santă a acestor aspecte ar avea 
darul să-i ajute pe absolvenții li
ceului la alegerea drumului în via
ță, nu la întîmplare oi în raport cu 
posibilitățile reale pe care le au 
pentru a face față condițiilor puse 
de frecventarea uneia sau alteia 
dintre facultăți.

Aprecierea cunoștințelor candi 
daților la concursurile de admitere 
este desigur o problemă importan
tă, aflată sub semnul exigenței, al 
imparțialității și responsabilității

82 metri, Notre-Dame din 
Paris — 68 metri) dau im
presia unei creșteri irezis
tibile a materiei către cer.

Vom înțelege astfel prin 
stil gotic soluția arhitec
tonică dată înălțării bolții 
și ferestruirii zidurilor și, 
la nevoie, a arcurilor bu
fante exterioare, care în
găduiau o dominare a go
lurilor asupra plinului, în 
zidurile edificiilor.

Clădirea gotică apărea 
astfel, văzută dinlăuntru, 
ca un elan către înălțime 
și ca o broderie dăltuită 
în piatră amintind, prin 
ritmul coloanelor și încru
cișările aeriene ale ner
vurilor bolții, o alee de 
arbori înalți, care-și unesc 
coroanele sus : este com
parația făcută de Cha
teaubriand și reluată mai 
apoi de un teoretician ger
man. Construcția, deși a- 
vînd valoare în sine, ser
vește însă, în același timp, 
de suport vitraliilor și 
sculpturilor. Sculptura în 
arta gotică este exterioa
ră, reprezentată cu deose
bire prin reliefuri în jurul 
și deasupra portalurilor, 
care, alături de subiecte 
religioase, înfățișează, da
torită observației meșteri
lor, scene din viața popu
lară și forme vegetale 
speciale regiunii în care 
catedrala a fost înălțată, 
în general, toate aceste 
opere aveau un caracter 
simbolic-religios, dar pre
zentau și un caracter rea
list și profan, de expresie 
a tuturor cunoștințelor 
vremii. S-a putut spune 
astfel că edificiul gotic a 
reprezentat o adevărată 
enciclopedie populară.

Construcția unor edificii 
atît de importante ca a 
catedralelor, 
zeci de

Ca și celelalte stiluri, 
arta gotică nu a apărut 
dintr-odată, în plinătatea 
echilibrului său artistic. 
Se deosebesc trei sau 
patru faze ale acestei evo
luții, ajungînd, după apo
geul secolului al XIII-Iea, 
la stilul zis flamboyant 
(secolul XV) apărut sub 
influențe diverse și definit 
printr-o încărcare a orna
mentelor în piatră ale fe
restrelor, amintind flăcă
rile. (Domul din Milano).

Stilul gotic, apărut în 
Franța, a avut o iradiere

în întreaga Europă occi
dentală și, prin mijlocirect 
cruciadelor, s-a răspîndit 
în Europa orientală și 
Asia. Catedralele din Kdln, 
Freiburg, Praga, Ulm, Vie
na, capela Iui Henric al 
VII-lea de la Westminster, 
aparținînd goticului tîrziu 
englez (numit și stilul Tu
dor), iar în țara noastră. 
Biserica Neagră din Bra
șov și SI. Maria din Si
biu, alcătuiesc mărturii 
ale difuziunii și evoluției 
acestui stil.

Arhitectura ogivală s-a 
dezvoltat și în numeroase 
clădiri laice, edificii pu
blice sau palate : primă
riile din Ypres, Kdln, 
Wroclaw (Breslau), Bru
xelles, Palatul de Justiție 
din Rouen, Casa d'Oro sau 
Palatul Dogilor din Vene
ția, castele fortificate, re
ședințe ale seniorilor feu
dali (Pierrefonds), hoteluri 
particulare, ca hotelul 
Cluny din Paris.

Văzută dintr-o perspec
tivă istorică mai largă, 
arta gotică reprezenta cea 
mai originală manifestare 
arhitecturală a popoarelor 
Europei occidentale, în a- 
fara modelelor antice.

VIZIUNE

membrilor corpului profesoral. Aș 
vrea să atrag aici atenția numai 
asupra unui singur aspect. După 
cum se știe, la admiterea într-o se
rie de facultăți — matematică, fi
zică, de exemplu — în aprecierea 
răspunsurilor candidaților se ține 
seama și de notele primite în anii 
de liceu la disciplinele amintite. 
Au fost cazuri la facultățile de fi
zică și de matematică-mecanică 
ale Universității din București cînd 
unii candidați, deși aveau numai 
medii de nouă și zece în ultimele 
clase de liceu, la probele scrise 
în cadrul concursului de admitere 
în aceste facultăți n-au reușit să 
ia decît note sub cinci. Adunarea 
mecanică la medie a notelor din 
liceu — obținute uneori, după cura 
se vede, fără o acoperire reală în 
cunoștințe —- i-a făcut totuși să fie 
preferați unor tineri care la con
cursul de admitere au dat dovadă 
de o pregătire mai bună. După 
părerea mea asupra acestei pro
bleme ai trebui să se mai reflecte
ze, luîndu-se totodată măsuri pen
tru corelarea cît măi judicioasă a 
cunoștințelor predate în liceu cu ce
rințele formulate în programa con
cursului de admitere din diferite 
facultăți.

prelungită
ani, s-a datorat în

• 8,30 — Cum va fi vremea • 8,32 — Rețeta 
dinei ; Curs d« croitorie • 9,00 — Pentru 
Ecranul cu povești ; Telejurnalul pionierilor ; ____
misiune de la grădina zoologică Băneasa • 10,30 — 
EMISIUNE PENTRU SATE.

STUDIOUL A : Programul începe la orele 14,00. 
Spicuim : Rețeta „SA FIM CUMPĂTAȚI CU MÎN- 
CAREA" - prezintă Radu Tudoran ; Muzică populară 
românească ; Vtnătoare de sitari — reportaj fil
mai ; Caricaturistul Matliy Aslan desenează in 
studio : Debutul la televiziune al formației de mu
zică ușoară „ANDANTINO" ; Iu jurul orelor 15,50 — 
transmisiune dc la stadionul „23 August" a reprizei 
a II-a a meciului internațional de fotbal dintre echi
pele de Juniori ale Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice,; în continuare, transmiterea, in în
tregime, a întîlnirii Rapid — Dinamo ; Program mu
zical susținut de Gabriel Gheorghiu, 
dreescu, Sergiu Cioiu și Luminița 
de cinefil ; Sarita Montiel cintu 'in
• 19,30 — Telejurnalul de seară 

preti preierați : cîntă la cererea 
Ilina l.oghin, Ștefania Rates, Petre 
Lătărelu • 20,00 - „JUDEX........... .
(ie a studiourilor franceze • 21,35 O zi la Pallanza 

spectacol muzical realizat pe lacul Maggiore. Cîntă 
Nini Rosso, Peppino Gagliardi, cvartetul „Orlandi", 
Remo Germani, Paul Anka ș. a. • 22,30 — Tele
jurnalul de noapte • 22,40 Telesport: știri și re
portaje filmate din tara și străinătate, comentarii la 
evenimentele sportive ale zilei. Emisiunea se încheie 
Îs orele 23,10.

gospo- 
copii : 
Trans-

• Sala Palatului : Concert SARITA 
MONTIEL — 19,45.
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
Ateneul Republicii Socialiste România) : 
CONCERT SIMFONIC. Dirijor Emanoil 
Elenescu. Solist : Dmitri Bașkirov 
(U.R.S.S.) — 11, CONCERT DE MUZICA 
POPULARA ROMANEASCĂ AL OR
CHESTREI „BARBU LĂUTARU" 20.
• Teatrul de operă șt balet : MOTANUL 
ÎNCĂLȚAT —II, BORIS GODUNOV — 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SĂRUTUL 
CLANITEI — 10,30, TÎRGUL DE FETE
— 19,30.
• Teatrul- Național ,,J: U Caragialo*
(sala Cdinâdia) : EURlDICE ■•' 10, OA
MENI ȘI ȘOARECI - 15, DOAMNA 
LUI IEREMIA — 19,30, (sala Studio) : 
PATIMA ROȘIE — 10, TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — 15; 19,30.
• Tfeatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 10,30, INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Slurdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA 10, 
JURNALUL UNUI NEBUN — 15, OPERA 
DE TREI PARALE — .19,30, (sala din str. 
AL Sahia nr. 76 A) : CANIOTA 10, 
FII CUMINTE, CRISTOFOR 
DRAGĂ MINCINOSULE — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
glieni) : AU FOST ODATĂ...' 
ORFELINE 10,30, COLOMBE 
SONET PENTRU O PĂPUȘĂ
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VOI
NICEȘTE, MĂI FLĂCĂI - 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 10, DOI 
PE UN BALANSOAR - 15, SIMPLE 
COINCIDENȚE 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : HARAP ALB
— 10, CU CAPUL IN NORI - 15,30, 
BUNA DIMINEAȚA MÎINE — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : DIN VIAȚA 
ȘI CREAȚIA SCRIITORULUI IOSIF 
OPATOȘU — 11, ÎNȚELEPȚII DIN HE- 
LEM - 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
JOCUL DE-A VACANȚA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE - 9,- 
11.
• Teatru] satiric-muzical „C, Tănase' 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 
20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR
— 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : 
GISTRALA TINEREȚI] - 20.
• Circul de stat : SPECTACOL 
ZENTAT DE CIRCUL MARE 
MOSCOVA — 16; 19,30.

