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Hidrocentralei

de pe Argeș

Galeria de fugă
a fost definitiv
străpunsă

Ieri, constructorii Hidrocentralei 
„Gh. Gheorghiu-Dej* de pe Argeș 
au trăit bucuria unui important eve
niment : străpungerea ultimului 
tronson de pe galeria de fugă. De 
aici, apele Argeșului, ieșite din 
turbinele centralei subterane, vor fi 
conduse din nou pe albia milenară, 
după călătoria lor sub munte, cale 
de aproape 12 km. Este o realizare 
de seamă a harnicilor 
argeșeni în 
I Mai șl în 
aniversări a

Urmărim străpungerea. La gura 
pufului de acces în subteran, multă 
animație. Colivia coboară la peste 
100 metri sub Argeș. Apare galeria 
— o magistrală de beton ce strălu
cește în lumina becurilor. Un grup 
de mineri poartă pe brațe, spre lo
cul festiv, o mare lozincă pe care 
scrie cu litere de-o șchioapă : „Vic
torie I Azi, 28 aprilie 1966, a fost 
străpunsă definitiv galeria de fugă’. 
Așteptăm cu încordare momentul. 
Intră în acțiune artificierul Ion Lu- 
poian. El va face ca pentru ultima 
oară să bubuie încărcătura de explo
ziv pe galerie. „Ardeee* răsună 
pînă departe anunțul. Un vuiet în-

Gh. CIRSTEA 
coresp. „Scînteii"

constructori 
întîmpinarea zilei de 

cinstea celei de-a 45-a 
creării P.C.R.

La gura

Doi încercați constructori de pe șantierul barajului Sistemului energetic 
și de navigație de la Porțile de Fier : inginerul Predoiu și maistrul Filip 

Foto t M. Andreescu

Realizările
mecanizatorilor

(Continuare în pag. a IlI-a)
Mecanizatorii din 

S.M.T. tehJiu, regiu
nea București, au re
partizat din vreme

Noi și primăvara
Pnmăverile sînt mal acu

te de la o vreme. Timpuri 
și torențiale. Sau poate e 
o bucurie 
le-așteapfă 
altfel.

Mă uil
leg: la toate cîfe se-ntîm- 
plă. primăverilor le stă 
bine. Anotimpurile se po
trivesc după oameni. Bucu
ria noastră trece în frumu
sețea lor.

Sfîrșitul acesta de apri
lie e un delir de 
Colosală, 
bucnit spre lumină 
porii deși ai 
Acuma se alege 
aurul pîinii în 
ploaie. Și rodul 
viilor. Și carnea 
fructelor dulce 
și mierea albi
nelor. Triumful 
clorofilei a imaginat maluri 
de verdeață și a aprins pe
tale de flori. S-au ales în 
aer izvoare de miresme. Și 
mai e-o lumină a cerului 
tare și nouă, spălată 
ape, aspră de soare.

Dar altă primăvară 
pregătește. O știu din 
ani. am simțit-o și-acuma 
pe stradă. Primăvara oa
menilor în prag de sărbă
toare. Mai vie și mai cal
dă șl cu podoabe noi. O 
primăvară cu bucurie și 
cu așteptare, cu liniște 
de-nfăptuiri și cu speranțe, 
cu emoția marilor pregă
tiri. Vine 1 Mail

Orașul se pregătește. Și 
oamenii. Ghirlande de ver
deață se ridică sub 
perișele caselor, 
țe de hîrtie 
restre, mari 
mătase cad 
peste clădiri, 
publice se înalță 
mai miroase încă

a sufletului care 
și le primește

împrejur șl-nfe-

esențe.
germinația a iz- 

prin 
pămîntului.

Instantanee

în brațe, șl lalele roșii, 
trandafirii încă n-au înflo
rit, dar sînl muguri de stîn- 
jenei. Explozii de culoare 
vor izbucni în coloa
nele de manifestanți. Și 
zboruri de porumbei.. Fîl- 
fîitul pașnic de aripi albe 
face parte din sărbători. 
Victoria baloanelor se pre
gătește la colțuri de stra
dă, firele transparente de 
ață le mal stăpînesc, dar 
mîine, în lupta copiilor cu 
vîntul, ele vor birui. Glo
buri galbene și albastre 
vor ameți în văzduh trece
rile de păsări. Și mai sînt 

tinerii, l-ați văzut 
pe stradă și în 
autobuze, gureși 
ca grindinile și 
ciudat îmbrăcați? 
Stadioanele au 
încăput armo- 
exerciții de pas

tractoarele și mașinile 
pe brigăzi In funcție 
de suprafețele existen
te la cele 9 cooperati
ve agricole pe care le 
deservesc, au organi
zat remedierea defec
țiunilor in timpul lu
crului. Cele două ate
liere mecanice mobile 
au fost dotate cu unel
te și piese de schimb 
și au fost repartizate 
fiecare pe cite un grup 
de brigăzi, Iar aprovi
zionarea cu carburanți 
s-a făcut Ia capătul 
tarlalei. întrecerea me-

