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RITMUL LIVRĂRILOR Una din arterele noului cartier
Giulești din Capitală

(Foto : Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA CELEI DE-A 45-A

ANIVERSĂRI A CREĂRII P.C.R.

Asemenea
unui fluviu

care 
per- 
ceea

SI CALITATEA MATERIILOR 
PRIME PENTRU PETROCHIMIE

Există un adevăr fundamental 
definește și caracterizează prin 
manența și profunzimea lui fot 
ce se petrece astăzi în patria noastră : 
unitatea dintre partid și popor. Toate 
îndrăznelile noastre, toate creațiile 
noastre, toate pasiunile noastre, toate 
credințele noastre își au izvorul în 
acest contact neîntrerupt și fecund 
dintre partid și popor.

Partidul comunist ne-a investit pe 
fiecare cu sentimentul răspunderii.

Constantin CHIRIȚÂ

Răspundem pentru destinele patriei, 
pentru prezentul și viitorul ei; și poate 
această răspundere activă, conștiința 
acestei răspunderi stă la baza mîn- 
driei și demnității noastre. în jurul 
nostru sînt realități de cristal, și ele

Industria petrochimică — una 
din ramurile în care se obține cea 
mai înaltă eficiență economică în 
valorificarea produselor petroliere 
și a gazului metan — va cunoaște 
în anii cincinalului o puternică 
dezvoltare. Potrivit Directivelor 
Congresului al IX-lea al partidului, 
prin construirea și punerea în 
funcțiune a noi combinate și ins
talații și prin lărgirea capacităților 
existente, va spori cu mult produc
ția de cauciuc sintetic, materiale 
plastice și rășini sintetice, fibre și 
fire chimice, detergenți, produse 
chimice organice de bază pentru 
coloranți, solvenți și plastifianți. 
Industria petrochimică va satisfa
ce astfel din ce în ce mai bine 
necesitățile economiei naționale, 
creînd totodată însemnate disponi
bilități pentru export.

Una din condițiile esențiale pen- 
ru înfăptuirea sarcinilor care re

vin acestei ramuri este asigurarea 
în mod ritmic, în tot cursul anului, 
a produselor petroliere pentru chi
mizare, în cantități suficiente și de 
calitate corespunzătoare. în ultimii 
ani s-a manifestat o grijă deose
bită pentru coordonarea lucrărilor 
de investiții din industria petro
lieră cu necesitățile de dezvoltare 
a industriei petrochimice. In 
același timp, colectivele rafinăriilor 
de petrol au căutat să îmbunătă
țească funcționarea instalațiilor, 
să perfecționeze continuu tehnolo
gia de fabricație, pentru ca obliga
țiile contractuale față de combina
tele chimice să fie respectate cit 
mai bine. Evidențiem în mod deo
sebit promptitudinea cu care Rafi
năria Pioiești-sud livrează canti
tativ benzina de cracare pentru 
detergenți, iar Rafinăria Teleajen 
— acizii naftenici pentru fabrica
rea unor produse necesare agri
culturii. Benzenul utilizat la fa
bricarea fenolului, cauciucului sin- 

jA “tic și insecticidelor, livrat de Ra-
' năria Brazi, este de calitate su
perioară.

Se cuvine să arătăm însă că în 
relațiile dintre unitățile noastre și 
întreprinderile prelucrătoare de ți
ței au existat și stăruie încă o se
rie de neajunsuri, care influen
țează volumul și calitatea produc
ției industriei petrochimice. Este 
vorba, în primul rînd, de faptul 
că necesitățile cantitative de anu
mite materii prime nu sînt satisfă
cute în întregime. Contractele în
cheiate anul trecut și pe primul 
trimestru din acest an, privind li
vrarea de etilbenzen pentru pro
ducerea polistirenului, de exemplu, 
nu au fost respectate în întregime. 
Din această cauză, instalațiile de

Ing. loan VELEA
prim adjunct 

al ministrului industriei chimice

stiren și polistiren de la Combina
tul de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nu pot funcționa la 
capacitatea planificată. A fost in
fluențat astfel negativ planul va
loric al combinatului și nu au pu
tut fi satisfăcute integral necesită
țile de polistiren ale uzinelor de 
prelucrare a maselor plastice din 
țară. Considerăm că importul de 
stiren pentru acoperirea necesaru
lui de materie primă, la care s-a 
recurs recent, nu este cea mai eco
nomică soluție. Este absolut nece-
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sar ca instalațiile ce produc 6til- 
benzen de la Rafinăria Brazi și de 
la Rafinăria din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să fie puse la punct 
cit mai repede și să funcționeze 
normal în tot cursul anului, în așa 
fel ca planul de livrări să se înde
plinească ritmic.

Exigența consumatorilor din țară 
și de peste hotare față de calitatea 
și sortimentele de produse petro
chimice este în continuă creștere. 
Pentru a face față cerințelor ac
tuale, trebuie ca și materiile prime 
să corespundă calitativ nivelului 
tehnic ridicat al proceselor tehno
logice din petrochimie. Este drept, 
în ultimii ani s-au făcut progrese 
însemnate în îmbunătățirea cali
tății produselor petroliere pentru 
chimizare. Dar în acest domeniu
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Combinatul siderurgic Hunedoara

Forța vie
5

a întrecerii socialiste

Panoramica pictorului

ABSENTA GRAFICII
PUBLICITARE conf. arh. I. ȘERBAN

prima vedere, lega

îngrășăminte chimi- 
priza de aer

Combinatul de 
ce Turnu Măgurele : 
pentru tabrica de amoniac, a cărei 

înălțime atinge 177 de metri
Foto : Gh. Vințilă

La Combinatul siderurgic Hunedoa
ra domnește un puternic avînt în 
muncă, declanșat de apropierea eve
nimentului sărbătoresc care va marca 
cea de-a 45-a aniversare a creării 
P.C.R. După 115 zile de întrecere so
cialistă, toate secțiile de bază ale 
combinatului și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan și angajamen
tele. Am solicitat pe tov. ing. ION 
NIȚĂ, director tehnic al combinatului, 
să ne informeze asupra principalelor 
rezultate obținute de siderurgișfii hu- 
nedoreni.

Potrivit datelor operative, de la în
ceputul anului și pînă în prezent s-au 
produs peste plan 1 930 tone de 
cocs, 14 800 tone de fontă, 12 350 
tone de oțel și circa 30 000 tone 
de blumuri, semifabricate și pro
file. De remarcat, sporurile de pro
ducție s-au obținut pe baza creș
terii sensibile, peste nivelul planifi
cat, a indicilor de utilizare a agre
gatelor, îndeosebi la furnale, cuptoa
re Martin și laminoare, fapt care a 
permis depășirea sarcinii de sporire 
a productivității muncii, pe ansam
blul combinatului, cu aproape 2 la 
sută. în primul trimestru, noi am li
vrat suplimentar beneficiarilor pro
duse siderurgice în valoare de peste 
5,2 milioane lei. Prin această, ca și 
pe seama reducerii consumurilor spe
cifice normate de materii prime, com
bustibil și materiale, s-au realizat be
neficii și economii suplimentare de 
4,9 milioane lei și, respectiv, de 5,5 
milioane lei. O precizare : metalul 
livrat ara caracteristici calitative ridi
cate și se bucură de bune aprecieri 
din partea constructorilor de ma
șini.

Căile pe care s-a acționat, pentru 
a se obține aceste rezultate, sînt mul
tiple. Din capul locului, un mare ac
cent s-a pus pe promovarea cu în
drăzneală a procedeelor tehnolo
gice noi. Dau un singur exemplu : la 
Oțelăria Martin nr. 2, unde s-a intro
dus pentru prima oară în (ară oxige
nul ia fabricarea oțelului, s-au reali
zat indici înalți de utilizare a agrega
telor ; pe această bază, producția 
oțel va fi depășită în acest an 
zeci de mii de tone. în plus, 
oțelărie, a scăzut la aproape 
mătate timpul necesar reparațiilor

ve-

de 
cu 
în 

ju

la cald, iar cel al reparațiilor la 
tre la numai 0,7 la sută, față de 3 
procente admis. Pe această cale, se 
obțin suplimentar, într-un an, peste 
10 000 tone de oțel. Dacă tehnolo
gia modernă cîntărește greu în ba
lanța succeselor noastre, nu e mai 
puțin adevărat că și perfecționarea 
organizării producției a contribuit la 
obținerea acestor rezultate.

Siderurgișfii noșfri sînt hofărîți ca 
pînă la 8 Mai să obțină realizări și mai 
importante în întrecerea socialistă.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

La 
tura dintre grafica publi
citară și arhitectura stră
zii ar părea forțată, nena
turală. S-ar pune întreba
rea : în ce măsură și, în 
general, de ce este nece
sar să existe o legătură 
între aceste două activi
tăți care se ating prin tan
gență ?

Din condiții obiective, 
binecunoscute, legate de 
dezvoltarea jțvieții sociale, 
arhitectura contemporană 
a depășit viziunea spația
lă restrînsă la clădiri, pie
țe, străzi și monumente 
sculpturale ori decorati
ve, cuprinse în cadrul 
construit. Ea își adaugă, 
în completare, și elemente 
plastice și grafice inde
pendente de cadrul arhi
tectural propriu-zis. Vi
ziunea arhitecturală a de
venit mai largă, mai com
plexă, iar realizarea unei 
concordanțe între spiritul 
contemporan al arhitectu
rii și manifestările plasti
ce înconjurătoare au în
ceput să stea în atenția 
arhitecților. Totuși, pro
blemele de grafică publi
citară nu intră pe deplin 
în domeniul arhitecturii ; 
ele reprezintă o speciali
tate aparte, rezolvată în 
general de artiști plastici,

influențați mai mult sau 
mai puțin de realitaiea 
cadrului arhitectural.

In societatea noastră, 
grafica publicitară înde
plinește funcția de infor
mare operativă, de masă, 
asupra unei multitudini de 
probleme de cel mai larg 
interes : un spectacol sau 
o expoziție nouă, apariția 
unor cărți, ziare, reviste ; 
ea atrage atenția cetățea
nului asupra celor mai va-

în alte sectoare („ce ne 
trebuie reclamă, că tot se 
vînd produsele" — sau — 
„și așa cinematografele și 
teatrele sînt pline") este 
perfect justificată pentru 
a se renunța, parțial sau 
total, la grafica publici
tară a străzii, recurgîn- 
du-se, în ultimă instanță, 
numai la presă, radio sau 
televiziune.

In Capitală, în primul 
rînd, grafica străzii tre-

vinși de eficacitatea ei 
să o comande unor agen
ții sau oficii specializate, 
care vor trebui înființate 
spre a o coordona și rea
liza cu ajutorul graficieni
lor și al unor unități 
de execuție specializate. 
Cred că ar putea să exis
te anumite grupări de pa- 
notaje ; ar fi utilă, după

(Continuare 
în pag. a III-a)

și

ne emoționează prin puterea și stră
lucirea lor ; ne-am obișnuit să le nu
mim : fabrici, uzine, orașe, teatre, sta
dioane, școli, parcuri, dar văzîndu-le 
sau aminfindu-ni-le, emoția noastră se 
transformă în mîndrie. Cîndva, toate 
au fost cifre sau cuvinte dintr-un 
plan sau dinfr-o hofărîre a partidu
lui ; drumul de la cifre la ele a trecut 
prin brafele noastre, a trecut și prin 
inimile noastre. Sînfem mîndri că 
le-am creat noi, în zile și nopfi în 
care am fost foarte zgîrcifi cu timpul 
și foarte generoși cu sudoarea, dar 
nu sîntem mîndri numai pentru asta. 
Mîndria noastră este mai plină, mai 
autentică, nu este numai mîndria celui 
care a făcut ceva, ci este mîndria ce
lui care a gîndit și a conceput ceea 
ce a făcut. Nimic nu s-a născut din 
întîmplare, nu s-au aruncat zaruri pe 
harta țării. Dacă regiuni uitate de vre
me într-o geografie a mizeriei au fost 
revitalizate, dacă s-au plantat în tru
purile lor acei arbori de beton și oțel 
care le-au transformat în izvoare de 
bogăție și energie, infegrîndu-le în 
echilibrul economic al țării, aceasta e 
consecința unor acte chibzuite și în
țelepte semnate acolo, la fața locului, 
cînd laolaltă, conducătorii partidului 
și cetățenii regiunilor s-au sfătuit pe 
îndelete, în amănunt asupra viitoru
lui acelor locuri. Așa s-au născut 
cifrele și proiectele — realitățile de 
azi și de mîine — care au șters și vor 
șterge înapoierea și paragina moște
nite de la o istorie nedreaptă. Iar 
oamenii au învățat să-și privească 
împrejurimile cu răspunderea unor 
gospodari și contactul lor cu condu
cătorii partidului continuă prin graiul 
faptelor.

Contactul cu poporul, acest dialog 
neîntrerupt și deschis pe care parti
dul îl poartă cu întreaga țară, e una 
din legile de fier ale partidului nos
tru și el constituie expresia celei mai 
largi și mai adevărate democrații. 
Asemenea unui fluviu uriaș, partidul 
comunist culege apele vii, clocotitoa
re a zeci și sute de mii de rîuri, și 
face ființă comună cu ele, și valurile 
care duc apele fluviului înainte sînt 
consecința unei contopiri depline. De 
aici forța marelui fluviu, de aici dina
mismul și limpezimea și dăruirea a- 
pelor care se varsă în el. Nu sînt 
vorbe acestea. Fiecare act al partidu
lui e asemenea unui referendum. Fie
care plan, fiecare hotărîre e rezul
tatul unei ample dezbateri la care 
este chemat întregul popor ; și pentru 
a evita primejdia formalismului, parti
dul încurajează prin toate mijloacele, 
legiferînd ca o parte integrantă a po
liticii sale organizarea dezbaterilor 
pînă la cele mai mici colective.