15,

(sala Ma- 
DOUA 
- 16. 

20.

MA-

PRE- 
DIN

B CINEMA |
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
Patria — 8.30: 11: 13,30: 16: 18,45; 21,15, 
București - 9.30, 12,15; 15,30; 18,15;
20,45, Feroviar 8,30: 11.15; 14: 17;
20, Excelsior — 9,45; 12,30; 15,15; 18,15;

Aurelian An- 
Dobrescu ; Carnet 
studio.
• ÎS,40 tnter-

telespectâtorilor 
Săbădeanu, Maria 

film artistic, produc-

9;

21,15 (la ultimele două cinematografe 
completarea Geologii).
• HAI, FRANȚA I : Republica (comple
tele Navigatori care dispar) — 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15.
• LA PORȚILE PĂM1NTULUI — cine
mascop Victoria (completare Un bloc 
neobișnuit) - 10; 12; 14; lb; 18,15; 
20,30, Melodia — 10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30, Modern — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21 (la ambele completarea 
Lucrările primei consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții).
• FINALA BUCLUCAȘA : Luceafărul 
(completare Geologii) — 9,30: 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Capitol — 9,45; 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21, Miorița — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• RETROSPECTIVA MC. LAREN : Ci
nemateca T- 10.
• DUPĂ MINE, CANALII I — cinema
scop : Festival — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, Gloria (Completare Geologii)

' — 11,15; 1.3,30; 1G; 18,30; 20,45.
• DIVORȚ ITALIAN : Lumina 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• SAȘA : Union (completare Wilanov)
• 11; 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII :
- 10—12,15 în continuare.
• BEATA : Doina (completare
Mutu-Zugravull —• 13,45; 16;
20.30, Lira (completare Soarele si tran
dafirul) — 15,30; 18; 20,30.
• A FOST CINDVA HOȚ — cinema
scop : Ciulești (completare Tîrguri și 
iarmaroace) — 12; 15,30; 18;
Tomis' (completare Rășinari) — 9; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• ANI CLOCOTITORI : înfrățirea
popoare — 11; 13,15; 15,30; 18;
Cotroceni — 10,30; 15,30; 18; 20,30 (la 
ambele completarea Politețe).
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Dacia 
(completare 
9,30—14 în continuare ;
20,45.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Bu- 
zești (completam Secretul trecutului)
- 16; 18,15; 20,15.
• BARCAGIUL — cinemascop : Gri vița

10; 12,30; 15,30; 18: 20,30, Arta — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele
completarea Energia).
• FIFI ÎNARIPATUL : Bucegi — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Aurora — 10; 12; 
14; 16,15; 18,30: 20,45 (la ambele com
pletarea Pasiuni).
• PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii : Unirea — 11; 16; 19,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Flacăra 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Crișana) — 
16; 18,15; 20,30, Rahova — (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Banat) — 10,30; 16- 
18,15; 20,30.
• FATA LUI BUBE : Vitan — 16; 18,15;
20.30.
• TOM JONES : Munca — 10,30; 13,30; 
16; 18,30; 21, Ferentari — 12; 15,30; 
18; 20,30,
• DEPĂȘIREA : Popular (completare 
știință și tehnică nr. 5) — 11,30: 15,30- 
18. 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY
JANE ? : Volga (completare Geologii) 

9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• RĂSCOALA cinemascop : Flo-
reasca 12,30: 15,30,- 18; 20,30, Flamura
- 10: 12,30: 15,30: 18: 20.30 (Ja ambele 
completarea Țara Hațegului).
• PROCESUL ALB cinemascop : Pro
gresul — 15,30; 18; 20.30.

Doina

Pîrvu 
18,15;

20,30,
11,15;

intre
20,30,

Tîrguri și iarmaroace) —
" ; 16,15; 18,30;

/■
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ORAȘE PREMIATE De la Comisia electorală centrală

In cadrul tradiționalei întreceri patriotice dintre orașe și 
dintre comune, s-au detașat prin rezultatele obținute citeva 
orașe regionale și raionale, cărora li s-au acordat premii si 
diplome diri partea Consiliului de Miniștri. in adunările fes
tive care au avut loc ieri la Tr Severin, Piatra Neam!, 
Rrn. Vilcea, Pucioasa, Odorliei și Vaslui, conducători ai Comi
tetului de Stat pentru îndrumaiea și controlul organelor locale 
ale administrației de stat au inminat premiile și diplomele 
respeclive. O dată cu distincțiile acordate orașelor, sute de 
cetățeni au primit insigna de „Fruntaș in activitatea patriotică".

Tr. Severin — locul I
Ce a situat orașul 

Tr. Severin în frun
tea întrecerii ? Mun
ca harnică a cetățe
nilor și deputaților, 
sub îndrumarea și 
cu sprijinul sfatului 
popular, a făcut ca 
această localitate să 
fie cea mai frumoasă 
de pe Dunăre, lată 
numai citeva din ac
țiunile mai impor
tante realizate cu 
contribuția cetățeni
lor : construirea unui 
ștrand pe insula Si
mianului, amenajarea 
a peste 30 de parcuri 
în centru și cartiere 
și a peste 29 000 m.p.

de noi zone și spații 
verzi, plantarea cî- 
torva sute de mii de 
flori și pomi, între
ținerea drumurilor, a- 
menajarea intrărilor 
în oraș. Valoarea lu
crărilor efectuate in 
1965 prin muncă pa
triotică se ridică la 
peste 11 milioane lei.

La baza fiecărei 
acțiuni, a fiecărui 
plan a stat consulta
rea a numeroși de- 
putați și cetățeni. 
Exemplul deputaților 
Alecu Ciobotea, Emi
lia Constantinescu, 
Florea Iacob și al 
multor altora a fost

urmat de cetățeni 
din toate circum
scripțiile în întrece
rea pentru cea mai 
frumoasă. stradă, 
alee. parc, pentru 
cel mai îngrijit car
tier. bloc și curte. 
Comitetul executiv 
al sfatului popular 
a organizat periodic 
schimburi de expe
riență între circum
scripțiile orașului și 
a popularizat per
manent cele mai 
bune rezultate obți
nute de deputați și 
cetățeni.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Piatra Neamț — locul II
In ultimul an ora

șul de la poalele 
Cozlei și-a înnoit în
fățișarea : au fost 
construite 2 900 apar
tamente, spații co
merciale, școli, un 
cinematograf și alte 
obiective social-cul- 
turale. Cetățenii au 
avut o contribuție 
însemnată la înfru
musețarea și buna 
gospodărire a locali
tății. Iată ce a decla
rat corespondentului 
nostru pentru regiu
nea Bacău — Gh. 
Baltă — tov. NICO-

Vaslui —
Realizările obținu- 

e în 1965, care i-au 
.dus Vasluiului pre- 
niul III în întrece- 
ea patriotică dintre 
rașele de subordo- 
tare raională, s-ar 

■ iuțea rezuma la ur
mătoarele : construi
rea și repararea u- 
nei suprafețe de

LAE BATIN, preșe
dintele comitetului 
executiv al sfatului 
popular orășenesc :

— La baza planului 
post.ru de acțiuni ob
ștești au stat propune
rile cetățenilor, pre
cum și studiile efec
tuate de comisiile 
permanente. Un spri
jin prețios l-au dat 
deputății, membrii 
comitetelor de cetă
țeni, organizațiile ob
ștești, de tineret și 
femei. Pentru stimu
larea întrecerii orga
nizate între circum-

locul III
47 447 mp de străzi, 
amenajări și extin
deri de spații verzi, 
construirea unei sere 
floricole de 450 mp 
și începerea alteia de 
800 mp, care se va 
termina anul acesta, 
amenajarea unei pe
piniere de 3 lia și 
plantarea a circa

scripțiile electorale 
s-au acordat frunta
șilor insigne, premii 
în cărți, s-au trimis 
scrisori de mulțumi
re. Prin muncă pa
triotică au fost efec
tuate lucrări în va
loare de circa 11 mi
lioane lei. Firește, 
premiul obținut ne 
obligă. Planul de ac
țiune aprobat de se
siunea sfatului popu
lar este de fapt sin
teza celor mai valo
roase propuneri ale 
cetățenilor, pe care 
vrem să le înfăp
tuim.