mecani- 
eviden- 
deose- 

Ale-

canizatorilor a fost 
cîștigată de brigada a 
4-a condusă de Victor 
Vasile, de la coopera
tiva Plevna, care a 
oblinut 138 de procen
te peste plan, urmată 
de brigada I, condusă 
de Gheorghe Gheor 
ghe. Dintre 
zatori s-au 
tiat în mod
bit Constantin 
xandru, Alexe Vîlcu 
din brigada a 4-a si 
Constantin Furtună 
din brigada a 7-a. Me
canizatorii de la S.M.T. 
Lehliu au depășit pla
nul stabilit în campa
nia de primăvară. 
Demn de remarcat 
este faptul că'însămîn- 
tările pe cele 6 000 ha 
cu porumb, ca si cele
lalte lucrări, au fost 
executate la timp și de 
bună calitate.

Adunări festive
Aîn întreprinderi

ds

se
alfi

aco- 
stegule- 

în fe- 
de 

falduri 
piefele 

estrade, 
a scîn- 

durS nouă de brad. Și a 
flori de primăvară. Din vi
trine lăcrămioarele se mută

răsar 
drapele 

în 
In

nia. Se fac
și de dans. Fete mlădioase 
unduiesc în lunecări cu 
cercuri, cu eșarfe și mingi. 
Băiefii își potrivesc apăsa
rea călcîiului pe asfalt. Ae- 
romodeliștii revizuie 
feele de îndemînare. 
trece 
mîini. Sportivii

• piramide 
alegorice se 
artiștii amatori 
își prind pene 

De mult, la 
jocuri, la nunti? 
coborau în ogrăzi, 
(orile noastre ne cheamă în 
stradă. Cele mai 
daruri ale orașului 
turile celor care-l 
besc, glasurile lor 
așteptare, 
de priviri, zîmbefele 
chise, ultimele zvonuri 
muncă în așteptarea marii 
ei sărbători.

cu ele înălfate 
exersează 

îndrăznețe, care 
împodobesc, 

de la sate 
la pălării, 
ospefe, 

oamenii 
Sărbă-

frumoase 
sînt ges- 
împodo- 
anunfînd

sclipirile fugare 
des- 

de

Sînziana POP

DIESEL"—1250 C.P.
Prlntre noile tipuri de utilaje asi

milate în ultimul timp de Industria 
constructoare de mașini din regiunea 
Banat se numără motorul Diesel de 
1 250 C. P. pentru locomotive Diesel 
hidraulice, patru tipuri de strunguri 
revolver, un motor electric cu 1 500 
rotații pe minut, monofazat etc. Pen
tru realizarea acestor produse s-an 
elaborat noi tehnologii care permit 
atingerea unor parametri superiori 
de producție și asigurarea unei înal
te calități a produselor.

(Agerpres)

Privești azi țara noastră liberă, 
înfloritoare, și-ți crește inima de 
bucurie. S-au împlinit și sînt pur
tate mereu mai departe idealuri 
pe care, la constituirea partidului, 
unii poate nu credeau că vor trăi 
să le vadă realizate. După jumă
tate de veac, ne apar încă vii, 
pline de lumină amintirile acelor 
zile furtunoase ale luptelor mun
citorești în focul cărora s-a 
plămădit partidul nostru comu
nist, — lupte la care am partici
pat în anii tinereții noastre, ală
turi de mulți tovarăși care astăzi 
nu mai sînt în viată.

în țara noastră, mișcarea mun
citorească a cunoscut o continuă 
creștere dinspre a doua jumătate 
a secolului trecut ; desfășurînd un 
șir de acțiuni, ridicîndu-se la 
luptă pentru revendicări economi
ce, care se împleteau adesea cu 
revendicări politice, proletariatul 
român se afirma cu o vigoare me
reu crescîndă pe arena vieții po
litice. în anul 1893 a luat ființă 
Partidul Social-Democrat al Mun
citorilor din România ; la începu
tul secolului XX. creșteau frămîn- 
tările sociale, acțiunile maselor 
muncitoare. Organizarea muncito
rilor în sindicate, bazate pe prin
cipiul luptei de clasă, refacerea 
Partidului Social-Democrat în 1910 
au dat impuls mișcării proletare. 
Rememorînd demonstrațiile de so
lidaritate cu marile răscoale ță
rănești din 1907, greva generală 
din Cîmpina, grevele muncitorilor 
de la „Vulcan", ale tramvaiștilor 
din Galați, lucrătorilor tăbăcari 
ploieșteni desfășurate între anii 
1910—1914, amintim doar cîteva 
din acțiunile de luptă, purtate în 
primele decenii ale veacului, îm
potriva exploatării și asupririi