Fiecare document de partid poartă 
undeva semnătura fiecăruia dintre 
noi, pentru că găsim în el gîndurile, 
sentimentele, dorințele, aspirațiile 
noastre, așa cum le-am exprimat în 
ședințe, în adunări, în conferințe. Oare 
ce alt izvor are acel vibrant apel la 
cutezanță științifică pe care-l adre
sează tinerelului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea făcută 
cu ocazia înființării Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, dacă nu 
contactul cu oamenii de știință, cu
noașterea realităților din acest dome
niu, atenția cu care partidul îi urmă-

(Continuare în pag. a II-a)

PUNCTE DE VEDERE

riate acțiuni politico-cul- 
turale și obștești de masă, 
semnalează reguli de cir
culație, modul de condui
tă cetățenească 
multe altele.

Dacă analizăm 
laritățile graficii 
publicitare putem consta
ta caracterul accentuat al 
laturii cultural-educative 
și absența caracterului de 
„reclamă". Aceste aspecte 
au fost, în ultimul timp, 
probabil greșit înțelese ; 
s-a considerat că lipsa 
unei „lupte de concuren
ță’ în desfacerea bunuri
lor de larg consum sau

și încâ

particu- 
noastre

La Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale a avut loc recent o șe
dință de lucru la care au participat 
medicii șefi ai policlinicilor din în
treaga țară. în discuție : unele mă
suri pentru îmbunătățirea asistenței 
medicale în policlinici și ridicarea 
continuă a calității deservirii popu
lației în acest sector de activitate.

Cu acest prilej s-a stabilit ca în 
vederea satisface
rii cît mai ope- 
rative a solicitări- 
lor adresate de 
populație dispen
sarului de circum
scripție medicală 
pentru asistență la 
domiciliu sau pen
tru asistență me
dicală de urgență, 
fiecare dispensar 
să înregistreze 
chemarea și să a- 
sigure rezolvarea 
în aceeași zi a 
solicitării fie prin 
posibilitățile pro
prii, fie cu ajutorul altor uni
tăți (Salvarea, policlinică, spital).

S-a stabilit, de asemenea, ca pro
gramul de lucru al policlinicilor să 
fie continuu în tot cursul zilei. Pentru 
îmbunătățirea activității serviciilor din 
policlinici, a circuitului bolnavilor în 
cadrul acestora, se va generaliza sis
temul de programare la consultații

prin ore reținute, medicii de circum
scripție trimițînd bolnavii la cabine
tele de specialitate după ce le-a re
ținut ziua și ora de consultație, iar 
pentru specialitățile la care bolnavii 
se pot adresa direct, orele de con
sultație se vor putea reține de către 
cetățeni la biroul de informații și fi
șier. La cabinetele unde funcționează 
un singur medic, acesta va da 

sultații 
neața, 
amiază, 
de cerințele popu
lației. Pentru des
congestionarea ser
viciilor din policli
nică aglomerate cu 
bolnavi veniți ex- 
traferitoriu, fie că 
au bilete de trimi
tere sau nu, se va 
organiza un triaj al 
acestora la 
de informații, 

în vederea 
ținerii unui 
corespunzător 

cordarea asistenței medicale 
laforii, se vor organiza, 
instructaje, stagii periodice 
și policlinică pentru 
cumscripție și cei din policlinici, în 
funcție de gradul lor de pregătire.

con- 
atîf dimi- 

cît și după- 
în funcfie

biroul

f- men- 
nivel 
în a- 

ambu-
diferențiat, 

în spital 
medicii de cir-

Ando MARINESCU

buie gîndită și realizată 
la nivelul celor mai înalte 
exigențe. Dar ce întîlnești 
parcurgînd marile bule
varde ? Pe Bd. Bălcescu 
și Ana Ipătescu, pînă în 
Piața Victoriei, de exem
plu, nu vezi altă grafică 
publicitară decît unele vi
trine în care sînt prezen
tate, în condiții mediocre, 
unele filme noi (pe gardul 
spitalului Colței) ; mai în
colo, un afiș al progra
melor sportive, improvizat 
pe colțul unui bloc, în fine 
două panouri mari cu ca
racter social-economic, 
într-o realizare naivă și 
cu un conținut oarecum 
depășit ; mai sus, pe Bd. 
Ana Ipătescu, se află 
două-trei vitrine cu as
pecte din producție, apoi 
altele, de popularizare a 
unor fenomene astrono
mice. Cu aceasta s-a e- 
puizat ceea ce trebuia să 
fie grafica publicitară 
una dintre cele mai 
portante și circulate 
tere ale orașului. Dar 
pentru această timidă 
blicitate locurile nu 
prea bine alese. Fără
făcut studii amănunțite, aș 
sugera să se ia în consi
derație, în mai mare mă
sură, posibilitățile oferite 
de marile magistrale, de 
piețele, de intersecțiile 
mai importante și, în ge
neral, de toate punctele 
de circulație intensă. Pen
tru mobilarea cu grafică 
publicitară pot fi confec
ționați tot felul de suporți, 
pornind de la obișnuita 
vitrină și panoul pe pi
cioare șt pînă la utiliza-

spa- 
cu 
de 

pot 
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im- 
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nici 
pu- 
sînt 
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rea unor elemente 
țiale, multifațetate, 
forme care, în afară 
scopul pur publicitar, 
reprezenta și valori 
plastică volumetrică.

Consider că pentru a a- 
vea o grafică publicitară 
corespunzătoare — atît în 
Capitală, cît și în celelal
te orașe ale țării — bene
ficiarii trebuie să fie con-
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Africa de sud
în anul 314

Despre Africa de sud, 
pămînt al soarelui și ai 
acțiunii, al vastelor dis
tanțe și imenselor bogății 
— cum o înfățișează re
clama oficială — s-au 
scris sute de cărți. Ai im
presia că vezi deodată 
paradisul și infernul. Nu 
știi unde începe primul și 
unde se termină al doi
lea. Pentru a le delimita, 
pentru a da o imagine 
despre Africa 
anul 314 de 
consemnăm 
„dialog" la care participă 
(prin intermediul unor bro
șuri, documente sau luări 
de poziții ale unor perso
nalități ale vieții publice) 
oficialitățile și reprezen
tanții tuturor partidelor. 
Pare imposibilă o discuție 
liberă, cunoscută fiind 
situația din această țară ; 
să nu uităm însă că în 
R. S. A. trăiesc 
11 645 000 de 
1 648 000 metiși și ! 
de asiatici, în timp 
mărul albilor se 
numai la 3 250 000.
să le dăm cuvîntul :

— „Cunoașteți Africa 
de sud ? (întrebarea este 
adresată de o broșură 
editată de Ministerul In
formațiilor al R.S.A.).

— Incîntătoare, fasci
nantă, cu orașe ultramo
derne, sate pitorești, pla
je orbitoare... în imensele 
ei parcuri naturale ani
malele trăiesc libere...

de sud in 
colonizare, 
următorul

totuși 
negri, 

522 000 
ce nu- 
ridicd 

Dar

— Oamenii însă nu. Re
publica Sud-Africană este 
una din țările cu cel mai 
mare număr de închisori 
și deținuți politici din 
lume. Anual sînt arestați 
350 000 de oameni. Nume
roși adversari ai apar
theidului din rîndul tutu
ror grupurilor rasiale, in
clusiv reprezentanții pro
gresiști ai populației 
albe, se găsesc sub stare 
de arest fără să fie ju
decați.

— Apartheidul, adică 
dezvoltarea separată a 
raselor, înseamnă respec
tarea unei vechi tradiții 
de conviețuire a omului 
alb și negru. Cînd au so
sit primii europeni, in 
Africa de sud pămînturi- 
le erau neocupate.

— Inexact. Iată cum s-a 
desfășurat prima întîlni- 
re. 1488. De pe corabia 
lui Bartolomeu Diaz se 
aude un strigăt : Pă- 
nrînt 1 în zare se vedea 
un lanț de munți. Cîțiva 
negri pășteau o turmă de 
vite. La apropierea coră
biei încep să gesticuleze. 
Un portughez duce ar- 
chebuza la ochi și trage. 
Săgeata doboară un păs
tor. Ceilalți fug. In 1 652, 
cînd Jan van Riebeek a 
întemeiat colonia Capu
lui, băștinașii au fost nu
miți în bătaie de joc ho-

Augustin BUMBAC

(Continuare 
în pag. a III-a)
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RĂSPUNSURI
• Secția financiară a sfatului 

popular al raionului Gilort mi-a sta
bilit un impozit pe clădiri, deși nu 
am nici o locuință proprietate per
sonală. Am făcut contestație și, 
drept răspuns, am primit un formu
lar tip pe care scrie : „Cererea a 
fost respinsă, impunerea fiind bine 
stabilită. în caz de nemulțumire pu
teți contesta mai departe la organele 
noastre tutelare"

Oare șeful secției financiare, care 
semnează (indescifrabil) acest răs
puns, socotește că respectivele or
gane tutelare nu au altceva de făcut 
decît să limpezească situații atît de 
simple, dar pe care nu binevoiește 
să le soluționeze secția financiară 1

ION CIUCA, 
comuna Novaci, raionul Gilort

Pe iîngă însușirea de că
tre elevi a unui volum a- 
preciabil de cunoștințe, So
cietatea de științe naturale 
și geografie își propune să 
cultive pasiunea tinerilor 
pentru observarea și ana
liza mediului biologic în
conjurător, să le dezvolte 
dragostea și înțelegerea 
științifică față de natură. 
Prima întrebare s-a referit, 
deci, la modul în care se 
realizează aceste deziderate 
în procesul de instruire și 
educare a generației de 
vîrstă școlară.

— Studiul biologiei, geo
grafiei și geologiei consti
tuie un mijloc deosebit de 
educare multilaterală a ti
nerilor, un prilej în plus ca 
elevii să capete deprin
derea analizei temeinice a 
fenomenelor, a sistemati
zării și explicării lor după 
o concepție unitară. De a- 
ceea, ca și în cazul lifera-

Interviu cu acad. Nicolae SÂLĂGEANU
președintele Societăfii de științe naturale și geografie

tuni, matematicii sau istoriei, 
noțiunile de științele natu
rale sînt necesare tuturor ti
nerilor, indiferent de viitoa
rea lor profesiune, iar culti
varea în școală a spiritului 
de înțelegere științifică a 
naturii înconjurătoare e 
deosebit de însemnată.

— Ce acțiuni
își propune societa
tea în lunile ce ur
mează ?

— In planul de muncă pe 
anul 1966, am prevăzut mai 
multe manifestări care să a- 
jute cadrele didactice să-și 
însușească cunoștințe mo
derne de specialitate și de 
metodă. Menționez astfel 
consfătuirile organizate de

noi

Răspunztnd Ia o scrisoare prin 
se semnalau unele abuzuri co
de Poenaru Nicolae, președln-

• 
care 
mise 
tele sfatului popular al comunei Ion 
Creangă, Sfatul popular al regiunii 
Bacău arată că „în urma verificării 
efectuate s-a constatat că, în parte, 
sesizarea... este întemeiată. Au fost 
luate măsuri pentru recuperarea su
melor cheltuite de către Poenaru 
Nicolae". Pentru aceasta — se spu
ne în răspuns — el va fi sancționat.

•ELENA LUGOȘIANU ne scrie că 
pe baza unui calcul greșit ai vechimii 
in cîmpul muncii, conducerea coo
perativei „Deservirea" din București 
i-a desfăcut contractul de muncă și 
a propus pensionarea cu o lună și 
citeva zile înainte de împlinirea 
vechimii legale. Sfatul popular al 
raionului 30 Decembrie din Capitală 
a respins, cum era și normal, dosa
rul de pensionare. Conducerea coo
perativei „Deservirea” nu vrea 
nici un chip să-și repare greșeala.

• Am cumpărat o mașină de 
spălat rufe, produsă de cooperativa 
„Tehnometal” Ploiești. ~ 
du-1 un defect „ascuns' 
reparat, 
E normal 
și apoi 
rații ?

Descoperin- 
am dat-o la 

dar tot nu funcționează, 
să cumpăr o mașină nouă 
să o fin mereu in repa-

str.
Ștefan HOBLEA

V. I. Lenin nr. 4/11 — 
Baia Mare

nenumărate sesizări din• După 
partea sfatului popular al comunei 
Birchiș, raionul Lipova, la 14 au
gust 1965, întreprinderea regională 
de electricitate Banat a trimis 35 de 
sttlpl de beton pentru refacerea re
țelei de joasă tensiune din această 
localitate. Conducerea întreprinderii 
a promis atunci că, pînă la sfîrșitul 
anului 1965, vor fi trimiși și insta
lați și ceilalți 80 de stîlpl. Noi n-am 
mal văzut însă nici un stîlp, iar cei 
vechi zac și acum aruncați pe mar
ginea drumului, — arată corespon
dentul voluntar ȘTEFAN NINI.

Luminiș în pădure

filialele Craiova și Timi
șoara, în lucrările cărora au 
fost abordate probleme pri
vind modernizarea predării 
geografiei și biologiei. Ma
nifestări asemănătoare sînt 
prevăzute a se organiza 
și la Ploiești, Galați, Si
biu și în alte filiale. Con
comitent, în cadrul celor 50 
de filiale regionale și raio
nale ale societăfii și în cele 
55 de cercuri raionale, se 
desfășoară, lunar sau la 2—3 
săpfămîni, conferințe și re
ferate pe probleme mefo- 
dico-didactice, demonstra
ții în laborator, aplicații 
practice pe teren, vizite în 
unități economice etc.