20 000 arbori șl ar
buști ornamentali. 
Valoarea economiilor 
realizate prin acțiu
nile gospodărești, e- 
dilitare și de înfru
musețare a orașului 
se ridică la peste 5 
milioane lei.

Manolo CORCACI 
coresp. >,Scînteii"

pentru alegerea unui deputat 
in Marea Adunare Națională

în ziua de 9 aprilie, Comisia <5- 
lectorala centrală pentru alegerea 
unui deputat in Marea Adunare 
Națională s-a întrunit în ședință de 
lucru sub președinția tovarășului 
Avram Bunaciu, președintele co
misiei.

Comisia electorală a adoptat ho
tar îri potrivite legii nr. 9 pe 1962 
în legătură cu alegerea unui de
putat în circumscripția electorală 
vacantă nr. 12 Sulina, regiunea Do- 
brogea, care va avea loc la 29 mai 
a.c.

Vizitele delegației 
Partidului 
Comunist 
din Spania

TELEGRAME EXTERNE

Economia R. P. Ungare in cursul 
celui de-al doilea cincinal

Cronica
ÎNAPOIEREA de la BELGRAD 

A MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR

Ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, s-a înapoiat sim- 
bătă dimineața în Capitală, venind 
de la Belgrad, unde a semnat acor
dul privind schimbul de mărfuri 
pe perioada 1966—1970 între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia. La sosire, în Gara de Nord, 
au fost prezenți Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri a! conducerii Mi
nisterului Comerțului Exterior. Au 
fost de față Iakșa Petrici. ambasa-’ 
dorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE LA SESIUNEA 

COMISIEI ECONOMICE O.N.U. 
PENTRU EUROPA

Sîmbătă a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Geneva, delega

zilei
ția română care va lua parte Ia 
lucrările sesiunii a XXI-a a Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa (13—29 aprilie). Delegația este 
condusă de tovarășul Vasile Răuță. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Din delegație fac parte 
consilieri și experți.

NUMIREA AMBASADORULUI
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA IN PAKISTAN

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Mihai Magheru a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Pakistan.

(Agerpres)

Funeraliile lui Gheorghe D. Anghel
Sîmbătă la amiază, la Uniunea 

Artiștilor Plastici, numeroși iubi
tori ai artei, sculptori și pictori, 
studenți și elevi, rude și prieteni 
au adus ultimul omagiu artistului 
poporului Gheorghe D. Anghel. 
Catafalcul cu corpul neînsuflețit 
al sculptorului era înconjurat de 
coroane de flori depuse din partea 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunii Artiștilor 
Plastici, Uniunii Scriitorilor, Insti
tutului de speologie al Academiei, 
Fondului plastic.

Pe un panou îndoliat se afla 
portretul eminentului artist, a că
rui operă, profund realistă și u- 
manistă, a îmbogățit tezaurul ar
tei noastre naționale. înaltele dis
tincții, ordine și medalii, pe care 
statul nostru le-a conferit artistu
lui. erau așezate pe o pernă de cu
loare vișinie.

AVANCRONICĂ

• Un nou derbi
• Juniorii noștri
rolbalui —* mereu în actualitate 

domină din nou programul sportiv 
duminical. Azi, de la ora 15, 
pe stadionul „23 August’ selec
ționata de juniori a tării noas
tre susține meciul-retur (decisiv 
pentru calificarea în turneul U.E.F.A.) 
cu juniorii sovietici. Avantajul tere
nului și faptul că la Chiținău au pier
dut doar cu 1—0 fac firească presu
punerea că juniorii români îșî pot lua 
o revanșă care să le asigure călăto
ria în Iugoslavia. Misiunea lor este 
însă destul de dificilă, avînd în ve
dere că, potrivit regulamentului, un 
gol marcat de echipa aflată in de
plasare contează dublu. Așadar, pen
tru a obține calificarea, echipa noas
tră va trebui să învingă cu 2—0. 4—1, 
6—2 etc.

Pe același stadion, azi are loc un 
nou derbi din campionatul categoriei 
A. După meciul de juniori România— 
U.R.S.S.. se vor îniîlni două vechi ri
vale la lupta pentru șefia clasamen
tului (e drept, de această dată de pe 
pozifi' oarecum diferite) — echipele 
bucureștene Rapid și Dinamo. Pentru 
rapidiști, miza meciului este deosebi
tă ; o victorie le menține șansele în 
disputa de urmărire a liderului. Rein
trarea titularilor absenți în meciul de 
la Ploiești a fost anunjată ieri de an
trenorul Valentin Stănescu. Pentru di- 
namoviști, porniji „cu dreptul" în re
tur (trei victorii din trei posibile), un

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pe terenurile „Progresul" 

din Capitală au continuat sîm
bătă întrecerile dintre tenismenii 
români și sovietici. In meciul se
lecționatelor secunde, rezultatul 
este 2—1 pentru români.

• Sîmbătă la Neapole a avut 
loc meciul internațional de rugbi 
dintre echipele reprezentative ale 
Italiei și Franței. Rug triștii fran
cezi au terminat învingători cu 
scorul de 21—0 (11—0).

AZI ÎN CAPITALĂ
HANDBAL : Universitatea București- 

C.S.M. Sibiu, Confecția — Liceul nr. 
4 Timișoara (feminini, Universitatea 
București — Steaua (masculin) — Ia 
Stadionul Tineretului, de la ora 10.

BASCHET : Rapid — Dinamo Oradea 
(masculin), Politehnica București—Ra
pid (feminin). Steaua — Steagul roșu 
Brașov (masculin) — în sala Flo- 
reasca, de la ora 9.

TENIS DE C1MP : Meciuri în cadrul 
inttlnirii amicale dintre lenismenii ro

mâni ți sovietici — pe terenurile 
Progresul, tncepind de la ora 10.

RUGBI : Progresul — C.S.M.S. Iași, 
Gloria — Rulmentul Btrlad — pe te
renul Gloria, de la ora 10; Steaua— 
Știința Petroșani — de la aceeași oră, 
pe terenul Ghencea.

CICLISM : Ultima etapă a „Cupei 
F.R.C.". Startul se dă la ora 9,30 pe 
sus. București — Ploiești (varianta 
Buftea) de la km. 7.

în jurul catafalcului, in ultima 
gardă se aflau acad. Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Ion Brad, șef adjunct de 
secție la C.C. al P.C.R., Virgil Flo
rea, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ar
tiștii poporului Corneliu Baba, Bo
ris Caragea, Ion Irimescu, M. H. 
Maxy, artist emerit, și criticul de 
artă Eugen Schileru.

La ora 12 a început adunarea 
de doliu la care au luat cuvintul 
acad Ion Jalea, Virgil Florea, 
sculptorul Ion Vlasiu, artist eme
rit, criticii de artă Ion Frunzetti și 
Dan Hăulică. La cimitirul mînăsti- 
rii Pasărea, unde a avut loc înhu
marea, au vorbit criticul de artă 
Petru Comarnescu și pictorul Ca- 
milian Demetrescu.