Constantin MĂNESCU 
lancu OLTEANU 

— membri ai P.C.R. din 1921 —

burghezo-moșierești, a politicii cla
selor 
selor

Ca 
calea 
pitalului străin în economia națio
nală, se înăspreau contradicțiile 
sociale, se întețeau exploatarea 
muncitorilor, jefuirea țăranilor 
de către moșieri. La accentuarea

dominante potrivnice intere- 
poporului.
urmare a dezvoltării tării pe 
capitalistă, a pătrunderii ca-

45 DE ANI
D E L A
CREAREA

P. C. R.

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A MINISTRULUI DE EXTERNE

de 
a- 
de 
în

AL FRANȚEI
Secretarul general al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit joi dimineața pe ministrul afa
cerilor externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Victor 
Dimitriu, ambasadorul României la 
Paris.

Ministrul de externe 
fost însoțit de Jacques 
marchais, directorul 
afacerilor politice din

francez a 
de Beau- 

general al 
Ministerul

șiAfacerilor Externe al Franței, 
Bruno de Leusse, directorul de ca
binet al ministrului, precum și de 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care a evidențiat dorința 
comună de a dezvolta continuu re
lațiile de colaborare multilaterală 
dintre România și Franța. Totoda
tă, a avut loc un schimb de păreri 
în legătură cu situația internațio
nală actuală.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Maurice Couve de Murville
și-a încheiat vizita 
in țara noastra

puternică a tuturor antagonisme
lor de clasă contribuiau distruge
rile provocate de primul război 
mondial, jaful ocupatiților impe
rialiști germani, politica claselor 
exploatatoare, care aruncau greu
tățile războiului pe umerii maselor 
muncitoare de la orașe și sate. Eco
nomia națională era secătuită, în 
țară bîntuiau foametea, inflația. : 
Salariile reprezentau abia o trei
me din costul hranei strict nece
sare. De multe ori după o trudă 
10—13 ore pe zi, muncitorul nu 
vea pe masă nici măcar un boț 
mămăligă. Dacă de bine de rău
primii ani ai războiului mălaiul 
deși se vindea cu gamela se mai 
găsea totuși, acum devenise o rari
tate la un preț de speculă. Untura, 
slănina, făina ajunseseră un „lux", 
întreprinderile erau evacuate, tre
nurile erau înțesate de oameni 
care călătoreau dintr-un colț în al
tul al țării în căutarea unei slujbe. 
Deseori erau alungați din sălile de 
așteptare ale gărilor, arestați și 
trimiși acasă din „post în post". 
Economia era grevată de uriașe da
torii contractate in străinătate, cu 
dobînzi ruinătoare.

Toate acestea au ascuțit nemul
țumirile poporului, 
mari fierberi sociale, 
treaga țară se întețeau 
și acțiunile de luptă ale 
pături și categorii ale 
în frunte cu clasa 
creștea gradul de radicalizare a 
proletariatului și a maselor largi 
muncitoare.

în aceste condiții suflarea mun
citoare a fost răscolită de vestea 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist, în frunte cu 
Lenin. Știrea că proletariatul rus 
a aruncat de pe umeri, jugul ex
ploatării. că muncitorii și țăranii 
au luat în mîinile lor puterea, a 
avut un puternic ecou mondial, în 
inimile exploataților și popoarelor 
asuprite din întreaga lume, ne-a 
îmbărbătat și mai mult în luptă, a 
sporit încrederea în victoria lup
tei pentru o viață mai bună. Cre
dincios vechilor sale tradiții in-

au dus la 
în în- 

mișcările 
diferitelor 
poporului, 

muncitoare,

ternaționaliste, proletariatul ro» 
mân și-a manifestat prin 
mari mitinguri, demonstrații, gre
ve, solidaritatea cu proletariatul 
rus, protestul față de intervenția 
puterilor imperialiste împotriva 
tinerei Puteri Sovietice.

Decembrie 1918 & marcat începu
tul unui puternic val de acțiuni 
greviste. Am trăit atunci momente 
greu de redat într-un articol. Eve
nimentele se precipitau cu repe
ziciune. încercările claselor domi
nante de a înăbuși lupta maselor 
prin masacrul din 13 decembrie 
1918 din piața Teatrului Național 
din București și prin dezlănțuirea 
în întreaga țară a unei prigoane 
sălbatice nu numai că n-au avut 
efectul scontat, dar au făcut să 
crească și mai mult intensitatea 
luptelor.