Acțiuni cu profil asemă
nător au loc și în scopul 
lărgirii sferei cunoștințelor 
științifice moderne de care 
dispun cadrele didactice. 
Amintim astfel organizarea 
pe timpul vacanței de vară 
a șase tabere-curs cu o du
rată de 18 zile în regiunile 
Maramureș, Bacău, Banat, 
Dobrogea, Suceava și Cluj 
— la care 
circa 300 de profesori —, 
peste 300 
referate

vor participa

de conferințe, 
și informări pe 

feme de specialitate, nume
roase simpozioane, sesiuni 
științifice, lucrări practice 
demonstrative desfășurate 
în laboratoarele univer
sităților, în institute și 
stațiuni de cercetare, în 
muzee etc. Expunerile, cum 
sînt, dezvoltarea economiei 
naționale în anii 1966— 
1970, schimbări pe harta 
politică a lumii, expediții 
geografice complexe, trans
miterea caracterelor eredi
tare, structura și rolul acizi
lor nucleici, cibernetica 
biologică și fiziologia celu
lară definesc succint preo
cupările noastre de a fine 
la curent cadrele didactice 
cu cele mai noi realizări de 
specialitate.

Multe din asemenea ma
nifestări își propun implicit 
să stimuleze și să îndrume 
activitatea de cercetare 
științifică, necesară oricărui 
slujitor al catedrei. în a- 
ceastă ordine de idei, vreau 
să remarc că participarea 
cadrelor didactice la elabo-

rarea de lucrări științifice, 
inspirate din realitățile lo
cale, constituie un teren 
deosebit de fertil pentru 
sporirea cunoștințelor de 
specialitate și de cultură 
generală. Tocmai de aceea, 
propun constituirea unor 
colective largi, cu partici
parea și altor cadre didac
tice — îndeosebi de lite
ratura română și de istorie 
— care să treacă la redac
tarea unor ample mono
grafii cu caracter biologic, 
geografic, geologic, istoric, 
folcloric, etnografic etc.

— Vă rugăm să 
vorbiți despre activi
tatea editorială 
care societatea 
propune pentru anul 
1966.

— în cursul acestui an 
vom publica o serie de lu
crări care să constituie un 
ajutor metodic în activita
tea profesorilor. Menționez 
cele trei volume menite să 
vină în ajutorul profesori
lor de geografie, de bio
logie și de agricultură, 
un îndrumător pentru ac
tivitatea pe 
Iar experimental 
altul pentru cercetări eco- 
nomico-geografice, ghid 
destinat excursiilor școlare, 
lecturi geografice pentru 
elevi etc. îndrumări meto- 
dico-didacfice, precum și o 
informare științifică moder
nă vor fi puse la dispoziția 
cadrelor didactice din școli 
și prin publicarea perio
dicelor : revista „Natura” — 
seria Geografie-Geologie și 
seria 
nele 
mite pentru secțiile de geo
logie, geografie, botanică, 
zoologie.

Ne propunem, de 
nea, ca în acest an 
finitivăm redactarea 
lucrări importante 
predarea științelor naturii în 
școli : culegerea de mate
riale „Aspecte mefodico- 
didacfice ale predării geo
grafiei fizice generale în 
clasele V, VII, IX”, Dicțio
narul de termeni geografici 
și geologici, Determinatorul 
botanic pentru elevi, Defer- 
minatorul insectelor, al 
mușchilor, mai multe hărți 
geografice, deosebit de 
necesare în desfășurarea 
învățămînfului școlar și în 
dezvoltarea unei susținute 
activități științifice.

La pupitru : David Oistrah. Solist: Ion Voicu

pe 
și-o

lotul șco- 
și un

Biologie — și bulefi- 
de comunicări întoc-

aseme- 
să de

și altor 
pentru

Mihai IORDĂNESCU

ASEMENEA UNUI
Tragerea (Urmare din pag. I)

Oistrah, violonist
și dirijor

A scrie despre arta lui Oistrah 
nu este chiar atît de ușor pe cit 
s-ar părea : toate metodele și mij
loacele de limbaj ale cronicii mu
zicale au fost întrebuințate și riscul 
repetării celor deja spuse pîndește 
la tot pasul. Oistrah este un artist 
împlinit, cu o concepție bine for
mată asupra unei lucrări sau a al
teia și, în p'ărțile esențiale, inter
pretarea este la fel de copleșitoare. 
Cronica, îndeosebi la concertele 
marilor artiști, nu este decît ca o o- 
glindă aburită, în care cititorul a- 
bia poate întrezări mirifica lume 
care i-a fost dăruită ascultătorului, 
și este așa pentru că, întocmai 
cum muzica însăși nu poate fi re
dată prin cuvinte, în interpretare 
există o masivă doză de inefabil.

Mai întîi, despre reîntîlnirea cu 
violonistul Oistrah. A cîntat, de 
astădată. Concertul de Brahms, 
unul dintre monumentele literaturii 
concertistice. Concentrarea și de
gajarea, seninătatea și sobrietatea 
sînt de mult cunoscute și constituie 
constantele stilistice ale interpre-

FLUVIU

• Fără să vreau și fără să fiu 
întrebat, casierul secund al secției, 
gaze, Gheorghe Rădulescu, m-a fă
cut... sportiv, reținîndu-ml din sala
riu suma de 3 lei. în felul acesta au 
„devenit" sportivi și alți lucrători 
din secția noastră. Casierul respectiv 
spune că el nu are nici o vină : a- 
piică rețineri din salariu pentru că... 
așa a primit dispoziție 1 Cine a 
dat casierului o asemenea dezle
gare ?

autoturismelor
FAZA I

ION BOBEICĂ, 
Schela petrolieră-Tîrgovlște

• Am divorțat acum trei ani. Tri
bunalul Capitalei, prin decizia civilă 
nr. 1 598 din 1 octombrie 1963, mi-a 
încredințat mie cei doi copii, iar lui 
Mihu R. Toader, fostul meu soț, i-a 
atribuit beneficiul 
închiriere. Prin 
preună cu cei doi

contractului de 
urmare, eu, îm- 

r____  copii, sînt obli
gată să părăsesc locuința, cu toate 
că — așa cum se arată în sentința 
respectivă — „divorțul s-a pronunțai 
din vina exclusivă" a fostului meu 
sot. Este o nedreptate evidentă — și 
cer să mi se dea spațiul locativ de 
care am nevoie.

DINA MIHAI
București, str. A. Vlaicu 143, ap. 2

55

Extragerea I 5 84 25
Extragerea a II-a 36 9 11
Extragerea a IlI-a 58 20 56
Extragerea a IV-a 6 5 52
Extragerea a V-a 58 90 84

FAZA A II-•a

Extragerea a Vl-a 80 78 5
Extragerea a Vil-a 8 43 77
Extragerea a VIII-a 15 11 22
Extragerea a TX-a 76 35 64

FAZA A III -a

Extragerea a X-a 65 10 39
Extragerea a Xl-a 61 30 57

FAZA A IV-a

Extragerea a Xll-a 31 50 21

reșia pe tinerii noștri savanți, înțele
gerea deplină a pasiunilor și energii
lor lor ?

Oare ce alt exemplu ar putea să 
ilustreze mai viu grija partidului de 
a cunoaște ți de a reprezenta cît mai 
fidel părerea oamenilor în probleme
le majore ale vieți1 noastre decît 
evenimentele care au precedat înfiin
țarea Uniunii naționale a cooperati
velor agricole de producție ? Milioa
ne și milioane de țărani, toată masa 
țărănească a participat la dezbaterea 
documentelor ; fiecare și-a spus pă
rerea deschis și a fost încurajat să 
și-o spună, și caligrafia finală a fost 
aceea a întregii fărănimi, a acelor 
milioane de țărani care asigură po
porului pîinea cea de toate zilele, și 
semnăturile tuturor se contopesc în- 
Ir-un singur cuvînt, uriaș, neclintit, ca 
să-l poată vedea 
CRATIE.

Documentele de 
construiește, și se 
rește România socialistă sînt aduse la 
cunoștința maselor cu luni de zile 
înainte, și ele întotdeauna poartă de
numirea de proiecte, și această de
numire, acest obicei exprimă singure 
respectul partidului față de popor, 
încrederea lui în puterea și înțelep-

oricine : DEMO-

partid prin care se 
apără, și se întă-

ciunea colectivă. Numai după ce ca
pătă adeziunea poporului, numai 
după ce fiecare cetățean sau colectiv 
organizat le studiază, le îmbunătă
țește, și le însușește, numai atunci 
se transformă în acele hotărîri sau 
directive care ne conferă calitatea de 
creator și ne insuflă acel sentiment 
al răspunderii necesar și firesc mari
lor acte. De la uzină, de la sat, de la 
adunări populare, de la ședințele 
deschise de partid, de acolo începe 
elaborarea acelor planuri și hotărîri 
care ajungînd 1» organele conducă
toare de partid și de sfat vor căpăta 
denumiri generale : planul de indus
trializare socialistă, cooperativizarea 
agriculturii, îmbunătățirea activității 
culturale — și poporul le va primi ca 
pe ale lui pentru că fiecare cifră și 
fiecare literă a trecut prin mintea lui, 
și-a verificat autenticitatea prin în
cordarea brațelor sale.

Contactul acesta organizat cu po
porul stă la baza politicii partidului 
și el definește în cel mai înalt grad 
democrația noastră socialistă, și prin 
el partidul răspunde necesităților ce
lor mai arză’oare ale maselor, și prin 
el partidul își identifică lupta și aspi
rațiile sale cu cele ale poporului 
care i-a încredințat destinele. Politica 
partidului găsește o rezonanță ime
diată și deplină în popor, de aceea 
îl numim partidul nostru, de aceea

îl urmăm fără șovăire și regăsim în 
el foafe virtuțile și dorințele și aspi
rațiile noastre.

Sfatul partidului cu țara capătă 
însă și alte semnificații și alte valori. 
Nu e vorba numai de evitarea unor 
primejdii, sau de îndreptarea unor 
erori, sau de verificarea unor măsuri. 
Sfatul partidului cu țara înregistrează 
asemenea unui termometru tempera
tura creației, febra marilor pasiuni și 
energii ale poporului și nirjjic nu e 
mai important pentru un partid care 
conduce o țară decît această mate
matică a puterii, a entuziasmului, de- 
cîf cunoașterea precisă, în fiecare 
moment, a potențialului fizic și spiri
tual al poporului, lată de ce politica 
lui va căpăta întotdeauna învestirea 
maselor, iată de ce hofărîrile lui 
întruchipa și cuprinde nu numai 
cesitafea unor anumite acte ci și 
pacifafea și siguranța realizării 
Partidul și poporul își dăruiesc 
ciproc puteri și energii.

Asemenea unui fluviu uriaș, partidul 
culege apa vie a tuturor rîurilor țării 
și contopirea e deplină, și acestei 
ape, dacă am vrea s-o analizăm, îi 
vom găsi multe componente, care 
dincolo de identitățile noastre, cu
prind în primul și în primul rînd 
esența : putere, energie, pasiune, 
generozitate, dragoste, și notele unui 
cîntec înalt închinat patriei.

vor 
ne- 
ca- 
lor. 
re-

să
a-

recentă plenară 
a Comitetului 
regional de par
tid Brașov a a- 
preciat pozitiv 
contribuția pe

care ziarul regional „Drum 
Nou“ a adus-o în susți
nerea acțiunii pentru or
ganizarea pe baze științi
fice a producției.

Ce cale a ales ziarul ? 
O concluzie care se des
prinde din lectura ziaru
lui este că el și-a găsit 
locul nu la suprafața e- 
venimentelor, ci în miezul 
preocupărilor majore ale 
organizațiilor de partid, 
colectivelor din întreprin
deri pentru organizarea 
științifică a producției : 
pregătirea judicioasă 
desfășurarea 
producției, 
fluxurilor de 
folosirea deplină și efici
entă a mașinilor și supra
fețelor de producție, a 
timpului de lucru, apro
vizionarea normală cu 
materii prime și materia
le, asigurarea unei asis
tente tehnice corespunză
toare, astfel încît gradul 
de organizare a produc
ției și a muncii să țină 
mereu pasul cu tehnica 
uzinelor. Sînt oglindite în 
ziar dezbaterea — uneori 
chiar ascuțită a probleme
lor în colective — gîndi
rea creatoare a acestora, 

, căutările specialiștilor,

și 
ritmică a 

optimizarea 
fabricație,

cercetările lor pentru 
Identificarea celor mai 
bune soluții de organi
zare care să ducă lucru
rile spre progres, înainte.

Tema organizării știin
țifice a producției poate fi 
întîlnită în ziar fie în ar
ticole de analiză, schim
buri de opinii între spe
cialiști, reportaje, anche
te, intervenții critice îm
potriva rutinei și inerției, 
consultații date de cadre 
de la Institutul politehnic 
din Brașov și Institutul de 
științe economice din 
București.

La uzina „Automecanî- 
ca“ din Sibiu un colectiv 
de specialiști a adoptat 
soluții pentru o fază su
perioară de organizare a 
producției, aplicînd așa- 
numita metodă a drumu
lui critic în programarea 
operațiilor. Prezentarea 
metodei în ziar sub dife
rite forme a înlesnit cu
noașterea și extinderea a- 
plicării ei într-un timp

scurt la uzinele „Indepen
dența", „Balanța", „Meca
nica" din aceeași localita
te. La fel s-a întîmplat 
cu prezentarea experien
ței colectivului uzinei 
„Rulmentul" din Brașov 
privind programarea pro
ducției în loturi economi
ce continue. Cadre de 
răspundere din fabricile 
„8 Mai" Mediaș, „13 De

re, ingineri, economiști, au 
fost prezentate de ziar nu 
sub forma unor relatări 
aride, procese-verbale; el 
a selecționat ideile 
mai valoroase, le-a 
voltat, însotindu-le 
exemple certe de la 
locului, din uzine, astfel 
ca asemenea discuții rod
nice, schimburi de păreri 
să devină în înțelesul de

cele 
dez- 

cu 
fata

REVISTA PRESEI

Sighișoara, de 
Blaj s-au adre-

cembrie" 
la C.I.L. 
sat ziarului arătînd opor
tunitatea popularizării a- 
cestei metode și posibili
tățile pe care ie au în
treprinderile lor de a o 
aplica cu rezultate bune.