în cuvîntul lor, vorbitorii au e- 
vocat figura luminoasă a marelui 
artist, subliniind faptul că alături 
de Brâncuși și Paciurea. creația 
lui Anghel s-a înscris pe linia tra
dițiilor valoroase ale sculpturii ro
mânești, pe care a îmbogățit-o cu 
opere nepieritoare. întreaga sa 
creație, au arătat vorbitorii, este 
un exemplu de desăvîrșită mă
iestrie artistică, de înaltă exigen
ță. de pasiune și dăruire, de dra
goste față de viată și de oameni, 
de echilibru și armonie. înaltele 
calități ale artistului, au remarcat 
ei. s-au împletit cu nobilele și ge
neroasele trăsături ale omului. El 
și-a cucerit dragostea și stima celor 
ce l-au cunoscut, iar prin opera sa. 
și-a înscris nymeJe printre marile 
personalități artistice care au a- 
dus țării și poporului nostru re-

Simbătâ după-amiază. membrii 
delegației Partidului Comunist din 
Spania, in Crunte cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
au făcut o vizită cu mașinile prin 
București. Ei au fost însoțiți de 
tovarășii Florian Dănălache, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid București. Mihai Dalea. 
secretar al C.C. al P.C.R. Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ion Savu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid, reprezentanți ai condu
cerii Sfatului popular al Capitalei.

Au fost vizitate noile cartiere 
de locuințe Calea Griviței, Dru
mul Taberei, Berceni, Balta Albă. 
Mihai Bravu. Ștefan cel Mare.

tn timpul popasului făcut la 
Complexul studențesc Grozăvești, 
numeroși studenți au făcut oaspe
ților spanioli o călduroasă primire, 
împreună cu acad. prof. Gh. Mi- 
hoc. rectorul Universității din 
București, conf. univ. Tamara Do- 
brin, prorector, și Constantin Ma- 
nolescu, secretarul Comitetului de 
partid al Centrului universitar 
Bucureștii oaspeții au vizitat can
tina studențească și unul din cămi
ne, unde s-au întreținut cordial cu 
studenți.

Un alt popas a fost făcut în Dru
mul Taberei, unde intr-un mare 
bloc de locuințe au l'ost vizitate 
citeva apartamente. Oaspeții spa
nioli au discutat îndeaproape cu 
locatarii apartamentelor, interesîn- 
du-se de condițiile lor de trai.

(Agerpres)

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
La 9 aprilie, Direcția centrală de 
statistică a R. P. Ungare a dat pu
blicității comunicatul cu privire 
la evoluția situației economice și 
sociale in perioada celui de-al doi
lea plan cincinal (1961—1965). In 
comunicat se subliniază că în 
cursul cincinalului forțele de pro
ducție au continuat să crească atit 
în industrie, cit și în agricultură : 
pe primul plan s-au situat și mai 
mult marile întieprinderi cu un 
grad mai ridicat de concentrare.

în decurs de cinci ani, producția 
industriei ungare a crescut cu 
aproximativ 47 la sută. Investițiile 
în industrie s-au cifrat la 36 mi
liarde forinți, numărul lucrătorilor 
din industrie a crescut cu 15 la 
sută $i a ajuns la 1 500 000 de 
persoane. O proporție de 64 la 
sută din creșterea producției a fost 
realizată ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii.

Puterea instalată în centralele 
electrice a crescut m cei cinci ani 
cu 600 MW , în 1965 s-au produs 
11 miliarde kW h energie elec
trică, adică cu 50 la sută mai mult 
decît acum cinci ani. Producția 
industriei siderurgice a crescut cu

31 la sută, a construcțiilor de ma
șini cu 59 la sută. Producția in
dustriei chimice a înregistrat cel 
mai rapid ritm de dezvoltare — 91 
la sută.

Tn domeniul agriculturii, valoa
rea producției a fost in perioada 
1.961—1965 în medie cu 10 la sută 
mai mare decît in cei cinci ani 
precedenți. Pentru investiții in a- 
gricultură s-au cheltuit 40 miliar
de forinți. în perioada celui de-al 
doilea cincinal, producția vegetală 
a depășit cu 6 la sută nivelul ce
lor cinci ani precedent!, iar creș
terea animalelor cu 14 la sută.

Valoarea totală a investițiilor a 
fost de 206 miliarde forinți, cu 18 
miliarde mai mult decît s-a pla
nificat.

în decurs de cinci ani s-au cons
truit apartamente pentru care sta
tul a cheltuit 15 miliarde forinți.

în anul 1965 venitul național a 
fost cu 25 la sulă mai mare decît 
în 1960.

în perioada 1961—1965. numărul 
locuitorilor din R. P. Ungară a 
crescut cu 154 000 și a totalizat 
10 160 000 locuitori la sfîrșitul anu
lui 1965.

S. U, A. O importantă victorie 

a muncitorilor agricoli

CUM E VREMEA
Ieri in țari : Vremea s-a mențitiut 

în general frumoasă si călduroasă, 
cu cerul variabil mai mult noros în 
Banat și Transilvania, unde s-au sem
nalat ploi izolate de scurtă durată. ț 
Vintul a suflat slab, predomintnd din 
sud-vest. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 12 grade Ia Su
lina, Mangalia si 22 grade la Băilești, 
Călărași, lași și Huși. In București: 
Vremea a fost frumoasă și călduroa
să. cu cerul variabil. Vintul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 22 
de grade. Timpul probabil pentru zi
lele de tl, 12 și 13 aprilie. In tară : 
Vreme relativ umedă în Banat, Olte
nia, Transilvania și nordul Moldovei, 
în rest, vreme schimbătoare. Vîut po
trivit din vest și sud-vest. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, iar maximele între 12 
și 22 de grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no
ros. Ploi slabe. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatura ușor varia
bilă.

NEW YORK 9 (Agerpres).— Gre
vă lucrătorilor de la podgoriile din 
regiunea orașului Delano din Cali
fornia. care a durat șapte luni, a 
luat sfîrșit cu victoria greviștilor. 
Aproximativ 400 de muncitori a- 
gricoli au declarat grevă împotri
va refuzului administrației compa
niei „Shenley Industry*1, proprie
tara terenurilor, de a încheia noi 
contracte colective de muncă. în 
cele din urmă, compania a fost 
nevoită să recunoască organizația 
sindicală a țăranilor — „Asociația

națională a muncitorilor fermieri1* 
— și să inițieze tratative în vede
rea încheierii noilor contracte co
lective de muncă. începută în luna 
septembrie anul trecut, greva a pa
ralizat activitatea pe o suprafață 
de 19 000 ha de teren.

Ziarul „Washington Post11 apre
ciază acțiunea lucrătorilor dă pe 
plantațiile Delano ca „una dintre 
cele mai importante victorii in 
istoria luptei muncitorilor agricoli 
din America".

Apelul Comitetului grec pentru pace 
si destindere internațională

la fotbal 
pot ciștiga revanșa 

succes asupra- rapidiștilor ar însemna 
nu numai o chestiune de prestigiu, ci 
și creșterea posibilităților de a se a- 
propia de locul trei al clasamentului, 
loc pe care finalmente doresc să-l și 
ocupe. Părerea antrenorului federal 
llie Oană este ca soarta meciului se 
va decide în lupta directă dintre 
cuplul înaintașilor centrali ai Rapidu
lui (tonescu—Dumitriu) și perechea 
fundașilor centrali dinamoviști ((rafii 
Ion și Lică Nunweiller).

Așteptăm din partea ambelor echi
pe, a tuturor jucătorilor strădanii de 
a oferi publicului spectator momente 
plăcute de fotbal, acțiuni pe măsura 
posibilităților și a varvei demonstra
te acum citeva zile, în partida cu 

' selecționata Budapestei, de reprezen
tativa Bucureștiului. N-ar fi imposibil, 
mai ales că azi vor reapare pe ace
lași stadion — purtînd de astădată 
tricourile cluburilor lor — cei mai va
loroși fotbaliști ai Bucureștiului (Pîr- 
călab și Dan), alături de ceilalți ju
cători experimentați ai echipelor Ra
pid și Dinamo.

Un joc dificil are de susfinuf lide
rul la Oradea, cu Crișul. Echipa plo- 
ieșteană s-ar putea să resimtă obo
seala nervoasă și fizică acumulată 
mai ales de cuplul Dridea—Badea, 
solicitaji din plin în partidele de cam
pionat și ale lotului reprezentativ. 
Partida de la lași, dintre C.S.M.S. și 
Steaua, ocupante ale locurilor 3 și 5, 
presupune de asemenea un joc echi
librat. Va fi interesant de văzut dacă 
Steaua reușește în sfîrșit să cîșfige 
primul meci în deplasare, lucru ce ar 
însemna pentru :eșeni al doilea eșec 
pe teren propriu.