Ne amintim și azi cu emoție de 
amploarea puternicelor acțiuni ale 
muncitorilor ; din cartierele Capi
talei se revărsau coloane tumul
tuoase de manifestanți care pu
neau stăpînire pe stradă. în toată 
țara se avîntau în lupta revoluțio
nară detașamente diferite ale clasei 
muncitoare — metalurgiști, petro
liști. mineri, textiliști, tăbăcari, 
muncitorii de la regie, tramvaie, 
forestieri, sticlari, brutari etc.

în cursul anului 1919, după date 
incomplete, au fost consemnate 250 
de greve mari, care în majorita
tea cazurilor cuprindeau mai multe 
întreprinderi din aceeași ramură 
sau din același oraș sau aceeași re
giune. Numai la C.F.R. s-au înre
gistrat circa 940 000 de zile-om 
grevă. Adeseori grevele erau înso
țite de demonstrații de stradă, in 
care revendicările economice se 
îmbinau cu cele politice. Numărul 
muncitorilor organizați ajunsese la 
aproape 300 000. Datorită acțiunilor 
sale revoluționare^, clasa muncitoa
re a impus satisfacerea unor reven
dicări ca recunoașterea sindicate
lor, ziua de muncă de opt ore, des
ființarea amenzilor, alocații de 
scumpete etc.

Concomitent cu luptele muncito
rești, dar din păcate izolat, au avut 
loc acțiuni ale țăranilor împotriva 
arenzilor și dijmelor, iar în unele 
comune din județele Prahova, Su
ceava, ~ 
Buzău, 
Someș, 
cupat cu forța pămînturile moșie
rilor. Mișcări cu caracter 
ționar s-au consemnat și 
mată.

Ridicîndu-se împotriva 
cii claselor stăpînitoare de asu
prire națională, pentru deplina 
egalitate în drepturi a tuturor ce
tățenilor, mișcarea muncitorească 
a antrenat la luptă alături de oa
menii muncii români, pe oamenii 
muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare.

în România avea loc un puternic 
avînt revoluționar care cuprindea 
pături tot mai largi ale populației. 
Creșterea impetuoasă a mișcării 
muncitorești, acțiunile de masă și 
convulsiile sociale, întreaga evolu
ție a evenimentelor, plămădeau 
condițiile trecerii la forme și meto
de noi de luptă, mai înalte, ale 
mișcării muncitorești.

★

Puternica presiune a maselor 
muncitoare de la orașe și sate, 
creșterea valului revoluționar au 
impus claselor dominante adopta
rea unui șir de reforme, cerute de 
înseși necesitățile obiective ale 
dezvoltării capitaliste. A fost adop-

Botoșani, Alba, Tutova, 
Ialomița, Sibiu, Dolj, 
Bihor, țăranii au o-

revolu- 
în ar-

politl-

(Continuare în pag. a Il-a)

în Capitală și în alte localități din țară au loc 
adunări festive în întîmpinarea zilei de 1 Mai.

La adunarea laminoriștilor de la uzina „Repu
blica" din Capitală, despre însemnătatea zilei soli
darității internaționale a celor ce muncesc, a vorbit 
joi la amiază tov. Marin Rădoi, iar la adunarea 
festivă de la uzinele „Electronica" a luat cuvîntul 
tov. Ion IoSefide, secretari ai Comitetului orășenesc 
București al P.C.R. O adunare festivă a avut loc 
în aula Facultății de drept, la care a luat cuvîntul 
acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității.

La adunarea festivă de la Uzina mecanică din 
Galați, despre însemnătatea zilei de 1 Mai a vorbit 
tov. Simion Dobrovici, secretar al Comitetului re
gional Galați al P.C.R.

Adunări consacrate zilei de 1 Mai au mai avut 
loc și în alte întreprinderi și instituții din țară.

Joi a părăsit Capitala Maurice 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, care, la 
invitația guvernului Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră între 25 și 
28 aprilie 1966.

La plecare, oaspetele a fost sa
lutat de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, acad. St. S. Ni- 
colau, președintele grupului parla
mentar pentru relațiile de priete
nie România-Franța, Victor Dimi
triu, ambasadorul României la 
Paris, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost prezenți Jean Louis Pons, am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei, precum și 
Ivan Mangov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. 
la București, și membri 
sadei.

în timpul șederii sale în Repu
blica Socialistă România 
afacerilor externe francez a fost 
primit de secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu, 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, de 
prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădea- 
nu, și a avut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe român, Cor
neliu Mănescu.

A avut loc un schimb de păreri

Bulgaria 
ai amba-

ministrul

cu privire la problemele relațiilor 
bilaterale româno-franceze și la 
principalele probleme internațio
nale de interes comun.

S-a constatat cu satisfacție că 
măsurile convenite cu ocazia vizi
tei în Franța a delegației guver
namentale române, condusă de 
președintele Consiliului de Miniștri, 
au fost realizate, contribuind la 
evoluția favorabilă care caracteri
zează relațiile dintre România și 
Franța.