Consfătuirile, „mesele 
rotunde", organizate de 
comitetele orășenești de 
partid Brașov, Sibiu, Me
diaș cu cadre de conduce-

plin al cuvîntului „O 
școală pentru organizato
rii producției" — cum era 
de altfel intitulat mate
rialul scris de la o ase
menea „masă rotundă".

Dintre numeroasele 
surse ale experienței bune 
ziarul a selecționat pe 
cele mai valoroase, rațio
nale, elementele „cheie", 
de greutate ale organiză
rii științifice a producției

care aduc cel mai mult 
folos și prezintă interes 
larg pentru perfecționare, 
generalizare. Răspunzînd 
invitației ziarului — con
ducători de mari unități 
industriale, specialiști, in
gineri, maiștri, muncitori 
și-au spus părerea în le
gătură cu problemele 
perfecționării organizării 
producției. Este greu de 
presupus că o altă ac
țiune în care ziarul a 
mai fost angajat să-i 
fi adus în rîndul co
respondenților, colabora
torilor atîtea sute de oa
meni cu tot atîtea sugestii, 
propuneri, observații ca 
acțiunea la care ne refe
rim. Ce altceva, dacă nu 
chiar acest lucru creează 
imaginea vie a participă
rii oamenilor la acțiunea 
inițiată de organizația re
gională de partid și arată, 
pe de altă parte, cît de ne
cesar și util a fost ca zia
rul să nu se așeze pe sca-

unul de spectator, ci 
se angajeze direct în 
ceasta luptă pasionantă.

Fără a diminua 
tele ziarului, se 
semnalate aici și 
slăbiciuni privind 
darea complexelor 
bleme ale organizării 
științifice a producției. în 
timp ce prin unele artico
le se risipește spațiul zia
rului, ele prezentînd si
tuații, soluții sub forma 
dădăcelii, mergîndu-se 
pînă la amănunte nesem
nificative, care interesea
ză doar un loc de muncă 
(în dauna unei viziuni 
largi, de interes și accesi
bilitate pentru specificul 
industriei respective), alte 
articole, căutînd să pre
zinte experiența bună în 
toate amănuntele, s-au a- 
dresat unui număr redus 
de cititori. Ele seamănă 
mai repede a studii potri
vite unei reviste de stric
tă specialitate și nu unui 
cotidian cu zeci de mii de 
cititori.

Cum acțiunea de orga
nizare științifică a pro
ducției inițiată și condusă 
de organizațiile de partid 
se desfășoară cu o vigoa
re sporită în multe din 
regiunile țării, experiența 
colegilor noștri de la 
„Drum Nou" poate fi re
comandată și altor ziare.

meri- 
cuvin 
unele 
abor- 
pro-

Constantin MORARU

tării, pe care Oistrah o dă acestui 
concert. Tonul pur și bogat, con
cepția muzicală severă, cursivita
tea frazei, reprimarea oricărei ten
dințe de strălucire exterioară în 
dauna pulsului intim al muzicii — 
sînt aceleași. Și totuși, parcă și mai 
profundă a fost prima parte, încă 
și mai poetică a doua, și mai așe
zată ultima. Relevabil este rapor
tul pe care Oistrah îl stabilește 
între sine și orchestră, întrutotul 
în concordanță cu gîndirea prin 
excelență simfonică a lui Brahms. 
Acest fapt a fost bine sesizat de 
către Mircea Basarab, care a trans
mis orchestrei Filarmonicii impulsul 
necesar realizării unei contribuții 
de nivel corespunzător. în același 
concert, o lucrare fundamentală a 
creației românești contemporane — 
Concertul pentru orchestră de coar
de de Paul Constantinescu — și, 
în primă audiție, Variațluni, Cia- 
cona și Final de Norman Dello 
Joio, compoziție prea puțin repre
zentativă pentru muzica americană 
de azi. Nu putem da o notă bună 
mînuitorilor aparatajului electronic 
al Sălii mari a Palatului : dozajul 
a fost defectuos, iar timbrul defor
mat.

Mulți mari dirijori au început 
prin a fi instrumentiști și, în vre
mea din urmă, cîțiva dintre marii 
instrumentiști au abordat, cu sigu
ranță și eficiență, bagheta dirijo
rului. Cîțiva dintre ei sînt la fel de 
mari dirijori pentru că, înainte de 
toate, sînt muzicieni. Acesta este și 
cazul lui Oistrah; curiozitatea 
noastră de a-1 vedea evoluînd la 
pupitrul orchestrei Filarmonicii era 
legitimă și, cunoscîndu-1 ca violo
nist, prevedeam ținuta concertului. 
Autoritatea lui Oistrah vine nu 
numai din imensul prestigiu al vio
lonistului, ci și din claritatea con
cepției și plasticitatea mijloacelor 
dirijorale. Gestica lui Oistrah este 
elocventă, îmbracă fraza muzicală, 
îi dă consistență și colorit. Disci
plina gestului este muzicală, nu 
gimnastică, tactarea cedează ade
sea locul indicațiilor de pură ex
presie, așezate însă pe osatura rit
mică ; de aici — atît precizia, cît 
și expresivitatea discursului muzi
cal. în sensul celor de mai sus 
este notabilă atenția pe care Ois
trah o acordă pregătirii unei in
trări, unei fraze etc Simfonia a 
Il-a de Schubert a avut o tălmă
cire memorabilă, prin acuratețea 
stilistică, prin echilibrul dintre ele
mentul clasic moștenit de compozi
tor de la predecesorii săi vienezi 
și avîntul impetuos al simțirii sale 
romantice. Acompaniator desăvîr- 
șit (ca unul care 
atîtea orchestre 1), 
viorat parcă mult 
de Bruch, pe care 
pe o treaptă mai 
valorilor muzicale 
datorită și interpretării inspirate și 
strălucitoare a violonistului Ion 
Voicu. Voicu se află la maturitate 
deplină — în înțelegerea și reda
rea muzicii — și noblețea cîn- 
tului său i-a adus meritate a- 
plauze. Că Oistrah este un diri
jor de primă mînă a dovedit-o, în 
fine, și Simfonia a II-a de Brahms, 
atît de greu de închegat în monu
mentalitatea sa din frînturi de ne
pieritoare frumusețe muzicală. Or
chestra Filarmonicii a cîntat cu vă
dită plăcere și încredere în șeful de 
orchestră David Oistrah, realizînd 
momente de culme în Schubert (în 
Brahms, ansamblul s-a sudat mai 
greu, îndeosebi în ce privește ală
murile).

Prezența lui Oistrah la Bucu
rești a constituit una dintre marile 
bucurii ale publicului român ad
mirator al artei sale, unul dintre 
marile evenimente ale actualei sta
giuni, o reîntîlnire cu un mare vio
lonist și revelația unui autentic di
rijor.

ft Sala Palatului : NEGRU PE ALB 
(spectacol prezentat în premieră de 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" — 
orele 19,30).
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
BILLY MINCINOSUL — 19,30.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 20, (în 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : DOI PE UN BA
LANSOAR — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : N-A FOST IN ZADAR — 20.

I CINEMA |

a conlucrat cu 
Oistrah a în- 

cîntatul Concert 
îl așezăm acum 
înaltă în scara 
ale trecutului

Petre CODREANU

• HAIDUCII: Patria (completare Ca
binetul de stampe).
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Repu
blica.
• VISCOLUL — cinemascop : Lucea
fărul (completare Orașul care iubeș
te), Melodia (completare Vîrste).
• VAN GOGH : Cinemateca — 10; 
12; 14.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop: 
București, Gloria, Flamura.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol 
(completare Orizont științific nr. 1), 
Miorița (completare Cartiere noi In 
București), Volga (completare Ștlintă 
și tehnică).
• HAI, FRANȚA I : Festival, Arta (la 
ambele completarea Cabinetul de 
stampe), Modern (completare Vîrste).
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEAR }j 
Victoria (completare Orașul care “* 
bește), Grivita (completare Vîrste).
• ULTIMUL TREN DIN GUN HILL : 
Central (completare Cartiere noi în 
București).
• PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii : Lumina.
ft TOM JONES : Union.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
• FIFI 
pletare
• DOI 
CIUL :
• SCRISOARE DE LA O NECUNOS
CUTA: Giulești (completare Geologii).
• CHEILE CERULUI : Feroviar, Fla
căra (la ambele completarea Orizont 
științific nr. 1—2).
• BARCAGIUL — cinemascop : înfră
țirea între popoare (completare Ener
gia), Moșilor (completare Cabinetul 
de stampe).
• DUPĂ MINE, CANALII I — cine
mascop : Excelsior, Tomis (la ambele 
completarea Orașul care iubește), Ra
hova (completare Plasma).
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop : Dacia, 
ambele 
nult).
• ANI 
pletare
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Crîngași (completare Rășinari).
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Bucegi 
(completare Vîrste).
ft VANINA VANINI : Unirea.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Vitan (completare Coce- 
nel).
ft LUMINA VERDE — cinemascop : 
Munca (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Banat).
• BEATA: Popular (completare PIrvu 
Mutu-Zugravul).
• NU PLÎNGE, PETER I — cinema
scop : Aurora (completare Orașul care 
iubește).
• TRANZIT — cinemascop : Cosmos 
(completare Secretul trecutului), Pro- 
gresul (comple'are Geologii),
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Viitorul.
• PROCESUL ALB — cinemascop : 
Colentina.
• WINNETOU — cinemascop (seria 
a TI-a) : Floreasca (completare Lucră
rile primei consfătuiri pe tară a lu
crătorilor din construcții), Cotroceni 
(completare Cu acul șl a(a).
• DESENE SECPETE : Lira (comple
tare Cu acul șl ata).
• RĂSCOALA — cinemascop : Feren
tari (completare Tîrguri și iarmaroa
ce), Pacea (completare Țara Hațe
gului).

ÎNARIPATUL : Doina (com
pasiuni).
— cinemascop : — STÎNGA- 

Timpuri Noi.

Drumul Sării (la 
completarea Un bloc neoblș-

CLOCOTITORI : Buzești (com- 
Polltețe ?).

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 aprilie. În țară : Vremea 
continuă să se încălzească în prima parte a intervalului. Cerul, mai Întîi 
variabil, va prezenta apoi înnourări mai pronunțate, mai eu seamă în jumă
tatea de vest a țării, unde va ploua. în restul țării, ploi locale. Tempera
tura mai întîi în creștere, apoi în ușoară scădere. Vînt moderat din sectorul 
sudic. în București: Vremea continuă să se încălzească în prima parte a 
intervalului, cînd cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Apoi, se vor 
produce înnourări mai pronunțate și vor cădea ploi de scurtă durată. Tem
peratura mai întîi în creștere, apoi staționară.
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CAMPIONATE
Sîmbătă, la capătul unui 

meci spectaculos, cu faze palpi
tante și cu un final dramatic, 
voleibalistele de la Dinamo au 
valorificat singura lor posibili
tate de a recuceri titlul de cam
pioane : victoria cu 3-0 în fața 
rapidistelor.

ALTE REZULTATE : Mascu
lin : Steaua — Tractorul 3-1; 
Rapid — Farul 3-0 ; Politehnica 
Timișoara — Petrolul Plo
iești 3-2 ; Politehnica Bra
șov — Progresul Brăila 2-3; 
Minerul Baia Mare — Politeh
nica Cluj 3-0 ; feminin : C.S.M. 
Sibiu — Metalul București 3-0 ; 
Farul Constanța — C.P.B. 3-1 ; 
Universitatea Cluj — Partizanul 
roșu Brașov 3-0 ; Știința Craiova 
— Penicilina Iași 2-3.

Duminică s-a încheiat Ia Cluj 
turneul final al campionatului 
republican feminin de baschet. 
Titlul a revenit echipei bucureș- 
tene Politehnica. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Rapid Bucu
rești, Voința Brașov, Universita
tea Cluj, Voința București și Cri- 
șul Oradea. Ultimele meciuri s-au 
încheiat astfel : Voința Bucu
rești — Universitatea Cluj 55—46; 
Politehnica — Rapid 60—44 ; Vo
ința Brașov — Crișul 46—42.

în întrecerea echipelor mascu
line s-au înregistrat rezultatele : 
Steaua — Rapid 76—59 ; Știința 
Galați — Steagul roșu 97—74 ; Di
namo Oradea — Universitatea Ti
mișoara 64—48 ; Știința Tg. Mu
reș — Universitatea Cluj 52—61.

Campionatele republicane de 
handbal au continuat stmbătS și 
duminică. Dintre rezultate, surprin
de cei din meciul masculin Rafinăria 
Teieajen — Dinamo București (14— 
13 pentru Rafinăria) și din partida 
feminină Confecția — Rapid (9—8 
pentru Confecția), lată și alte re- 
zultate : feminin : Universitatea Ti- 
' șoara — Mureșul 10—3 ; Liceul 
4 Timișoara — Tractorul 9—5 ; Uni
versitatea București — Voința Odor- 
hei 9—3 ; Rulmentul — C.S.M. Si
biu 8—6 ; masculin : Știința Galați 
— Tractorul 17—13 ; Politehnica 
Timișoara — Voința Sighișoara 
17—6 ; Universitatea București — 
Dinamo Bacău 11—3; Dinamo Bra
șov — Steaua 10—19.