Celelalte meciuri ale etapei sînt: 
Politehnica Timișoara—U.T.A. ; Farul 
Constanța — Știința Craiova ; Univer
sitatea Cluj — Dinamo Pitești ; Stea
gul Roșu — Siderurgistul Galați.

Ca de obicei, posturile noastre de 
radio vor transmite altarnativ aspecte 
de la toate partidele etapei. Transmi
sia începe la ora 15,30 (pe progra-

Aseară, la volei, Dinamo 
București - Dukla Kolin 
3-0

Voleibaliștii de la Diiuuuo-București 
s-au obișnuit, se paie, cu victorii cate
gorice, cucerite în timp-record. Cu pu
tină vreme în urmă, se știe, ei și-au 
asigurat calificarea in semifinalele 
„Cupei campionilor europeni-, învia* 
gînd în mai puțin d<« o oră (cu 3—0) 
pe campionii Bulgariei. Aseară, echipa 
dinamovișt.u, din nou în formă exce
lentă. a surclasat pur și simplu, pe 
campioana Cehoslovaciei, Dukla-Kolin, 
în componenta Căreia sînt numeroși in
ternaționali ; in numai 58 de minute, pe 
foaia de arbitraj a fost consemnata vie- | 
torid bncureșleniloi cu 3—0 (15-—6, !
15—6, 15—7).

Chiar dacă simpla lectură a» scorurilor I 
celor trei seturi indică superioritatea , 
netă a jucătorilor noștri, trebuie totuși f 
adăugat ea ei au t-ucut. dovada uribr i 
calități remarcabile, ■ în special în atdp. •* 

Adversarii, deși 
experimentați și 
veniți la București, 
firește, nu pentru 
a face un simplu 
act de prezentă, 
nu au reușit să 
facă față impetuo
zității dinamdviști- 
lor, variatelor și 
spectaculoaselor Iot 
acțiuni la fileu 
Antrenorul S. Mi 
hăilescu, eviden- 
țiindu-i pe Derzei. 
Cozoricî și Schrei
ber, remarca fap
tul că, pe alocuri, 
dinamoviștii au fă
cut unele greșeli 
în apărare, care în 
meciul revanșă (la 
Kolin, 23 aprilie) 
pot fi evitate.

■A
Astăzi, la Mos

cova, Rapid-Bucu 
rești susține prima 
partidă din cealal 
tă semifinală a 
„C.C.E." intîlnind 
pe campioana Uni
unii Sovietice, 
Ț.S.K.A.

cunoașterea și prețuirea unanimă 
a specialiștilor și iubitorilor de 
artă din țară și de peste hotare. 
Luînd parte la numeroase expozi
ții organizate în mari orașe din 
lume, operele sale au stîrnit pre
tutindeni admirația cunoscătorilor 
și publicului iubitor de frumos. 
Artă de cea mai înaltă tinutâ și 
esență spirituala. creația lui 
Gheorghe D Anghel reprezintă un 
monument unic, un imn cald și 
luminos închinat omului. Aminti
rea sa va rămîne neștearsă în me
moria artiștilor plastici și a po
porului nostru, iar opera lui 
Gheorghe D. Anghel va sta eu 
cinste alături de operele celor mai 
însemnați dintre înaintașii săi. 
ilustrînd elocvent nesecatul geniu 
creator al poporului român.

(Agerpres)

ATENA 9 (Agerpres). — Comi
tetul grec pentru pace și destin
dere internațională a adresat tu
turor partidelor politice, organiza
țiilor obștești și sindicale din Gre
cia un apel cuprinzînd 10 propu
neri, care să asigure Greciei în
făptuirea unei politici naționale de 
pace și independență. Propunerile 
prevăd interzicerea zborului avioa
nelor cu încărcătură nucleară dea
supra teritoriului Greciei, scoate

rea din țară a rezervelor de fo
coase nucleare și lichidarea ba
zelor militare străine, denunțarea 
tratatului greco-american din 12 
octombrie 1953, ieșirea Greciei din 
N.A.T.O.. preîntimpinarea înarmă
rii nucleare a Germaniei occiden
tale, condamnarea războiului ca 
mijloc de reglementare a litigiilor, 
dezvoltarea relațiilor de prietente 
cu țările vecine.

Corespondența din Rio de Janeiro

Final infructuos

Dinamovițtii In 
ofensivă. Der
zei (în centru) 
va suta impo

zabil

După aproape o lună de 
dezbateri, în capitala sta
tului Panama a luat sfîr
șit reuniunea comisiei 
speciale a O.S.A. însărci
nată cu elaborarea pro
iectului de reformă a Car
tei organizației. Cu tot op
timismul artificial afișat 
ăe responsabilii O.S.A., 
reuniunea din Panama a 
însemnat, potrivit ziarului 
venezuelez „La Republi
ca", „un eșec pe toată li
nia". Caracterizări simila
re pot fi întîlnite și în alte 
numeroase organe de pre 
să de pe continent. „La 
Tribouna" din Lima, de 
pildă, constată că „terme
nii generali și ambiguita
tea frazelor din documen
tul final încearcă să con
vingă ca s-a realizat 
ceva, cînd, de fapt, prin
cipalele probleme au fost 
transferate fără soluție 
către conferința interame- 
ricană de la Buenos Ai
res" — programată pen
tru luna iulie.

Cauza acestui final in
fructuos constă în pozi
țiile divergente față de 
punctele cheie de pe a- 
gendă. In subcomisia po
litico-] uridică a reuniunii, 
delegația Statelor Unite a 
desfășurat ample eforturi 
pentru a obține lărgirea 
atribuțiilor Consiliului 
O.S.A. îndărătul formulei 
„lărgirea atribuțiilor" se 
ascunde intenția S.U.A. ăe 
a învinge treptat, pe eta
pe, rezistenta latino-ame- 
ricanilor fată de crearea 
unei forțe armate infet-

americane permanente. Un 
consiliu al O.S.A., invest? 
cu dreptul de a decide a 
supra intervenției într-o 
(ară sau alta, avind lo 
dispoziție contingente mi 
litare naționale, ar servi 
ca pas intermediar spre 
înjghebarea propriu-zisa 
a tortei ca entitate net 
supranațională. Proiectul 
nord-american s-a izbit 
insă de Împotrivirea ener- 
qică a majorității delega
țiilor latino-americane. 
printre care îndeosebi 
Mexicul, Brazilia, Chile și 
Peru. Respingînd ideea de 
lărgire a prerogativelor 
consiliului, aceste țări au 
invocat cu deplin temei 
pericolul ce ar decurge 
pentru suveranitatea lor 
națională.

Ca și la conferința in- 
teramericană ăe la Rio ăe 
Janeiro, reprezentanții sta
telor Americii Latine și-au 
concentrat și de astă dată 
atenția asupra probleme
lor economico-sociale, re
ușind să elaboreze un 
proiect de norme menite 
„să impulsioneze progre
sul economic al continen
tului" și urmînd ca ele să 
fi® încorporate în Carta 
O.S.A. în fond era vorba 
de o platformă ăe reven
dicări formulate la adre
sa Statelor Unite, unica 
țară industrializată din 
O.S.A. In rezumat, norme
le prevedeau reducerea 
sau eliminarea ^trierelor 
tarifare la produsele de 
export latino-americane. 
eliminarea discriminărilor

ce le împiedică accesul 
pe piața externă (care 
pentru America Latină în
seamnă in primul rină 
piața S.U.A.), îmbunătăți
rea prețurilor la produse
le primare și asistența fi
nanciară sporită prin in
termediul organismelor 
specializate. Pentru cine 
cunoaște ansamblul rela
țiilor economice dintre 
America industrializată si 
cea subdezvoltată, carac
terul lor extrem de păgu
bitor pentru ultima și ex
trem de avantajos pentru 
prima, aceste revendicări 
apar nu numai legitime, 
dar și modeste Ele întru
niseră aprobarea unani
mă, inclusiv a delegatului 
S.U.A., în cadrul subcomi
siei respective, cînd, deo
dată, o telegramă fulger 
expediată de către Depar
tamentul de Stat și citită 
într-o plenară secretă a 
reuniunii, le-a pecetluit 
soarta printr-o respingere 
categorică. Veto-ul lipsit 
de menajamente a șocat 
profund delegațiile pre
zente și a anulat dintr-un 
condei unicul „punct po
zitiv" al dezbaterilor, rea- 
ducîndu-le în faza iniția
lă. In zilele care au mai 
rămas pînă la închiderea 
oficială a reuniunii preo 
cuparea de bază a fost 
doar schițarea unor pozi
ții de compromis care, 
pentru moment, să salve
ze aparențele Pare insufi
cientă constatarea acelor 
observatori ce văd în 
veto-ul S.U.A. doar o re