A fost exprimată hotărîrea co
mună de a extinde, în continuare, 
raporturile de cooperare dintre 
cele două țări.

Schimbul de vederi a evidențiat 
că guvernele român și francez sînt 
de acord în a aprecia promovarea 
în viața internațională a princi
piilor suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și respectului reciproc, ca o con
diție esențială a colaborării paș
nice între state.

A fost subliniată, de ambele 
părți, convingerea că relațiile din
tre Republica Socialistă România 
și Franța, care se dezvoltă pe baza 
acestor principii, servesc interesele 
păcii în Europa și în lume.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de cordialitate și înțe
legere reciprocă, în spiritul prie
teniei tradiționale româno- fran
ceze.

(Agerpres)

PEISAJ TURDEAN (Fabrica de ciment)

In serele gospodăriei agricole de stat „30 Decembrie* din Capitală
Foto : M. Cioc

u

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului Revoluțio-

♦
nar al Uniunii Birmane, generalul 
Ne Win, va face o vizită oficială 
în țara noastră în a doua jumă
tate a lunii iunie 1966.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Liban 

in Republica Socialistă România
La 28 aprilie, președintele Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii

Liban în Republica Socialista 
România, Robert Klat, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare, 
(în pag. a V-a, cuvîntările rostite).
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PAGINA 2 SC1NTEIA

GREVA GENERALĂ
DIN OCTOMBRIE 1920

(Urmare din pag. I)

tată reforma electorală prin care 
s-a lărgit dreptul de vot; au fost 
reînnoite promisiunile privitoare la 
Teforma agrară, care avea să fie 
legiferată în 1921. Burghezia spe
ra că prin satisfacerea, fie chiar 
parțială, a unor revendicări ale 
maselor, va domoli avîntul lor 
revoluționar și, în mod deo
sebit, va zăgăzui izbucnirea u- 
nui incendiu revoluționar în lu
mea satelor, va împiedica făurirea 
alianței de luptă muncitorești- 
țărănești.

Pe de altă parte, clasele domi
nante împleteau concesiile cu ac
țiuni de reprimare a luptei 
maselor. în martie 1920, a fost a- 
dus la putere un guvern de mină 
forte, în frunte cu generalul Ave- 
rescu. Curînd s-a întețit prigoana, 
au început să se țină lanț arestări
le, guvernul a trecut la represiuni 
împotriva sindicatelor, Ia folo
sirea armatei împotriva greve
lor și demonstranților. Ne aducem 
aminte de jurnalul Consiliului de 
Miniștri din aprilie 1920 și apoi de 
o lege din septembrie 1920, prin 
care au fost interzise grevele în
tr-o serie de ramuri importante ale 
economiei naționale. Se încerca ast
fel nu numai stăvilirea valului lup
telor muncitorești, dar și anularea 
cuceririlor obținute prin luptele 
anterioare.

Clasa muncitoare a răspuns a- 
cestor măsuri prin fermitate, prin
tr-o puternică intensificare a lupte
lor «reviste. între 1 martie și 18 oc
tombrie 1920, au avut loc, după da
tele oficiale, 345 de greve. Amintim 
astfel de grevele generale pe 
ramuri sau localități și regiuni, 
cum au fost cele ale meta- 
lurgiștilor, minerilor din Valea Jiu
lui, greva ceferiștilor și a munci
torilor din transporturile 
grevele demonstrative din 
vania.

Toate acestea arătau 
coace" o mare bătălie, că 
mentele evoluează către o acțiune 
de clasă pe scară națională.

Cea mai mare parte a partidu
lui, masa covîrșitoare a membri
lor sindicatelor, muncitorii înain
tați au început încă din aprilie- 
mai să ridice tot mai insistent 
problema trecerii la greva gene
rală. Dezbaterile în jurul acestei 
chestiuni au intensificat și accele
rat procesul de cristalizare a po
zițiilor și tendințelor din sînul 
conducerii partidului socialist.

In fruntea celor care se pronun
țau pentru grevă generală și care 
activau practic, duceau munca de 
pregătire și organizare a gre
vei se aflau militanți ca Gh. M. Va- 
sileseu-Vasia, Pândele Becheanu, 
Theodor Iordăchescu, Gh. Nicules- 
cu-Mizil, Al. Pătruțescu, P. Con- 
stantinescu-Iași, Dumitru Popp, 
Leonte Filipescu, Ion Cloțan, Ion 
Pas, Lazăr Măglașu, Ion Burcă, Du
mitru Grofu, N. Marian, V. Anag
noste (București), Eugen Rozvani 
(Oradea), D Stoiculescu (Galați), 
Coloman Miiller (Timișoara), Carol 
Bartha (Brașov), Gh. Tănase și Za- 
haria Tănase (Iași), M. Cruceanu 
(Craiova), Ion Elena (Turnu-Seve
rin), Al. Ionescu, N. Rogobete (Con
stanța), I. Ciser (Valea Jiului), dr. 
H. Aroneanu (Bacău), Gh. Rus 
(Cluj), Iancu Iliescu (Piatra Neamț), 
Aricescu, Șt. Vasilescu, Al. Oprescu, 
M. Bălineanu și multi alții.