•♦♦♦♦♦*•*♦*•*•*♦*♦*•*♦*♦*•*• Wi ■..is'

Relațiile româno-franceze
■ 

Prietenie și colaborare
FOTBAL

AZI PLEACA LA 
BUDAPESTA echipa 
selecționată a țării 
noastre. După cum am 
mai anunțat, fot
baliștii noștri ur
mează să întîlnească 
miercuri, în nocturnă, 
pe „Nepstadion", for
mația Budapestei, din 
care fac parte jucă
torii maghiari selec- 
ționabili pentru tur
neul final al „mon
dialelor". Echipa noas
tră a făcut un ultim 
antrenament sîmbătă 
seara, la lumina re
flectoarelor, pe stadio
nul „Republicii". Lo
tul a avut ca parte
ner echipa Metalur
gistul II. In prima re
priză au jucat: 
nescu — Popa, 
măgeanu, Dan, 
canu — Ghergheli, D. 
Popescu — Pîrcălab, 
Dridea, Badea, Sorin 
Avram. După pauză, 
Greavu l-a înlocuit 
pe Popa, Nunveiller 
III pe Dan și Nun
veiller VI pe Dridea.

Meciul București— 
Budapesta va fi trans
mis în întregime de 
posturile noastre de

radio, cu începere de 
la ora 20,30 (pe pro
gramul I).

IN ETAPA A XVH-A 
A CAMPIONATULUI 
CATEGORIEI B s-au 
înregistrat următoa
rele rezultate: Seria 
I : Progresul Bucu
rești 
șiori 
Bacău 
Brăila 
gistul 
Flacăra Moreni 
Ceahlăul 
Neamț — 
Victoria 
1-0; Oțelul

— C.F.R. Ro- 
2-0; Dinamo 

— Progresul 
2-0; Metalur- 
București — 

3-2; 
Piatra 

Dinamo 
București 
Galați —

Știința București 1-0; 
C.F.R. Pașcani — 
Oltul Rîmnicu Vîlcea 
2-0; Poiana Cîmpina 
— Metalul Tîrgoviște 
2-0. Seria a Il-a : Mi
nerul Baia Mare — 
A.S.A. Tg. Mureș 1-0; 
Clujeana — C.S.M. 
Reșița 2-1 ; C.S.M. 
Sibiu — Industria 
Sîrmei Cimpia Turzii 
2-0; Recolta Cărei — 
Vagonul Arad 2-1; 
Jiul Petrila — A.S. 
Cugir 1-0; C.F.R. 
Arad — Minerul Lu- 
peni 2-1; Arieșul 
Turda — Gaz metan 
Mediaș 1-0.

CONFRUNTĂRI INTERNATIONALE 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

tradițională

Io- 
Hăl- 
Mo-

TENIS
La Winterthur (Elveția) s-a înche

iat ieri meciul internațional de te
nis dintre selecționatele Elveției și 
României. Tenismanii români au 
repurtat victoria cu scorul de 5—2. 
Iată rezultatele înregistrate în ul
tima zi : Țiriac, Năstase — Sturdza, 
Werren 6—3, 10—8, 6—4 ; Holen- 
ștein — Țiriac 6—3, 6—4, 5—7, 4—6, 
6—4 ; Sturdza — Mărmureanu 6—2, 
6—3, 6—4 ; Năstase — Stalder 
6—3, 6—4, 9—7.

(România) — Korcinoi (U.R.S.S.) 
0-1 ; Kolarov (Bulgaria) — Gheor
ghiu (România) 
Pavlov (România) 
(Polonia) 0-1 ; Soos 
Minici (Iugoslavia) 
(Cehoslovacia) — 
rael) 0-1.

BOX

- întreruptă;
— Bednarski 
(România) — 
1-0 ; Kavalek 
Czerniak (Iz-

loc ieri după-

SCRIMA

de membri ai Comisiei pentru 
afacerile externe a Adunării Na
ționale franceze. O delegație e- 
conomică română, condusă de Al. 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a făcut o 
vizită în Franța la sfîrșitul anului 
1964. Cu această ocazie a fost ne
gociat acordul comercial româno- 
francez de lungă durată, semnat la 
București anul trecut. în 1965, la 
întoarcerea de la Organizația Na
țiunilor Unite, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a avut 
convorbiri cu membri ai guvernu
lui francez. Cu acest prilej, între 
cele două țări a fost semnat un 
acord cultural. Aceste vizite au de
venit un factor util, stimulativ al 
colaborării bilaterale, ilustrată, de 
altfel, și de conținutul documente
lor încheiate. Volumul schimburilor 
comerciale este în prezent de peste 
trei ori mai mare decît în 1959. 
Acordul comercial de lungă durată 
(1965—1969) prevede ca, pînă în 
1969, volumul schimburilor dintre 
cele două țări să atingă circa 300 de 
milioane de franci de fiecare parte.

O însemnată dezvoltare a înre
gistrat cooperarea culturală și teh- 
nico-științifică oglindită în ter
menii acordului respectiv. în peri
oada anilor 1964—1965 s-au 
lizat 
tre 
rești și Paris, vizite reciproce ale 
oamenilor de cultură și ști
ință, schimburi de expoziții, an
sambluri artistice, trupe de tea
tru. Planul de aplicare a A- 
cordului cultural pe 1966—1967 
înlesnește cooperarea în domeniul 
învățămîntului, științei, radioului 
și televiziunii, cinematografiei. S-au 
încheiat înțelegeri directe — proto
coale și convenții — între diferite 
instituții române și franceze.

Ansamblul acestor schimburi 
epuizează, însă, posibilitățile 
care dispun cele două țări în 
privește colaborarea bilaterală. 
Condițiile în care se dezvoltă as
tăzi România, avîntul multilateral 
al economiei sale, prețuirea de care 
se bucură la noi remarcabilele rea
lizări ale științei și tehnicii france
ze creează cadrul adecvat pentru a 
amplifica și diversifica relațiile ro
mâno-franceze pe baza principiilor 
egalității depline, a respectului și 
avantajului reciproc. în acest scop 
există premise care constau toc
mai în dorința de a explora în 
continuare posibilitățile de coope
rare româno-franceză, în interesul 
popoarelor român și francez, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, astăzi soseș
te la București, într-o vizită oficia
lă, dl. Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe al Franței. Pre
zența sa în România (prima vizită 
a unui ministru de externe francez 
după război) se înscrie pe linia 
dorinței comune a guvernelor ce
lor două țări de a promova și dez
volta colaborarea franco-română.

în țara noastră a produs o 
vie satisfacție primirea căldu
roasă pe care autoritățile fran
ceze au făcut-o în 1964 dele
gației guvernamentale române, 
condusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer. Eveniment important în dez
voltarea relațiilor franco-române, 
vizita a prilejuit convorbiri rodni
ce, desfășurate într-un climat de 
cordialitate și înțelegere care ca
racterizează raporturile dintre cele 
două state.

„între țările și popoarele noastre 
— arăta tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer cu prilejul vizitei în Fran
ța — există vechi legături de prie
tenie. în clipe grele ale istoriei 
poporului nostru, clipe care au 
marcat, ca niște jaloane, drumul 
spre România de astăzi, am primit 
un ajutor prețios din partea Fran
ței. Mulți dintre marii noștri oa
meni, luptători pentru progres, de 
care sîntem mîndri și ai căror 
urmași ne considerăm, s-au format 
în Franța, în spiritul celor mai 
bune tradițij. umaniste... Noi cin
stim și apreciem cu deosebire a- 
ceste tradiții și ne bucurăm că ele 
pot astăzi să dobîndească o sem
nificație bogată în condițiile ra
porturilor actuale dintre țările 
noastre". Spiritul prieteniei a stră
bătut istoria ambelor popoare, do- 
vedindu-și autenticitatea de-a lun
gul vremii.

Colaborarea româno-franceză a 
luat, în decursul anilor, forme con
crete, s-a amplificat și diversificat. 
S-a creat acea „atmosferă nouă, 
cum aprecia primul ministru Geor
ges Pompidou, în care relațiile 
franco-române — care pînă acum 
s-au întemeiat pe prietenie tradi
țională — s-au putut ridica la un 
nivel superior, cu un conținut mai 
deplin".

Un bilanț succint al dialo
gului România-Franța este edifi
cator. în ultimii ani, între ță
rile noastre au avut loc nume
roase contacte politice și diploma
tice. în septembrie 1964 a făcut o 
vizită la Paris o delegație a Marii 
Adunări Naționale. Un an mai 
tîrziu, ne-a vizitat țara un grup

La Sofia a avut
amiază întîlnirea dintre primele se
lecționate de box ale Bulgariei și 
României. Din cele zece partide, 
pugiliștii români au cîștigat 4. Iată 
rezultatele : Ciucă învinge prin a- 
bandon în repriza I pe Savov ; Mi- 
cev b.p. Puiu ; Traikov b.p. Stanef ; 
Pilicev b.p Murg ; Stoicev b.p. 
Dinu; Ghiță b.p. Radev ; Gheor- 
ghiev cîștigă prin abandon în re
priza a treia la Anghel; Chivăr 
b.p. Burmov, Monea b.p. Nicolov ; 
Pandov b.p. Mariuțan.

Reprezentativele secunde ale Ro
mâniei și Bulgariei s-au întîlnit ieri 
dimineață pe ringul instalat în in
cinta stadionului „Republicii" din 
București. Ambele echipe au obți
nut cîte cinci victorii : România prin 
Pop (muscă), Ispas (cocoș), Dumi
trescu (ușoară), Constantinescu 
(mijlocie mică) și Manole (mijlo
cie), iar Bulgaria prin Ghicov 
(pană), Dinacov (semiușoară), Ki- 
riacov (semimijlocie), Stamboliev 
(semigrea) și Petrov (grea).

în sala Dinamo a luat sfîrșit du
minică seara meciul internațional 
de floretă dintre echipele României 
și Poloniei. în ambele meciuri 
(masculin și feminin) oaspeții au 
obținut victoria cu același scor : 
10—6. Rezultatul final al întîlnirii 
este de 3—1 în favoarea echipei 
poloneze.

ȘAH
La București, în sala Clubului 

sindicatelor din Invățămînt, a 
început ieri turneul internațional 
organizat de Federația română de 
șah. Partidele din prima rundă 
s-au încheiat astfel : Garcia (Cu
ba) — Ghițescu (România) 0-1 ; 
Neamțu (România) — Matulovici 
(Iugoslavia) remiză; Partoș

PRONOSPORT
Concursul din 24 aprilie

Austria—U.R.S.S. 2
Minerul B.M.—A.S.A. Tg. Mureș 1
C.F.R. Pașcani—Oltul 1
Recolta—Vagonul 1
Arieșul—Gaz metan 1
Atalanta—Spăl (2-0) 1
Bologna—Torino (2-0) 1
Foggia—Lanerossi (0-0) X
Juventus—Milan (3—0) 1
Lazio—Cagliari (3-1) 1
Napoli—Fiorentina (0-4) 2
Alessandria—Palermo (3—0) 1
Genoa—Venezia (1-D X

rea- 
numeroase schimburi: în- 
Universitățile din Bucu-

în sala Operei din Roma s-a deschis Ieri Con
gresul Comitetului olimpic internațional

(Telefoto : U.P.I.-Agerpres) Foto : M. Cioc

Ana Ene (stînga) șl poloneza Elzieta 
Czimmerman

nu 
de 
ce

Corespondență din Moscova

IM ÎNCETA „PLOAIA" 
REMIZELOR?

Să nu mi-o ia în nume de rău 
medicii, dacă voi spune că ei, 
rînd nu știu ce diagnostic să 
pună unui bolnav, conchid: „Cred 
că dumneata nu stai prea bine 
cu nervii...". Nu pot ști de ce 
Petrosian și Spasski fac atîtea re
mize, însă, întrebat fiind eu aș 
răspunde la fel : „E ceva de na
tură nervoasă...". De ce nu-și 
pot păstra ei calmul ? Faptul se 
explică prin miza foarte mare 
a meciului — titlul de campion 
al lumii. Din lipsă de calm, și 
unul și altul (în special Spasski, 
în partida a V-a), 
printre degete 
roata carului.

Intr-adevăr, în 
campionul lumii 
salveze cu mare 
putea ca cei doi adversari să fie 
superstițioși, ferindu-se să spună 
primul „cedez" — cuvînt neplă
cut pentru oricare șahist ? Sau 
poate că PetTOsian și Spasski vor 
să întreacă recordul de 8 remize 
consecutive stabilit în meciul 
Alehin — Capablanca (1927, la 
Buenos Aires) ? „Exrecordmanul

au scăpat 
ocazii mari cit

partida a V-a 
a reușit să se 

greutate. S-ar

remizelor", Petrosian, țintește cum
va o colecție de 24 de remize ? 
Dacă așa stau lucrurile în realita
te, cred că iubitorii de șah de pre
tutindeni se vor supăra, însă, con
form regulamentului, coroana de 
lauri... va reveni lui Petrosian.

într-un cuvînt, nu aș putea răs
punde exact de ce partidele din 
primul sfert al meciului s-au în
cheiat la egalitate. S-ar putea da 
vina pe... starea timpului. Aprilie 
este o lună ploioasă. Și, într-ade- 
văr, la Moscova ploile se țin lanț, 
iar la Teatrul de estradă... plouă 
cu remize. Bine că aprilie e pe 
sfîrșite. Va sosi îndată luna mai 
și sperăm că Petrosian și Spasski 
vor stăvili ploaia remizelor spre 
satisfacția iubitorilor de șah care 
le urmăresc disputa. La rîndul lor, 
corespondenții prezenți în sala de 
joc așteaptă să relateze cît mai 
curînd despre o partidă încheiată 
prin victoria — indiferent în fa
voarea cărui concurent — a 
măiestriei șahistice asupra mono
toniei remizelor.