plică la insuccesul nord- 
american de a avansa pe 
calea creării unei .poliții 
continentale", prin lărgi
rea atribuțiilor consiliului 
O.S.A. Revendicările eco
nomice ale latino-ameri- 
canilor sînt mult mai 
vechi decît ideea torței 
interamericane și întot
deauna au fost respinse, 
deși, e drept, cu mai mul
tă delicatețe formală de- 
cit acum. Numai Brazilia 
a suferit in cinci ani un 
prejudiciu de peste un 
miliard de dolari ăe pe 
urma „schimburilor ne
echivalente" și, dacă am 
socoti pierderile întregu
lui continent, e lesne de 
înțeles că am avea de-a 
lace cu o cifră fabuloasă. 
Dar. mai cries în condițiile 
de astăzr, cină interesele 
S.U.A. sînt strîmtorate pe 
atitea alte meridiane ale 
globului, monopolurile 
nord-americane nu vor să 
renunțe la principalul lo: 
parc de materii prime ief
tine care este zona latino- 
americană.

După ultimele știri, s-ar 
fi tăcut de acum propu
neri ca, din pricina diver
gentelor profunde existen
te în sinul O.S.A. confe
rința ce urmează să aibă 
loc la Buenos Aires să fio 
amînată. Un asemene* 
punct de vedere a susa
nul șeful delegației mexi
cane la conferința din Pa
nama si se pare că si alții 
împărtășesc această idee.

Vasile OROS

post.ru


VIAȚA A

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE 1

AU ÎNCEPUT dezbaterile

IN PROBLEMA RHODESIANA
V

NEW YORK 9 (Agerpres). — La cererea guvernului britanic, 
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit sîmbătă la ora 16,06 
G.M.T. pentru a lua în discuție problema rhodesiană.

permanent al
O.N.U., lordul

Reprezentantul 
Marii Britanii la 
Caradon, a prezentat proiectul de 
rezoluție englez în care face apel 
la Consiliul de Securitate „să ac
ționeze cu rapiditate și eficacitate 
într-o situație deosebit de gravă", 
în rezoluție se cere autorizarea 
„de a folosi forța, dacă va fi ne
cesară, pentru a preveni încălca
rea embargoului asupra petrolului" 
impus Rhodesiei. în sprijinul pro
iectului de rezoluție britanic s-au 
pronunțat reprezentanții S.U.A. și 
Olandei.

Reprezentantul Ugandei, Appoio 
Kironde, în numele țărilor africa
ne membre ale Consiliului de 
Securitate, a prezentat un amen
dament la textul britanic în care 
cheamă guvernul britanic „să fo
losească toate mijloacele, inclusiv 
forța armată, pentru a înlătura re-

gimul minoritar al colonialiștilor 
din Rhodesia" și să treacă la apli
carea Declarației O.N.U. privind 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

El a declarat că statele africane 
nu se opun folosirii forței de către 
Marea Britanie pentru a face să 
se respecte embargoul, dar „An
glia vrea să decidă în mod unilate
ral cînd flota sa va deschide sau 
nu focul. Cine ne poate spune însă 
ce va însemna această hotărîre?".

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul U.R.S.S. la O.N.U., Morozov, 
care a declarat că sprijină amen
damentele aduse proiectului de 
rezoluție britanic de către delega
ții africani.

După intervenția delegatului so
vietic, Consiliul de Securitate a 
amînat dezbaterile pînă la orele 
20,30 G.M.T.
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ta Da Nang sînl evacuați civilii 
și personalul militar auxiliar 

american

• Noi înlocuiri in 
rîndul generalilor |

• La Da Nang a 
început 
cetățenilor 
americani

evacuarea

In

Cele două

Apropiate negocieri
Cartier al sărăcimii Telefoto : U.P.I.—Agerpres

SAIGON 9 (Agerpres). 
Vietnamul de sud situația se men
ține mai departe încordată.

Incercînd să-și consolideze si
tuația în regiunea I tactică, 
guvernul l-a numit sîmbătă di
mineața pe generalul Ton That 
Dinh în funcția de comandant 
al acestei regiuni militare, în 
locul generalului Nguyen Van 
Chuan. Agenția U.P.I. menționează 
că generalul Dinh este cunoscut 
ca un element foarte dur, care în 
timpul regimului lui Ngo Dinh 
Diem a participat la acțiunile de 
reprimare a manifestațiilor budiste 
antiguvernamentale.

Pe de altă parte, datorită ac
centuării manifestărilor antiameri
cane, care au căpătat „o turnură 
foarte periculoasă" (U.P.I.), Ia Da 
Nang a început evacuarea masivă 
a civililor și a personalului au
xiliar al trupelor americane. Vineri 
dimineața au 
persoane.

Situația nu 
cordată nici 
Reuter, unde 
guvernamentale și antiamericane 
continuă,

fost evacuate 700

este mai puțin în- 
la Saigon, adaugă 
demonstrațiile anti-

luat cu asalt de poliție
4 morfi și peste 50 de răniji

După o perioadă de 
„așteptare" prilejuită de 
refuzul Angliei de a lua 
în considerare propunerea 
Spaniei de a se începe 
noi tratative în legătură 
cu statutul Gibraltarului, 
guvernul britanic a făcut 
cunoscut că acceptă to
tuși să participe la discu
ții. Ele se vor desfășura 
probabil luna aceasta la 
Londra. Cu o condiție : 
Anglia s-a declarat dis
pusă să asculte propune
rile Spaniei, dar nu in
tenționează să discute 
despre suveranifatea bri
tanică asupra „Stîncii" (a- 
dică a Gibraltarului). Dar 
însăși acceptarea discuți
ilor poate fi considerată 
ca o concesie a părții 
britanice — afirmă obser
vatorii politici.

Ce a determinat acest 
demers britanic ? Printre 
motivele amintite de pre
sa occidentală, la loc de 
frunte se situează hofărî- 
rea guvernului de la Ma
drid de a interzice zbo
rul avioanelor țărilor 
membre ale N.A.T.O. dea
supra teritoriului spaniol 
după prăbușirea bombar
dierului atomic american 
la Palomares. Deși astăzi 
Gibraifarul și-a pierdut 
din vechea importanță mi-

lifară pentru Anglia, măr- 
ginindu-se a fi doar es
cală navală de aprovizio
nare și cartier general al 
flotei britanice din Medi- 
ferana, „Stînca" este fo
losită și de avioanele 
N. A. T. O. De aceea 
hotărîrea spaniolă a pro
vocat unele dificultăți a- 
liaților occidentali. Iar 
Anglia încearcă probabil 
să determine guvernul 
spaniol să revină asupra 
hotărîrii amintite.

Referindu-se la viitoare
le discuții de la Londra, 
„Le Monde" scrie : „în 
fond, punctul de vedere 
spaniol rămîne în opozi
ție totală cu cel al Lon
drei* în ce privește sta
tutul Gibraltarului. 
dent, acest lucru nu este 
pe placul Londrei, 
nînd seama de intransi
gența cu care oficialități
le britanice se referă la 
„suveranitatea" Angliei 
asupra coloniei sale me
diteraneene, este de aș
teptat — potrivit comen
tatorilor politici ai 
occidentale — ca 
piatele negocieri 
cele două părți să 
lipsite de încordare.

Evi-

Ti-

presei 
apro- 
înfre 

nu fie

Gabriela MANTII

ColumbiaTn 
s-au 
țienești. Vineri s-au produs grave 
incidente în apropiere de Bogota, 
capitala țării, unde importante de
tașamente ale poliției au încercat 
să alunge cu forța 150 de familii 
de pe un teren viran pe care erau 
construite adăposturi din bidoane 
și cartoane. In fața împotrivirii lo
cuitorilor, polițiștii, care primiseră 
ordin să demoleze și să incendieze 
aceste „locuințe", au deschis focul 
în plin. Patru persoane, printre

ultimele zile, în 
intensificat represiunile poli-

care un copil, au fost ucise și peste 
50 au fost rănite.