împotriva grevei generale erau 
liderii social-democrați de dreapta 
— I. Fluieraș, I. Jumanca, G. Gri- 
gorovici, R. Gaidosch, I. Pistiner, 
Toma Dragu, Eftimie 
etc.

Față de hotărîrea 
a maselor și 
ților aripei 
ționare care 
tă în partid 
în conducerea 
lideri între care Ilie Moscovici, se
cretarul general 
s-au situat pe 
triste" ; ei s-au

pe apă, 
Transil-

cft „se 
eveni-

Gherman

de luptă 
exponen- 

revolu-
influența 
de stînga
devenise dominan- 

și sindicate, ca și 
acestora, unii dintre

al partidului, 
poziții „cen- 
declarat, for

mal, pentru greva generală, dar au 
încercat să evite începerea ei ime
diată De altfel, poziția lor din 
primăvara anului 1920 determina
se amînarea grevei din primă
vară, cînd condițiile fuseseră cele 
mai propice — spre toamnă.

Problema declanșării grevei ge
nerale a fost luată în discuție de 
Consiliul general al partidului so
cialist și al mișcării sindicale, în
trunit la 10—11 octombrie.

Consiliul general a hotărît să se 
înainteze guvernului un memoriu, 
în care erau înscrise principalele 
revendicări ale maselor : respecta
rea dreptului la organizare, recu
noașterea delegaților și a consi
liilor muncitorești, retragerea ar
matei din fabrici, desființarea efec
tivă și completă a stării de asediu 
și a cenzurii, satisfacerea cerințelor 
economice ale muncitorilor din în
treprinderile statului etc. Dacă a- 
ceste revendicări nu sînt. realizate 
„cel mai tîrziu pînă la 20 octom
brie — se arăta în memoriu — 
muncitorimea organizată din toată 
țara va fi chemată ca printr-o 
grevă generală să obțină toate a- 
ceste drepturi și libertăți".

Zilele premergătoare grevei au 
fost în întreaga țară zile de clocot. 
Cînd s-a aflat de refuzul categoric 
al guvernului de a discuta memo
riul, hotărîrea a fost, în sfîrșit, 
luată și, la 20 octombrie 1920, la 
chemarea Partidului Socialist și a 
Comisiei generale a sindicatelor, 
s-a declarat greva generală.

Aveam în 
ne întrebam 
proletariatul 
Si răspunsul 
peste 400 000

plecau trenuri, viața economică a 
stagnat aproape complet. Din pri
ma zi, în Capitală .au început gre
va 5 000 metalurgiști, 3 500 lucră
tori de la R.M.S., 5 000 de ceferiști, 
1 200 de muncitori de la Arsenal. 
1 000 de salariați de la Pirotehnie, 
sute și sute de oameni care trudeau 
în fabrica de chibrituri, tipografii, 
tăbăcării și alții. Chiar în noaptea 
de 20 octombrie, presa socialistă a 
fost suspendată, dar vești din cele 
mai îmbucurătoare ne soseau din 
toate colțurile țării : S-a oprit lu
crul în toate exploatările miniere . 
vapoarele fluviale nu circulă deoa
rece mecanicii și fochiștii s-au so
lidarizat cu greviștii; s-a declarat 
grevă în schelele petroliere și în 
rafinării — la Runcu, Concor
dia, Orion, Steaua Română, Co
lumbia, Aquila ș.a. N-a existat 
centru industrial, oraș mai impor
tant, care să nu fi fost cuprins în 
viitoarea grevei generale — Plo
iești, Petroșeni, Iași, Timișoara, 
Chișinău, Craiova, Cluj, Constan
ța, Cernăuți, Turnu-Severin, Tg. 
Mureș, Simeria, Buzău, Cîmpina, 
Galați, Bacău, Buhuși, Piatra 
Neamț etc.