S. FLOHR
maestru de șah

Florin Gheorghiu (dreapta) in partida cu bul
garul Kolarov

Absenta graficii
publicitare

(Urmare din pag. I)

PE SCURT
DE PESTE HOTARE

• Concursul interna
țional de talere aruncate 
din șanț a fost cîștigat 
de echipa U.R.S.S., cu 753 
puncte, urmată de repre
zentativele României (741 
p) și R. D. Germane (735 
p). La individual, primul 
loc a fost ocupat de țin- 
tașul sovietic 
(191 p). Gh.
(România) s-a 
locul doi cu

Kulakov 
Enache 

clasat pe 
190 puncte.

său Matanovici (8,5 
puncte). Locurile 3—6 au 
fost ocupate 
de Ciocîltea 
Gulbrandsen 
Bourmeester 
Basman (Anglia) 
care cu cîte 8 
ultima rundă 
l-a învins pe 
sen.

la egalitate 
(România), 

(Norvegia), 
(Olanda) și 

' fie- 
puncte. în 

Ciocîltea 
Gulbrand-

stadionul 
Viena a

internațio- 
de baschet

Ritmul livrărilor
(Urmare din pag. I)

Nicolae POPOVICI

Ziua mondială a tineretului

• Turneul 
nai masculin 
de la Pekin a fost cîști
gat de echipa Avangard 
(R. P. Chineză), care în 
ultimul meci a învins cu 
87—46 
Dinamo 
locurile 
clasat 
Dinamo

(44—19) echipa
București. Pe 

următoare s-au 
Spartak Sofia și 
București.

• Ieri, 
„Prater* 
avut loc 
de fotbal dintre reprezen
tativele Austriei și Uni
unii Sovietice. Singurul 
gol al partidei a fost în
scris de mijlocașul sovie
tic Voronin, în minutul 
20.

pe 
din
meciul amical

curs desfășurat la Darm
stadt (R.F.G.) atletul ger
man Manfred Letzerich a 
corectat două recorduri 
europene. El a alergat 20 
km în 59’49"6/10 și a 
parcurs în cursa de o oră 
distanta de 20,068 km. 
Recordurile precedente 
erau de 59'51"8/10 și res
pectiv 20,052 km și 
aparțineau cehoslovacu
lui Emil Zatopek.

Cu prilejul unui con- 
internațional de hal- 
desfășurat la Vie-

• într-un concurs des
fășurat la Praga, record
manul mondial la arunca
rea discului, cehoslovacul 
Ludwik Danek, a realizat 
64,24 m — cea mai bună 
performantă mondială a 
sezonului.

• Turneul international 
de șah de la Bognor Re
gis (Anglia) a fost cîști- 
gat de iugoslavul Kara- 
klaici, care a totalizat 9 
puncte din 11 posibile, 
Urmat de compatriotul

curs 
tere 
na, sportivul maghiar de 
categoria „pană", Imre 
Foeldi, a stabilit cea mal 
bună performanță mon
dială la stilul „împins", 
cu 128,500 kg.
• Cea de-a treia etapă 

a competiției cicliste Pa- 
ris-Bruxelles, rezervată 
amatorilor, desfășurată in 
împrejurimile localității 
Couvin, a fost cîștigată 
de polonezul 
care a parcurs 
3 h 33'04’.

> In cadrul

• La Valparaiso, în 
turneul final al competi
ției internaționale mascu
line de baschet, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 87— 
50 (42—26) echipa Spa
niei. Bulgaria a întrecut 
Brazilia cu 84—81. In 
clasament conduc S.U.A. 
cu 4 puncte, urmate de 
U.R.S.S. cu același număr 
de puncte, Spania 4 punc
te (însă din trei meciuri) 
etc.

• Peste 300 de atleți 
sovietici au evoluat în 
primul concurs al sezonu
lui în aer liber, care a 
avut loc la 
(Caucas). Cea 
performantă a 
nută în prima
Ovanesian care a sărit la 
lungime 8,23 m. Proba fe
minină la lungime a re
venit Tatianei Sceikanova 
CU 6,58 m.

Leselidze 
mai buni 
fost obti- 
zi de Ter

Zielinski,
151 km în

unul con-

părerea mea, stabilirea unor punc
te de prezentare a noilor pro
duse ; apoi — locuri de infor
mare a spectatorului de cinema 
și teatru șl multe altele, precum 
și reclame individuale, menite să 
anunțe o manifestare specială. 
Concepția de reprezentare în acest 
fel de grafică trebuie să fie laco
nică, sintetică, sugestivă, la scara 
străzii, pentru a atrage și a fi me
morată.

Cîteva cuvinte despre afișajul 
cinematografic, care ocupă un loc 
aparte în grafica străzii. El începe 
cu frontispiciul cinematografului și 
continuă cu afișele și cu vitrinele 
de fotografii din filme. Intîl o ob
servație valabilă atît pentru unele 
cinematografe din Capitală, cit și 
pentru cele din alte orașe : pre
zența lor este atît de „modest" 
semnalată publicului, încît poți 
trece pe lîngă ele fără să le ob
servi (cum se întîmplă, de exem
plu, cu noua sală „Luceafărul"). 
Altele au firme și frontispiciul atît 
de neinspirat realizate, încît sînt 
departe de a contribui la formarea 
a ceea ce ar trebui să fie perso
nalitatea instituției respective. Cît 
privește vitrinele cu fotografii, ele 
sînt — doar cu unele excepții — 
atrăgătoare și realmente informa
tive.

Unele mici elemente de mobilare 
a străzii, cum sînt chioșcuri, tone- 
te, posturi de transformare, panouri 
care ascund temporar diverse lu
crări de construcții sau instalații, 
ar putea primi, la rîndul lor, afișe 
publicitare, ca și unele mijloace de 
transport în comun. S-ar răspunde 
astfel unui dublu scop : de învio
rare a străzii și de informare a 
publicului.

Pentru a completa aceste suma
re sugestii asupra posibilităților de 
îmbogățire, de completare a arhi
tecturii cu elemente de grafică 
publicitară, consider că sînt de 
respectat cel puțin trei principii : 
alegerea judicioasă a locului și di
mensiunii elementului de grafică 
publicitară în funcție de cadrul 
arhitectonic ; asigurarea unui con
ținut tematic bine gîndit, cu forme 
de prezentare artistice ; reîmpros
pătarea regulată a informației, ți
nerea ei „la zi".

Firește, cele expuse mai sus 
sînt departe de a epuiza pro
blema. Iluminatul, grafica pu
blicitară în locurile de mani
festări publice și sportive, în gări, 
aerogări și chiar în Interiorul insti
tuțiilor publice și multe altele sînt 
încă probleme de luat în discuție 
pentru înfrumusețarea continuă a 
aspectului orașelor noastre, pentru 
întregirea cadrului lor arhitectural.

se cer, în continuare, eforturi din 
partea colectivelor din rafinăriile 
de petrol. Mă refer, îndeosebi, la 
unele produse livrate Combinatului 
de cauciuc sintetic și produse pe
trochimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de către rafinăria 
din aceeași'-, localitate. Fracțiile de 
gaze folosite la fabricarea fenolului 
și acetonei, de exemplu, au încă un 
conținut mare de sulf, ceea ce pro
voacă serioase dificultăți în condu
cerea și desfășurarea procesului 
tehnologic. Livrarea neritmică și 
Cu o compoziție inconstantă a a- 
cestor fracții face ca o secție deo
sebit de complexă să fie deseori 
oprită — așa cum s-a întîmplat și 
la începutul acestei luni — să se 
schimbe mereu parametrii de lu
cru, să crească simțitor consumu
rile specifice. între altele, consu
mul de catalizator este cu aproape 
30 la sută mai mare, ceea ce influ
ențează nefavorabil prețul de cost 
al producției finite.

Similară este situația și în ce 
privește calitatea benzinei de cra
care livrată de Rafinăria Ploiești- 
sud Uzinei de detergenți din Plo
iești. După cum aminteam mai îna
inte, colectivul acestei rafinării a- 
sigură în mod ritmic cantitățile de 
benzină necesare fabricării deter- 
genților, dar nu în aceeași măsură 
se achită de obligațiile ce-i revin 
în domeniul calității acestui pro
dus. Cercetările întreprinse în la
boratoarele noastre au scos în evi
dență că, prin folosirea unei ben
zine cu început de distilație mai 
scăzut, se poate economisi anual o 
cantitate de circa 1 500 tone ma
terie primă. Din păcate, toate in
tervențiile făcute de către uzina 
beneficiară și direcția noastră ge
nerală la Ministerul Petrolului, 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
benzinei de cracare, au rămas fără 
nici un rezultat.

Cînd vorbim despre asigurarea 
materiilor prime pentru petrochi
mie, nu poate fi neglijat și un alt 
aspect care prezintă o mare im
portanță : cum sînt preluate pro
dusele petroliere de către combina
tele și uzinele petrochimice ? în 
momentul de față, capacitatea de 
depozitare în rafinării și în unită
țile noastre este insuficientă ; pen
tru propan, normal — butan și alte 
materii prime spațiile de depozita
re sînt destul de mici. Din a- 
această cauză nu se pot crea stocuri 
corespunzătoare pentru asigurarea 
desfășurării normale a procesului 
de fabricație, iar în situațiile cînd 
instalațiile noastre sînt oprite, pro
dusele petroliere respective sînt 
utilizate drept combustibili obiș- 
nuiți, fapt ce duce la o valorificare 
inferioară a tonei de țiței.

Situația în acest domeniu este 
în curs de îmbunătățire. La Com
binatul petrochimic Ploiești, de 
exemplu, se vor construi cinci re-

zervoare noi pentru propan. Lu
crări asemănătoare vor trebui exe
cutate și la Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice 
din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Este necesar ca și Ministerul 
Petrolului să analizeze măsuri ase
mănătoare de extindere a spații
lor de depozitare. Este nevoie, tot
odată, ca C.F.R. să mărească vi
teza de rulaj a vagoanelor spe
cial construite pentru transportul 
produselor petroliere. Pare de ne
crezut, dar, de multe ori, vagoanele 
cu produse expediate de rafinăriile 
ploieștene ajung la combinatele 
noastre din Moldova în 5—6 zile. 
De la sine înțeles, aprovizionarea 
ritmică cu materii prime a unită
ților are de suferit.

Problema aprovizionării indus
triei petrochimice cu materii prime 
în cantități satisfăcătoare și de 
bună calitate prezintă o mare im
portanță economică și, de aceea, se 
cuvine să i se acorde toată atenția. 
Considerăm că printr-o mai strînsă 
colaborare între rafinăriile de pe
trol și combinatele petrochimice, 
prin urmărirea zilnică a livrărilor 
de produse petroliere, cantitativ și 
calitativ, se vor crea toate condi
țiile pentru realizarea ritmică a 
producției, pentru lărgirea sorti
mentului și îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor petro
chimice.

Africa
în anul

(Urmare din pag. I)

tentoți, adică bîlbîiți (pro
babil pentru că nu știau 
să vorbească olandeza).

— Totuși, sub conduce
rea omului alb, negrii, a- 
dică bantu, cum le spu
nem în Africa de sud în 
mod curent, au cel mai 
ridicat venit de pe între
gul continent african.

— Salariul lui este însă 
de 6—15 ori mai mic de
cît al unui muncitor alb 
El este obligat să preste
ze cele mai grele munci. 
Cel mai mare post pe 
care-1 poate obține un 
negru într-o întreprindere 
este șef de echipă.

împotriva colonialismului
Adunarea de la Casa 
din Capitală

de cultură a studenților

elevi

loc
a

de

Numeroși tineri muncitori, 
și studenți, români și străini, care 
învață în facultăți și institute 
bucureștene, au luat parte la adu
narea festivă consacrată Zilei 
mondiale a tineretului împotriva 
colonialismului, care a avut 
duminică la Casa de cultură 
studenților din Capitală.

Manifestarea a fost deschisă
Dan Marțian, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
U.T.C. A luat apoi cuvîntul Gheor
ghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., care a relevat, printre al
tele, că tînăra generație din Re
publica Socialistă România, ală
turi de întregul nostru popor, și-a 
manifestat și își manifestă simpa
tia și deplina solidaritate cu miș
carea de eliberare națională din 
țările Asiei, Africii, Americii La
tine și își exprimă hotărîrea de a 
acorda și în viitor sprijinul său 
activ pentru lichidarea dominației 
coloniale. Sprijinind lupta dîrză, 
plină de eroism a poporului viet
namez, pentru libertate și inde
pendență, a spus el, tineretul ro-

mân cere cu hotărîre să se pună 
capăt oricăror acțiuni de încălcare 
a suveranității R.D. Vietnam, să 
fie retrase toate trupele străine 
din Vietnamul de sud, să se res
pecte prevederile acordurilor de 
la Geneva din 1954, iar poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și rezol
ve singur treburile interne în con
formitate cu interesele sale pro
prii. Vorbitorul a mai subliniat că 
U.T.C. și U.A.S.R. consideră că 
este imperios necesar ca, alături 
de forțele progresiste contempo
rane, tineretul mondial să se
nească într-un singur front de 
luptă împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru libertate, 
independență națională, pentru 
pace și progres social.

în numele tineretului și studen
ților din Republica Socialistă Ro
mânia participanții la adunarea 
din București au adresat o moțiu
ne către Federația Mondială a Ti
neretului Democrat și Uniunea In
ternațională a Studenților.

u-

(Agerpres)

de sud
314

— în aparatul de stat 
sud-african sînt 2 500 de 
funcționari de culoare. Cu 
alte cuvinte, un african 
din 4 658 are șansa să fie 
de pildă, factor poștal.

— Politica guvernului 
Verwoerd de „emancipa
re dirijată, fără haos* 
prevede predarea trepta 
tă a puterilor administra 
tive din rezervațiile 
tru bantu 
cane.