In regiunile în care operează de
tașamentele de partizani, forțele 
armate guvernamentale și-au in
tensificat acțiunile represive împo
triva celor bănuiți că ajută forțele 
de guerilă. Conducători ai Asocia
ției juriștilor democrați din Colum
bia au dat publicității un comuni
cat în care arată că peste 200 de 
țărani din departamentele Tolima 
și Huila au fost arestați sub acest 
pretext.

• Intensitatea cîmpului magnetic al Lunii
• Stația a transmis spectre de radiații 
gamma, obținute asupra diferitelor regiuni 
ale satelitului nostru natural

PALOMARES

Proiectilul nuclear
transportat In S.U.A

MADRID 9 (Agerpres). — Proiectilul nuclear 
american, recuperat din adîncul Mediteranei după 
aproape trei luni de cercetări intense în largul 
coastelor sudice ale Spaniei, a fost plasat la bordul 
navei americane „Petrei" pentru a fi transportat 
spre S.U.A. Reprezentanții presei au fost invitați 
la bordul navei pentru a examina bomba, al cărei 
diametru este de aproximativ 3 metri. Apoi ami
ralul William Guest, comandantul flotilei ameri
cane dislocate în regiunea cercetărilor, a ținut o 
conferință de presă referitoare la operațiunile 
efectuate de navele americane pentru recuperarea 
proiectilului. El a menționat că bomba a alunecat 
de trei ori spre adîncul Mediteranei, față de zona 
unde fusese inițial reperată, ajungînd la o adîncime 
de aoroximativ 950 m.

Bomba este plasată la bordul navei „Petrei'*

eliberare dinUn grup de luptători din cadrul Forțelor naționale de 
Columbia

Succesul Zenaidei Pally
în Italia

nunate tonalități". Iar 
directorul Operei din 
Bari, prezent la spec
tacol, a 
„A tost. o 
sărbătoare 
cîntăreața
numărîndu-se azi prin
tre stelele liricii mon-

declarat : 
adevărată 
artistică, 

română

mu
lti 

Pe 
său

noastre, 
mare/ui

„Politeama",

Nu departe de țăr
mul Adriaticei, chiar 
în călcîiul cizmei pe
ninsulare, se află stră
vechiul oraș Lecce, a 
cărui tradiție cultu
rală își are originea 
încă ' din antichitate. 
De-a lungul veacuri
lor. orașul a trăit în 
continuare o intensă 
viață culturală și 
zicală, îmbogățită 
zilele 
scena 
teatiu,
au cîntat voci celebre 
între care Pito Gobbi. 
Amelita Galli-Curci, 
Pito Schipa, născut 
chiar la Lecce.

Cu prilejul închi
derii oticiale a sta
giunii lirice, la Lecce 
a tost prezentată ope
ra .,Samson și Dalila" 
de Saint Saens. Rolu
rile principale au fost 
susținute de vestitul 
tenor Mario del Mo
naco și de artista Ze- 
naida Pally de la Ope
ra din București. Spec
tacolul s-a bucurat de 
un strălucit 
Cronicarul 
Gazzeta

a fost

succes, 
ziarului 

del Mezzo- 
giorno scrie : „O par
teneră demnă a cele
brului tenor
mezzosoprana română 
Zenaida Pally, Cîntă
reața posedă o voce 
caldă și-, profundă, mi

diale". De altiel, el i-a 
propus artistei noas
tre ca in viitoarea 
stagiune să cinte în 
rolurile principale din 
„Aida" și „Carmen".

I. MaRGINEANU
Roma, 9

DEMONSTRAȚII
9

IN TURCIA
ISTANBUL 9 (Agerpres). — în cursul zilei 

de vineri, la Ankara au avut loc manifestații 
studențești antiamericane. Agenția Associated 
Press informează că studenții manifestanți au 
avariat un automobil în interiorul căruia se 
aflau cinci americani. La Istanbul, împotriva 
unei manifestații asemănătoare au fost trimise 
numeroase detașamente de poliție care au fo
losit bastoanele de cauciuc. Un purtător 
cuvînt al poliției a declarat ziariștilor că 
manifestanți au fost arestați.

Purtătorul de cuvînt al Departamentului 
Stat al S.U.A., Marshall Wright, a declarat
cadrul unei conferințe de presă ca guvernului 
american nu i-a parvenit încă cererea oficială 
din partea Turciei privind revizuirea acordu
rilor bilaterale turco-americane care regle
mentează problema bazelor de pe teritoriul 
Turciei și problema ajutorului militar furnizat 
de S.U.A. acestei țări. Declarația lui Wright 
a fost făcută după ce Ia Ankara ministrul de 
externe al Turciei, Caglayangil, a anunțat că 
guvernul turc a înmînat ambasadorului S.U.A. 
un memorandum privind dorința Turciei de 
a se revizui aceste acorduri.

de
13

de 
în

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității 
primele rezultate științifice privind 
zborul stației ,,Luna-10“ plasată pe 
o orbită circumlunară la 3 apri
lie a.c.

După cum anunță agenția TASS, 
analiza preliminară a datelor obți
nute arată că intensitatea cîmpului 
magnetic al Lunii a depășit cu 
puțin nivelul cîmpurilor magnetice 
din spațiul interplanetar liber. Dar 
nu se poate încă să se afirme că 
acest fapt este legat 
unui cîmp magnetic 
Lunii.

La bordul stației a 
o aparatură științifică pentru stu
dierea cîmpului magnetic al sate
litului nostru natural, pentru înre
gistrarea radiației solare corpu- 
sculare și cosmice, pentru studie
rea electronilor moi în scopul des
coperirii ionosferei Lunii și în alte 
scopuri.

Informațiile furnizate de con
toarele de radiații cosmice arată 
că fondul cosmic dintre Pămînt și 
Lună este în prezent puțin mărit 
(cinci particule la 1 centimetru pă
trat pe secundă). Aceasta era de 
așteptat, deoarece în prezent se în

de existența 
propriu al

fost instalată
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M MOSCOVA. La Moscova a 
— fost semnat un nou acord 
chino-sovietic cu privire la trans
portul aerian civil. Noul acord îl 
înlocuiește pe cel încheiat între 
U.R.S.S. și R. P. Chineză în 1954.

flB CAPE KENNEDY. Pe poligonul 
de la Cape Kennedy a fost 

lansată vineri după-amiază o ra
chetă purtătoare de tip „Agena", 
care a plasat pe orbită, la altitudi
nea de 800 km, un „Observator 
astronomic orbital". Potrivit comu
nicatului N.A.S.A., „Observatorul 
astronomic orbital" este un satelit 
la bordul căruia se află instalate 
Iți telescoape prin intermediul că
rora se vor putea face observații 
asupra corpurilor cerești.

■| ROMA. Delegația economică iu- 
” goslavă, condusă de Hakia Poz- 
deraț, secretar federal pentru indus
trie și comerț al R. S. F. Iugoslavia, 
și-a încheiat vizita făcută în Italia, 
la invitația guvernului italian. Potrivit 
agenției Taniug, Pozderaț a avut în
trevederi cu Amintore Fanfani, minis
trul afacerilor externe, Giulio An
dreotti, ministrul industriei, Franco 
Restivo, ministrul agriculturii, Giusto 
Tolloy, ministrul comerțului exterior, 
și alții. Au fost examinate aspecte ale 
relațiilor economice iugoslavo-italiene, 
constatîndu-se existența posibilităților 
de dezvoltare continuă a schimburilor 
comerciale.

OM PNOM PENH. Guvernul Cam- 
" bodgiei a dat publicității o de
clarație în care acuză Tailanda de 
noi acte provocatoare la granița 
tării sale. în declarație se arată că, 
la 3 aprilie, 50 de soldați tailan- 
dezi au pătruns pe teritoriul Cam- 
bodgiei și au atacat un post de 
graniță.

M ROMA. Conferința interna- 
țională pentru reforma agra

ră a Organizației Națiunilor U- 
nite va avea loc la Roma, cu în
cepere de la 20 iunie. Vor fi pre
zentate rapoarte pregătite de Se
cretariatul O.N.U., de F.A.O. și

registrează minimum al activității 
solare.

Au fost culese date care pot fi 
interpretate în sensul că în spațiul 
perilunar există fluxuri de elec
troni cu o energie de zeci de mii 
de electroni-volți. Din punctul de 
vedere al intensității, aceste fluxuri 
depășesc fondul cosmic de 7.0—100 
ori.