Niciodată istoria țării noastre nu 
cunoscuse o asemenea ridicare 
la luptă a muncitorimii ! Ho
tărîrea de luptă a proletaria
tului, desfășurarea furtunoasă a 
grevei generale, au provocat panică 
și derută în rîndurile claselor ex
ploatatoare. Dar s-a văzut și ce e- 
fecte a avut amînarea grevei: oli
garhia căpătase răgazul să întîm- 
pine pregătită această acțiune. 
Planul unei represiuni prin forță 
era dinainte întocmit; 
fusese împărțită în 
„zone militare", cu 
care dispuneau de o 
concentrare de trupe pentru a asi
gura „menținerea" ordinei. în 
București s-a proclamat starea de 
asediu, cenzura a devenit generală. 
Cu scopul de a împiedica partici
parea la grevă, s-au emis ordine 
de chemare sub arme a lucrători
lor din întreprinderile statului și 
apoi și a celor din întreprinderile 
particulare. Se aștepta doar sem
nalul represiunii, care n-a întîrziat. 
Unități ale armatei și jandarme
riei colindau satele din jurul cen
trelor industriale, pădurile din îm
prejurimi cu scopul de a aresta 
greviștii care se ascundeau acolo 
și a-i readuce cu forța la lucru, 
încă în cursul nopții de 20 spre 21 
octombrie, au avut loc numeroase 
arestări. S-a interzis circulația pe 
străzi -în grup, n-aveai voie să te 
oprești nici măcar 
vitrine. Greviștii 
erau evacuați din 
dicați să cumpere

In acele momente, grele, dar glo
rioase pentru clasa noastră mun
citoare, unul din semnatarii aces
tor rînduri se afla la Cîmpina. Ca 
pretutindeni în țară, autoritățile 
cuprinse de o furie sălbatică au 
dezlănțuit o crîncenă teroare îm
potriva greviștilor. Numai la Cîm
pina, Băicoi, Moreni, Țintea. Buș- 
tenari au fost arestați cîteva sute 
dintre cei mal activi și mai devo
tați reprezentanți ai mișcării mun
citorești. „Casa Poporului" din Cîm
pina a fost transformată în închi
soare. Sub amenințarea mitraliere
lor, muncitorii arestați au fost siliți 
să se dezbrace complet pe un frig 
ascuțit, iar apoi bătuți crunt cu pa
turile armelor și cu ciomege. Boga
ta bibliotecă a sindicatelor a fost 
distrusă, cărțile strînse de mun
citori cu atîta dragoste, ani și ani. 
au fost arse pe rugul din stradă. 
Bătăile, schingiuirile au durat zile 
în șir. Oricine putea să vadă a- 
tunci adevărata față a „democra
ției" burgheze.

Dar și de astă dată,”ca de atîtea 
ori în istorie, represiunile i-au în- 
dîrjit și mai mult pe muncitori. 
Cei aduși la lucru sub amenința
rea armelor, refuzau să munceas
că, făcînd grevă pasivă sau fu
geau din fabrici și ateliere. Locul 
comitetelor de grevă arestate era 
luat, deseori de așa-numitele 
mitete de rezervă", 
neau treaz spiritul de 
greviștilor. Infruntînd 
cepțională, muncitorii 
rești, Valea Prahovei, 
lui, Iași, 
șoara, au 
întruniri 
protestul 
ploatării, 
ghezo-moșieresc.

Cu toate că marea majoritate a 
muncitorimii continua lupta, în- 
fruntînd dîrz represiunile, condu
cerea partidului socialist a hotărît 
în ziua de 28 octombrie încetarea 
grevei. Dar într-o serie de centre 
muncitorești, greviștii s-au întors 
la muncă abia în decembrie.

Greva generală a putut fi înă
bușită în primul rînd din cauză că 
nu exista încă un partid de tip 
nou, marxist-leninist, care să or
ganizeze și să conducă ferm pro
letariatul, pe linia consecvent re
voluționară a luptei de clasă — 
sarcină fundamentală căreia ve
chiul partid socialist se dovedise 
incapabil să-i facă față. Mai mult, 
în urma directivei date de liderii 
oportuniști „Toată lumea stă acasă, 
să nu se facă nici o manifestație", 
în loc ca muncitorii să fie împre
ună, să simtă fiecare cotul tovară
șului său, ei s-au risipit Ia casele 
lor. Aceasta a slăbit și a pulveri
zat forța acțiunii greviste.

toată țara 
așa-numite 
comandanți 
importantă

în dreptul unei 
și familiile lor 

locuințe, împie- 
pîine.

„co- 
care menți- 

luptă al 
starea ex- 
dîn Bucu- 

____,.Valea Jiu- 
Tr. Severin, Cluj, Timi- 
organizat demonstrații și 
prin care-și exprimau 

și revolta împotriva ex- 
a terorii r'egimului bur-

★
suflet emoții, temeri, 
cum va răspunde 
la această chemare, 
a fost impresionant : 
de oameni ai mun

cii au încrucișat brațele. Asta în
semna aproape întreg proletariatul 
din România, căruia i se alăturase
ră și alte categorii sociale. Nu mai 
ieșea fum pe coșurile uzinelor, în 
cele mai multe fabrici și ateliere 
domnea o liniște da gheață, nu mal

Deși nu a dus la satisfacerea re
vendicărilor pentru care clasa 
muncitoare se ridicase la luptă, 
greva generală a avut o imensă 
însemnătate în viața mișcării mun
citorești din țara noastră, influen
țând puternic întreaga ei dezvol
tare ulterioară.