— în 46 
mancipare 
obținut diploma de 
die doar 67 de 
gri. în parlament 
există nici un deputat ne
gru. 13 815 000 de oameni 
de culoare sînt reprezen- 
tați în parlament de pa-

populației

de ani de 
dirijată'

pen- 
afri

„e- 
au 

1M- 
ne- 
nu

tru deputați albi, în timp 
ce 3 250 000 de albi dis
pun de 166 de locuri în 
adunarea legislativă.

— întreaga industrie 
sud-africană se află în 
afara bantustanelor. Dar 
șf în privința agriculturii 
lucrurile sînt clare : afri
canii posedă doar 13 la 
sută din suprafața arabi
lă a țării.

— Noi, republicanii 
(partid ultrarasist cu ten
dințe fasciste) sîntem 
prietenii negrilor pentru 
că le spunem cinstit că 
numai omul alb trebuie 
să guverneze. Dr. Ver
woerd este ipocrit. Crede 
același lucru, dar nu le-o 
spune.

— Este o mișelie — 
contestă Verwoerd. Noi 
sîntem principalii spriji
nitori ai supremației al 
bului. Politica de apart
heid este elocventă. Sub 
guvernarea partidului na
ționalist, Africa de sud 
a devenit cel mai dezvol
tat stat de pe continent.

— Investițiile Statelor 
Unite ale Americii în Afri
ca de sud s-au dublat din 
1959 pînă în 1962. In to
tal, în Africa de sud ac-

decît locul al doi- 
investițiile străine 
în Africa de sud, 

revenind Marii 
controlează

ționează 160 societăți a- 
mericane. Numai pentru 
Charles W. Engelhard 
care controlează indus
tria minieră sud-africană 
lucrează 100 000 de oa
meni.

— Dar Statele Unite nu 
ocupă 
lea în 
făcute 
primul
Britanii care 
60 la sută din aceste in
vestiții.

— Investițiile în Africa 
de sud sînt cea mai mă
noasă afacere din lume 
100 de dolari investiți a- 
duc un venit de peste 25 
de dolari pe an.

— Bine, dar Organi
zația Națiunilor Unite a 
adoptat o serie de rezo
luții privind îngrădirea 
economică a Republicii 
Sud-Africane în scopu! 
înlăturării regimului ra 
sist al lui Verwoerd.

— Rezoluțiile se adre 
sează statelor și nu între 
prinderilor particulare. De 
altfel. Statele Unite și 
Anglia, și nu numai ele, 
s-au abținut de la vot 
în momentul trecerii re
zoluțiilor în organismele 
O.N.U.
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■ Contingente de poliție 
amplasate in diferite 
puncte din capitală

■ Miting împotriva 
prezenței trupelor 
interamericane
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Studente de la universitatea din Hue învață să mînuiască armele pentru 
a ie folosi, la nevoie, împotriva trupelor guvernamentale

SANTO DOMINGO 24 (Ager
pres). — Guvernul provizoriu din 
Republica Dominicană a luat mă
suri pentru a preînfîmpina even
tualele tulburări la care se așteap
tă cu ocazia împlinirii unui an de 
la declanșarea revoltei generale 
împotriva juntei militare reacțio
nare. Puternice contingente de po
liție au fost amplasate sîmbătă în 
diverse puncte din capitala țării 
pentru a împiedica orice demon
strații împotriva intervenției stră
ine. Șeful poliției, generalul Jose 
de Jesus Morillo Lopez, a decla
rat ziariștilor că alături de forțele 
polițienești vor fi importante efec
tive ale trupelor interamericane 
staționate în Republica Dominica
nă și că împotriva demonstranților 
sînt pregătite de pe acum canti
tățile necesare de bombe cu gaze 
lacrimogene. De asemenea, pentru 
forțele interamericane au fost des
ființate temporar limitele zonelor 
în care

PUTERNICE LUPTE ÎN DELTA
MEKONGULUI

acestea sînt staționate.

măsurilor luate de guver-în ciuda
nul provizoriu al Republicii Domini
cane, în capitala țării a avut loc sîm- 
bătă un miting de protest împotriva 
prezenței în țară a trupelor de ocu
pație interamericane. Participanții la 
miting purtau pancarte cu inscripțiile : 
„Yankei, plecați acasă 1". Ei au con
damnat cu hotărîre intervenția State
lor Unite în treburile interne ale Re
publicii Dominicane și au cerut re
tragerea neîntîrziată a trupelor străi
ne din țară.

SAIGON 24 (Agerpres).— Cîteva 
mii de catolici au demonstrat du
minică dimineața pe străzile Sai- 
gonului și, după cum relatează a- 
genția Reuter, ei au calificat gu
vernul militar drept „incapabil" să 
conducă țara, cerînd totodată ca 
ambasadorul S.U.A., Henry Cabot 
Lodge, „să plece acasă**. La Da 
Nang a avut loc, de asemenea, o 
demonstrație antiguvernamentală 
organizată de comunitatea cato
lică. In timp ce la Saigon și în 
centrul Vietnamului de sud situa
ția se menține în continuare con
fuză, demonstrînd neputința jun
tei militare saigoneze de a depăși 
criza în care se află, forțele Fron
tului Național de Eliberare și-au 
intensificat activitatea. Sîmbătă 
noaptea, unități patriotice au ata
cat cu grenade și focuri de mitra
liere un post de poliție în imediata 
apropiere a Saigonului. Un număr 
de 16 polițiști saigonezi au fost ră
niți. In delta fluviului Mekong s-a 
produs o puternică ciocnire între 
unități ale F.N.E. și militari ai tru
pelor guvernamentale sud-vietna- 
meze.

HANOI 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., în zi
lele de 22 și 23 aprilie, numeroase 
grupuri de bombardiere americane 
decolate de pe port-avioanele Flo
tei a 7-a și de la bazele S.U.A. din 
Tailanda au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, mitraliind și bombardînd 
centre populate și obiective in
dustriale. Unități ale Armatei 
populare vietnameze, potrivit ulti
melor informații, au doborît în 
cursul celor două zile 14 avioane. 
Astfel numărul avioanelor ameri
cane doborîte deasupra teritoriu
lui R. D. Vietnam se cifrează la 
980, anunță agenția V.N.A.

Manifestațiile 
în vecinătatea 
Casei Albe
au fost interzise

Un interviu al ministrului

de externe al Franței
PARIS 24 (Agerpres).— într-un 

interviu acordat emisiei pentru 
străinătate a radioteleviziunii fran
ceze, ministrul afacerilor externe 
francez, Couve de Murville, a afir
mat că „obiectul esențial al politicii 
externe a Franței este pacea**. 
Răspunzînd la o întrebare referi
toare la „motivările politicii exter
ne a Franței** în legătură cu retra
gerea din comandamentele integra
te ale N.A.T.O., Couve de Murville 
a arătat că „de 20 de ani, adică de 
la sfîrșitul războiului, lucrurile au 
evoluat**. „Acum, ca și întotdeau-

na, a arătat el, viitorul păcii în 
lume — adică echilibrul general al 
forțelor — se găsește în Europa... 
De aici, trebuie trase concluziile 
pentru asigurarea păcii11. Referin- 
du-se la evoluția relațiilor dintre 
Franța și țările din Europa răsări
teană, ministrul de externe fran
cez a insistat asupra dorinței Fran
ței de a dezvolta relațiile cu a- 
ceste țări, remarcînd că relații cu 
țările Europei răsăritene există atît 
în domeniul politic, cît și în cel 
economic și cultural.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — Ministerul de interne 
al S.U.A. a anunțat sîmbătă că 
începînd de la 23 aprilie a.c. se 
interzice orice acces și manifes
tație în vecinătatea Casei Albe, 
reședința prezidențială ameri
cană. Măsura aflată în studiu 
de mai mult timp este pusă în 
legătură cu recenta acțiune a 
90 de persoane de culoare din 
statul Mississippi, care în urmă 
cu două săptămîni au instalat 
în apropierea Casei Albe cor
turi în semn de protest față de 
condițiile lor materiale de via
ță. Se interzice, de asemenea, 
trecerea spre parcul Lafayette 
fără o aprobare prealabilă din 
partea autorităților. Ținerea de 
mitinguri în acest parc va tre
bui, de asemenea, să aibă con- 
simțămîntul prealabil al auto
rităților.

BELGRAD 24 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Presa iugoslavă consacră 
primele pagini încheierii vizitei 
președintelui Tito în Republica 
Socialistă România. „Vizita în Ro
mânia va reprezenta un impuls 
pentru dezvoltarea mai departe a 
relațiilor noastre** își intitulează 
„Borba“ reportajul de la înapoie
rea la Belgrad a președintelui Tito, 
în care este cuprinsă și declarația 
sa făcută pe aeroport „la încheie
rea vizitei în România vecină și 
prietenă**.

„Bucureștiul, scrie trimisul zia
rului „Borba“ în reportajul plecării 
de la București, l-a condus foarte 
călduros și cordial pe președintele 
Tito. Vizita confirmă legăturile 
strînse și prietenia popoarelor ce
lor două țări, ea a dat un nou im
puls colaborării viitoare, care tre 
buie să fie încă și mai fecundă, 
bogată în conținut și largă. Con
diții favorabile există pentru o 
nouă înflorire a relațiilor între 
popoare, pentru o mai bună cu
noaștere și contacte mai frecvente 
și largi. Aceasta este desigur și o 
contribuție la cauza comună a 
păcii și socialismului**.

Cuvîntarea tovarășului Ceaușescu 
este publicată sub titlul : „Trans
miteți popoarelor iugoslave cele 
mai sincere urări pentru prosperi
tate și noi succese**.

In reportajul de la plecarea din 
București, trimisul special al zia
rului „Politika** scrie : „Prietenia, 
cordialitatea și înțelegerea reci
procă, care au caracterizat convor
birile româno-iugoslave, au primit 
azi dimineață o confirmare ofi
cială prin semnarea unei decla
rații comune. Tovarășii Ceaușescu 
și Stoica au acceptat cu satisfac
ție, așa cum se subliniază în co
municat, invitația de a vizita Iu- 
goslavia**.

Pe străzile capitalei române — 
scrie corespondentul — se găseau 
zeci de mii de cetățeni. Pe drumul 
de cîțiva kilometri pînă la aero
port ei au salutat cu căldură pe 
tovarășii Tito și Ceaușescu, care 
se aflau într-un automobil deschis. 
A fost o conducere cordială a oas
peților, cărora cetățenii Bucureș- 
tiului le-au urat drum bun, arun- 
cînd flori din mii de mîini pe lar
gile alei, înconjurate de verdeață 
și flori.

Deși vizita a fost foarte scurtă 
pentru a cunoaște tot ce România 
a creat în ultima decadă — serie 
în continuare ziarul — ea a fost 
totuși destul de lungă pentru un 
nou pas important spre lărgirea 
prieteniei și intensificarea colabo-

de bună vecinătate întrerării 
state.

Prietenia spontană, atmosfera de 
cordialitate și sinceritate au fost 
vizibile în tot timpul vizitei pre
ședintelui Tito în România. în a- 
ceastă atmosferă n-a fost dificil 
să găsim un limbaj comun, înainte 
de toate pe planul raporturilor bi
laterale. Căci cele două țări, fie
care după posibilitățile sale, s-au 
angajat de mult timp pe drumul 
construirii socialismului, ceea ce 
deschide mari perspective pentru 
lărgirea colaborării în toate dome
niile, în special pe plan economic.

O atenție deosebită au acordat 
încheierii vizitei și celelalte ziare 
iugoslave, radioul și televiziunea.

COMUNICAT COMUN
SOVIETO-ITALIAN

ROMA 24 (Agerpres). — în co
municatul comun sovieto-italian 
cu privire la rezultatele vizitei la 
Roma a ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
se subliniază că cele două părți au 
căzut de acord asupra faptului că 
actuala situație internațională face 
necesară activizarea eforturi
lor îndreptate spre consolidarea 
securității internaționale, luarea 
de măsuri corespunzătoare în di
recția dezarmării generale și to
tale. Referitor la situația creată în 
Asia de sud-est, „cele două părți 
și-au expus punctele de vedere 
respective, exprimîndu-și neliniș
tea în legătură cu situația din 
Vietnam, care reprezintă un serios 
pericol pentru pace". în legătură 
cu relațiile bilaterale sovieto-ita- 
liene, s-a subliniat că acestea se 
dezvoltă în mod satisfăcător. în 
cursul convorbirilor s-a propus or
ganizarea în Uniunea Sovietică a 
unei expoziții italiene de utilaj 
pentru industria ușoară. Andrei 
Gromîko l-a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Italiei, Amin- 
tore Fanfani, să facă o vizită în 
Uniunea Sovietică.

MOSCOVA (Agerpres). — în
tre 19 și 22 aprilie 1966 a avut loc 
la Moscova cea de-a 22-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc.

La ședință au participat : S. To
dorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, vice
președinte al guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, J. Bal- 
kow, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mon
gole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Gh. Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, A. Apro, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar, M. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv 
a participat, în conformitate cu 
acordul cu privire la colaborarea 
dintre Iugoslavia și C.A.E.R. refe
ritor la participarea R.S.F. Iu
goslavia la lucrările organelor con
siliului, V. Gainovoci, șeful mi
siunii permanente a R.S.F.I. de pe 
lîngă C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de P. Jaroszewicz, 
reprezentantul Republicii Populare 
Polone, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone.