De la bordul stației au fost 
transmise spectre de radiații gam
ma, obținute asupra diferitelor re
giuni ale suprafeței lunare. Potri
vit primelor date, nivelul radiației 
radioactive naturale a rocilor Lu
nii, legat de radioactivitatea ura
niului, toriului și potăsiului, se 
apropie de radioactivitatea bazal
turilor de pe Pămînt.

Pe învelișul stației au fost insta
late captatoare care permit înre
gistrarea particulelor meteoritice 
cu o masă de sutime de milionime 
de gram. Suprafața sensibilă la 
șocurile particulelor meteoritice a 
fost de aproximativ un metru pă
trat. Potrivit dateloi' preliminare, 
densitatea spațială a particulelor 
meteoritice pe orbita satelitului 
Lunii este mai mare decît în spa
țiul interplanetar. I

țările participante. Pînă în pre
zent, 124 de țări și-au anunțat in
tenția de a lua parte Ia această 
conferință.

■| NEW YORK. Un tribunal fe- 
” deral din Jackson a anulat ca 
fiind neconstituțională legea care 
prevedea plata unei taxe de către 
toți cetățenii statului Mississippi, 
doritori să participe la alegerile lo
cale. Această lege era îndreptată, 
în special, împotriva alegătorilor 
de culoare. Mississippi este ultimul 
stat al S.U.A, unde taxa electorală 
este abolită.

n SANTO DOMINGO. In capi- 
“ tala Republicii Dominicane au 
început sîmbătă lucrările conven
ției Partidului revoluționar domi
nican care timp de două zile va 
discuta problema participării sau 
abținerii de Ia alegerile generale 
proiectate pentru data de 1 iunie 
a.c. Observatorii politici considera 
că, în cazul în care se va adopta 
hotărîrea de a participa la alegeri, 
este foarte posibil ca Juan Bosch 
să fie desemnat drept candidat la 
președinția țării.

O| DELHI. La 8 aprilie, preșe
dintele Republicii India, S. 

Radhakrishnan, l-a primit pe L. 
Simovic, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, care face o vizită în In
dia.

■j PARIS. Ministrul de externe 
“ al Algeriei, Abdelaziz Boute- 
flika, și Jean de Broglie, secretar 
de stat francez pentru probleme 
externe, au semnat la 8 aprilie la 
Paris o convenție de colaborare 
tehnică și culturală între cele 
două țări. Această convenție con
stituie primul rezultat al negocie
rilor franco-algeriene, care au 
început în capitala Franței la 10 
martie, în vederea soluționării u- 
nor probleme în suspensie între 
cele două țări.

„Ar fl o minune dacă 
Statele Unite ar putea să 
satisfacă cheltuielile în 
creștere ale războiului 
din Vietnam și acelea ne
cesitate de planul «Marii 
societăți», fără să recurgă 
la sporirea impozitelor, 
fără un pericol inflațio
nist". La mai puțin de 
două luni după ce co
mentatorul lui „New York 
Herald Tribune” enunța 
acest lucru, Congresul a- 
merican aproba (în mar
tie a.c.) reformele fiscale 
propuse de președintele 
S.U.A. în bugetul pe anul 
financiar 1966—1967. In 
esență, ele prevăd înca
sarea anticipată a impo
zitelor directe și majora
rea unor impozite indi
recte, în scopul sporirii 
veniturilor statului cu 6 
miliarde de dolari.

Săptămîna trecută, mem
brii cabinetului și consi
lierii economici și finan
ciari ai Administrației au 
fost convocați din nou de 
președintele S.U.A. Statis
ticile publicate de Minis
terul Muncii cu cîteva zile 
înainte de această întîl- 
nire — relatează cores
pondentul din Washing
ton al ziarului „Le Monde” 
— au provocat neliniște 
la Casa Albă. Costul 
vieții a fost în februa
rie cu 2,8 la sulă mai ri
dicat decît în aceeași' 
lună a anului trecut. Or, 
din 1958 încoace, costul 
vieții n-a crescut în S.U.A. 
decît cu 1,2 la sută pe 
an. Prețurile bunurilor de 
consum, care au avut, de 
asemenea, o evoluție re
lativ stabilă în ultimii ani, 
au înregistrat la începu
tul lui 1966 un spor de 
3 la sută, față de anul 
1965. Comentatorii prevăd 
că în urma acestei reuni
uni, oficialitățile de la 
Washington vor lua mă
suri urgente în vederea 
stăvilirii tendințelor in
flaționiste din economie. 
„Guvernul american — 
declara recent ministrul 
finanțelor, Fowler, — este 
pe cale să-și schimbe po
litica economică. De la o 
acțiune Care constă în e- 
sență în stimularea cere
rii, el trece la o acțiune 
ce vizează restringerea 
moderată a puterii de 
cumpărare, cu scopul de 
a lupta împotriva conse
cințelor războiului din Vi
etnam".

de 
sa 
al

Cum se explică faptul 
că economia S.U.A. întîm- 
pină dificultăți într-o pe
rioadă de ascensiune ? 
Boom-ul economic ameri
can dădea semne vădite 
de slăbire încă de anul 
trecut, dar escaladarea 
de către Statele Unite a 
războiului în Vietnam 
„a impulsionat activita
tea economică și de afa
ceri" — au apreciat spe
cialiștii de la Washing
ton. Monopolurile ameri
cane au obținut în 1965 
profituri record. Potrivit 
revistei „U.S. News and 
World Report", industriile 
legate de producția 
război se pregătesc 
lucreze în trimestrul
doilea cu întreaga capa
citate. Indicele general al 
activității economice este 
în prezent de 140,3 la sută 
în comparație cu 
1957—1959.

Aceasta nu este 
decît una din fețele 
daliei. Reversul ei arată 
că cheltuielile militare 
sporite legate de agresi
unea în Vietnam au 4 
cut să crească deficite 
bugetare. Agenția U.P.T. 
apreciază că deficitul bu
getar în anul financiar 
care se încheie la 30 iu
nie va fi de 6,4 miliarde 
de dolari, cu 1 miliard 
mai mare decît suma pre
văzută inițial de Admi
nistrație. Pentru a echili
bra finanțele statului, au
toritățile americane au 
luat măsuri de sporire a 
veniturilor bugetare, mă
suri care însă au generat 
în bună parte actualele 
tendințe inflaționiste.

Din declarația ministru
lui american al finanțelor, 
citată mai sus, reiese că 
factorii de răspundere din 
S.U.A. nu intenționează 
să elimine răul de la ră
dăcină, ci vor să conti
nue războiul agresiv în 
Vietnam, sporind în ace
lași timp povara cheltu
ielilor militare pe 
trebuie să le suporte 
sele largi și restrîngînd 
puterea de cumpărare a 
acestora. Iată încă un 
factor care determină 
creșterea curentului în 
opinia publică americană 
împotriva politicii agresi
ve a S.U.A. în Vietnam.
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Gheorghe CERCELESCU

,| NEW YORK. Tn timp ce nava de pasageri „Viking 
Princess", una din cele mai mari nave transocea

nice aparținînd Norvegiei, se afla în cursă în Marea 
Caraibilor, în sala de mașini a izbucnit un incendiu. 
Vasele de salvare sosite la fața locului au reușit să 
salveze 490 de pasageri și membri ai echipajului care 
se aflau la bord. Cinci pasageri și-au pierdut viața, 
iar doi au fost declarați dispăruți. Martorii oculari de
clară că din transoceanic n-a rămas decît o epavă 
fumegîndă. în fotografie : Vasul în flăcări.

M TUNIS. Tn Tunisia s-a comemorat sîmbătă „Ziua 
“ eroilor" căzuți în lupta de eliberare împotriva 
dominației străine. Cu acest prilej au avut loc fes
tivități consacrate evenimentelor din 1938 cînd apro
ximativ 200 de patrioți tunisieni au fost omorîți, iar 
alți 3 000 au fost arestați. La ceremonia de la Tunis 
a participat, printre alții, și președintele Tunisiei; 
Habib Burghiba.

|H LIMA. Știrile sosite din capitala Perului relevă 
intensificarea acțiunilor de guerilă duse de parti

zani în regiunile de munte ale departamentului Apu- 
rimac. O patrulă a forțelor guvernamentale a căzut 
într-o ambuscadă, iar un camion a fost atacat și îm
piedicat să transporte întăriri la locul luptei.
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