Comitetul Executiv a examinat 
„Raportul de sinteză cu privire la 
coordonarea planurilor de dezvol
tare a economiei naționale ale ță
rilor membre C.A.E.R. pe perioada 
1966—1970“, prezentat de Biroul 
Comitetului Executiv pentru pro
bleme de sinteză ale planurilor 
economice, și a menționat că țările 
membre ale C.A.E.R. și organele 
consiliului au încheiat în principal 
lucrările privind coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a economiei 
naționale. Coordonarea planurilor 
s-a desfășurat mai ales pe bază bi
laterală, prin consultări reciproce 
între organele de planificare ale 
țărilor membre C.A.E.R., precum și

pe bază multilaterală în organele 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Au fost rezolvate o serie 
de probleme importante ale dez
voltării colaborării economice în 
domeniul combustibilului, energiei 
electrice, siderurgiei și metalur
giei neferoase, materiilor prime 
pentru industria chimică, mașini
lor, utilajelor și altor tipuri de 
produse.

Comitetul Executiv a constatat, 
de asemenea, că în procesul lucră
rilor de coordonare a planurilor pe 
anii 1966—1970 s-a acumulat o ex
periență bogată și s-a îmbunătățit 
organizarea acestei activități.

La ședința Comitetului Executiv 
a fost examinat raportul „Princi
palele probleme care decurg din 
coordonarea planurilor de dezvol
tare a construcțiilor de mașini ale 
țărilor membre C.A.E.R. pe pe
rioada 1966—1970“, prezentat de 
Comisia permanentă C.A.E.R. pen
tru construcții de mașini.

La ședința Comitetului Executiv 
s-a discutat despre rezultatei^ con
ferinței privind specializarea și 
cooperarea în producție, la lucră
rile căreia au participat specialiști 
ai țărilor membre C.A.E.R. și 
R.S.F.I.

Comitetul Executiv a adoptat re
comandările elaborate de Comisia 
permanentă C.A.E.R. pentru cons
trucții de mașini privind speciali
zarea producției de utilaje tehno
logice principale pentru produce
rea de materiale de construcție, 
utilaje pentru prospecțiuni geolo
gice ale substanțelor minerale 
utile, hidrogeologie și geologie in
ginerească, linii tehnologice com
plete pentru industria chimică, 
pentru producerea de îngrășăminte 
minerale, materii prime și semifa
bricate.

Comitetul Executiv a examinat, 
de asemenea, probleme curente’fc-'o 
colaborării economice pentru care 
au fost adoptate recomandări și 
hotărîri corespunzătoare.

Examinarea problemelor la șe
dința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească, deplină înțele
gere reciprocă și unanimitate de 
păreri.

ROMA CE REVENDICA
TRUDITORII PĂMÎNTULUI
Convorbire cu secretarul general al Federației braccianților italieni

Pe cîmpiile din Mezzogiorno, din 
Sicilia și Sardinia, au reînceput, 
o dată cu zilele primăverii, puter
nicele acțiuni și demonstrații ale 
braccianților *) și mezzadrilor **) 
care cer înfăptuirea reformei agra
re, încheierea de noi contracte.

De curînd s-au desfășurat lucră
rile celui de-al 7-lea Congres Na
țional al Federației braccianților, 
marele sindicat al muncitorilor a- 
gricoli. In legătură cu aceasta 
am avut o convorbire cu Giuseppe 
Caleffi, secretarul 
derației.

— înainte de 
subliniez, a arătat 
pregătirea Congresului a avut loc 
o vastă dezbatere, la care au par
ticipat peste 200 de mii de mun
citori agricoli, discuțiile axîndu-se 
asupra problemelor legate de dez
voltarea agriculturii, de înfăptuirea 
unor reforme structurale, precum 
și asupra condițiilor de muncă și 
de viață ale braccianților.

— In ce condiții se desfășoară 
lupta muncitorilor agricoli și ce 
cuceriri au dobîndit ?

— Mai cu seamă în ultimii 3 ani, 
agricultura italiană a fost carac
terizată de un vast proces de ra
ționalizare a tehnicii agricole. Tre
buie spus însă că politica agrară, 
susținută de federația marilor pro
prietari de pămînt, precum și o- . . ---------------- «-us. dată

nu 
mod 
pro- 
pro-

general al Fe

toate vreau sâ 
d-sa, ca pentru

vocînd astfel nu numai un dezechi
libru între sectoare și zone, dar și 
reducerea numărului muncitorilor 
agricoli angajați în marile între
prinderi capitaliste. Această politi
că a dus totodată la ruinarea mi
cilor gospodării, care n-au avut 
mijloacele necesare pentru moder
nizarea producției.

Marele patronat agrar a încer
cat să realizeze mecanizarea și 
modernizarea tehnicii pe spinarea 
muncitorilor, prin blocarea salarii
lor și, paralel, prin folosirea îm
prumuturilor primite în condiții a- 
vantajoase din partea statului. Dar 
răspunsul din partea truditorilor 
pămîntului nu s-a lăsat așteptat. 
Dacă în 1963 s-au înregistrat 45 
milioane ore grevă, anul trecut s-a 
ajuns la 90 de milioane de ore. 
Prin lupta unită s-au impus moșie
rilor tratative în 30 de provincii, 
obținîndu-se o majorare a salarii
lor de 10,5 la sută.

— Care este poziția marelui 
tronat agricol față de Piața 
mună și față de dificultățile 
tuale din agricultură ?

— Confruntările izvorîte
procesul de integrare din cadrul 
Pieței comune au scos în evidență 
și mai mult slăbiciunile agricultu
rii italiene, capacitatea sa scăzu
tă de a face față concurenței 
produselor altor țări.

Acest element, adăugîndu-se 
gravelor probleme de ordin social 
ale muncitorilor agricoli, pe care 
mecanizarea și introducerea teh
nicii noi în cadrul întreprinderilor 
capitaliste nu le-a putut, firește, 
rezolva, a dat naștere noului pro
iect al moșierilor, care tind să 
restructureze sectorul capitalist al 
agriculturii, prin modificarea 
structurii productive și a mijloa
celor fixe, și să dea astfel noi

dimensiuni întreprinderilor capi
taliste.

— Ce politică a fost contrapusă 
de Congresul braccianților acțiu
nilor patronatului și monopolu
rilor ?

Noi ne-am propus să generalizăm 
lupta pentru a sparge blocarea 
salariilor. Pentru înfăptuirea aces
tei politici lupta braccianților se 
unește cu cea a mezzadrilor și 
țăranilor săraci în revendicarea 
exproprierii pămîntului marilor 
proprietari și înfăptuirea reformei 
agrare.

GUVERNULUI IZRAELIAN
BONN 24 (Agerpres). — In 

preajma celei de-a doua faze a 
tratativelor economice vest-ger- 
mano-izraeliene, care urmează să 
înceapă miercuri, între Bonn și 
guvernul izraelian a intervenit o 
încordare, provocată de un recent 
Interviu acordat de premierul Levi 
Eschkol unui ziar izraelian. în a- 
cest interviu el a declarat, printre 
altele, că în 1960 cancelarul Ade
nauer promisese fostului prim- 
ministru Ben Gurion un ajutor 
vest-german în valoare de 500 mi
lioane dolari. Ministerul Federal al 
Afacerilor Externe, relatează agen
ția France Presse, arată însă că 
această afirmație
realității, iar cifra indicată nu a 
fost dată de cancelarul Adenauer, 
ci chiar de Ben Gurion. Ambasa
dorul vest-german la Tel Aviv, 
Rolf Pauls, a fost însărcinat de 
Ministerul Afacerilor Externe de 
la Bonn să ceară guvernului izrae
lian precizările cuvenite în legă
tură cu afirmațiile premierului 
Izraelian.

nu corespunde

rientarea guvernamentală 
prin așa-numitul Plan verde, 
au avut ca tel dezvoltarea în 
organic a întregului sistem 
ductiv și social în agricultură,

I
•) pălmași.

**) țărani săraci care iau pămfnt în 
arendă.

lon MARGINEANU

Manifestație a braccianților ți meziadrlior in provincia Modena

■ MOSCOVA. Agenția TASS anunță că Intre 25 aprilie și 31 iulie 
1966 Uniunea Sovietică va efectua lansarea unor rachete purtă

toare în două zone din regiunea Oceanului Pacific, în scopul elabo
rării unor noi sisteme pentru obiectele cosmice. Centrele celor două 
zone, cu perimetrele de cite 40 de mile marine, au coordonatele 37 
grade și 14 minute latitudine nordică și 172 grade și 49 minute longi
tudine estică și — respectiv — 26 grade și 50 minute latitudine 
nordică și 176 grade și 10 minute longitudine estică. Agenția TASS 
este împuternicită să anunțe că guvernul Uniunii Sovietice cere gu
vernelor statelor care utilizează căi maritime și aeriene în regiunea 
Oceanului Pacific să dea indicații organelor interesate pentru ca na
vele și avioanele să nu pătrundă în aceste regiuni, zilnic, intre 
orele 12 și 24, ora locală.

n CAIRO. Intr-un atac asupra pozițiilor militare britanice 
de la Dhaleh, efectuat de forțe ale Frontului național de 

eliberare a Yemenului ocupat, au fost uciși patru oiițeri și 
șase soldați englezi, iar alți șase militari britanici au fost 
răniți. Comunicatul Frontului național de eliberare referitor 
la acest atac arată că forțele patriotice au distrus și cap
turat importante cantități de muniții și armament.

■| TOKIO. Numeroși reprezentanți ai opiniei publice demo- 
™ cratice din Japonia au participat duminică în cimitirul 
Tama la ceremonia punerii unei noi pietre funerare pe mor- 
mîntul lui R. Sorge, Erou al Uniunii Sovietice. Ceremonia a 
fost organizată din inițiativa Comitetului japonez pentru cin
stirea memoriei lui Richard Sorge, din care fac parte foștii 
tovarăși ai acestuia, rămași în viață, precum și fruntași ai 
vieții politice.

■| PHENIAN. La 23 aprilie a avut loc la Panmunjon cea de-a 
" 225-a ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, 
anunță agenția A.C.T.C. La ședință, partea coreeano-chineză a 
protestat pe lîngă partea americană împotriva introducerii ile
gale de către S.U.A. de arme și materiale strategice în Coreea 
de sud, violînd prin aceste acțiuni acordurile cu privire la ar
mistițiul din Coreea.

WASHINGTON. Pacientul căruia pentru prima dată tn 
” istoria medicinei i s-a plantat o inimă de plastic, alături 
de inima bolnavă, rămîne în continuare în stare de incon
știență, dar chirurgii de la spitalul din Houston au declarat 
sîmbătă că starea sa s-a ameliorat ușor. Medicii însă se 
tem că scoarța cerebrală a bolnavului a fost afectată în 
timpul operației.

A fost arestat 
încă un participant 
la jefuirea trenului 
poștal Glasgow-Londra

fost inaugurată zilele 
trecute cea mai mare 
fabrică de cafea solu
bilă din lume, care va 
putea exporta 360 000 
tone pe an. Ea a fost 
construită de o aso
ciație a 520 de culti
vatori de cafea din 
nordul statului Pa
rana — principalul 
stat producător de ca
fea din Brazilia.

Inaugurarea aces
tei fabrici face parte 
dintr-un plan mai 
vast menit să ducă la 
formarea și dezvolta
rea în Brazilia a unei 
industrii de cafea so
lubilă, în împrejurări 
cînd țara înfruntă di
ficultăți legate de 
stocurile neexportate 
de cafea boabe.

Explicînd rațiunile

referă în primul rînd 
la exigențele consu
matorului de azi, care 
manifestă o tot mai 
accentuată preferință 
pentru cafeaua praf, 
cu preparare instan
tanee. Statisticile a- 
rată, de pildă, că 30 la 
sută din cafeaua con
sumată în Statele U- 
nite (principalul con
sumator mondial) și 
75 la sută din cea fo
losită în Anglia este 
tocmai cafeaua solu
bilă, procentul ei în 
ansamblul comerțu
lui crescînd rapid și 
în alte regiuni ale lu
mii. (Evident, în fața 
acestei situații, pri
mul producător de 
cafea de pe glob, Bra
zilia, nu poate să nu

■

După doi ani și opt luni de cer
cetări zadarnice, Scotland Yardul 
a reușit să-l aresteze la 21 aprilie 
în localitatea Littlestone pe James 
White (în fotografie) care, îm
preună cu alți 12 complici, a par
ticipat la sustragerea sumei de 
peste două milioane lire sterline 
din trenul poștal Glasgow-Londra.

Documente
zguduitoare

preferințelor).
Inaugurarea 

cii din Londrina 
prezintă un impor
tant pas pe linia efor
turilor susținute ale 
Braziliei de a-și spori 
resursele de devize, 
care, după cum se 
știe, provin încă în 
principal din exportul 
cafelei. Este o pro- 
blemă-cheie a întregii 
economii și figurează 
la loc de frunte în 
preocupările sectoa
relor responsabile ale 
administrației de stat. 
Economiștii brazilieni 
apreciază că proble
ma este solubilă și la 
propriu și la figurat.

fabri- 
re-

Vasile OROS

Rio de Janeiro

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. transmite că la 
Lodz, Comisia regională pentru 
cercetarea crimelor naziste a 
descoperit 
toare la cel mai 
pentru copii, care 
țat de hitleriști la 
ocupației fasciste, 
găr au fost deținuți peste 12 000 
de copii între 2 și 14 ani. Aici 
erau aduși copii din întreaga 
Polonie, copii ai emigranților 
polonezi în Franța, copii ai 
membrilor rezistenței franceze, 
copii din Cehoslovacia, Uniunea 
Sovietică și Olanda.

Din documente rezultă că în 
lagăr comisii speciale triau 
copiii pentru germanizare, iar 
cei care nu corespundeau din 
punct de vedere al normelor 
rasiale erau omorîți prin înfo
metare, utilizare la munci grele 
și bătaie.

documente referi- 
mare lagăr 

a fost înfiin- 
Lodz. In anii 
în acest la-
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