Greva generală ca moment cul
minant al șirului de lupte revolu
ționare, cea mai mare desfășurare

de forțe muncitorești din țara 
noastră în acea perioadă, a ilustrat 
avîntul revoluționar al proletaria
tului român, hotărîrea sa de luptă. 
Oricine își poate da seama ce în
semna să realizezi o asemenea ac
țiune, de vaste proporții, ca o gre
vă generală, care să cuprindă si
multan aproape totalitatea proleta
riatului de pe tot cuprinsul țării. 
Iar faptul că s-a reușit aceasta, cu 
toate că în conducerea partidului 
socialist erau elemente care frînau, 
trăgeau înapoi mișcarea, demon
strează cu și mai multă putere la 
ce grad înalt de combativitate se 
ridicase proletariatul român, ce 
forță revoluționară reprezenta în 
acea vreme clasa muncitoare din 
România întregită.

Greva generală a fost bogată în 
învățăminte pentru membrii și 
conducătorii partidului socialist, 
pentru militanții revoluționari și 
pentru masele muncitoare. S-a 
văzut clar că vechiul partid so
cialist era inapt să răspundă ce
rințelor mersului înainte al țării, 
voinței de luptă și spiritului re
voluționar ce însuflețea muncito
rimea română. Să se transforme 
partidul socialist in partid comu
nist ! — aceasta a fost concluzia 
fundamentală a grevei generale ! 
„Din greșelile făcute — se spu
nea într-un manifest al vremii — 
noi trebuie să tragem învățămin
te pentru viitor. Lupta noastră 
n-a luat sfîrșit. Poziția slabă tre
buie întărită și armele îmbunătă
țite. Partidul Socialist trebuie 
transformat într-un Puternic 
Partid Politic Comunist".

La această concluzie am ajuns 
cu toții! Ne amintim cu cită for
ță, cît de arzător cereau tovarășii 
noștri, cereau membri de rînd ai 
partidului socialist, militanții re
voluționari, muncitorii înaintați 
transformarea partidului socia
list într-un partid de avangardă 
al 
mat 
ninistă. Transformarea partidului 
socialist în partid comunist a de
venit năzuința fierbinte a întregu
lui proletariat revoluționar, ea era 
imperios cerută de interesele na
ționale cele mai profunde ale po
porului român, de înseși legile is
toriei.

Din aceste realități fundamentale 
ale vieții social-politice a țării avea 
să ia naștere, la Congresul din 
8—12 mai 1921, Partidul Comunist 
Român. Născut din rîndurile cla
sei noastre muncitoare, ale poporu
lui român, cu vechi rădăcini , în 
mișcarea muncitorească din Româ
nia, partidul comunist a continuat 
și a ridicat pe o treaptă superioară 
cele mai bune tradiții ale luptei 
de veacuri a poporului român pen
tru libertate națională și socială.

clasei muncitoare, înar- 
cu învățătura marxist-le-

La orice vîrstă, omul 
are nevoie de o com
pensație pentru activi
tatea depusă zilnic, 
mai precis de o des
tindere, în timpul că
reia să-și recreeze po- 
tențele fizice și mora
le în vederea unei noi 
etape de muncă. Ce
rința, la prima vede
re, pare firească. To 
tuși pot Ii auzite păreri 
care aplicate în prac
tică o anulează.

Am întîlnit nu o dată 
părinți care consideră 
jocul copiilor ajunși 
școlari drept o „cul
pă”. Ei spun cam așa : 
„Pînă acum te-ai ju
cat, să-ți ajungă! Te-ai 
făcut mare. Trebuie să 
înveți”. E adevărai. Fi
ecare elev trebuie să 
învețe. Dar nu se poate 
uita că spiritul de acti
vitate laborioasă, seri
ozitatea și concentra
rea atenției,proprii ele
vilor în procesul de în- 
vățămînt, nu vin in 
contradicție cu pre
zența distracției, ci o 
presupun ca pe o 
completare organică. 
O vastă experiență a- 
testă că distracțiile 
sînt necesare și în 
etapa asimilării pri
melor noțiuni despre 
lume și viață și, ceea 
ce este măi important, 
conduita acestui pro
ces de relaxare poa
te fi întocmită și diri
jată după toate legile 
pedagogiei.

Dar, pentru ca o ac
tivitate să aibă cu a- 
devărat 
distracție, 
generației tinere 
deosebi, 
satisfacă trei cerințe : 
să permită o relaxare 
(destindere nervoasă), 
să amuze (destindere 
afectivă) și să cuprin
dă o angajare forma
tivă (angajare prin 
reflexiune netensiona
lă). Evident, în diferi
te distracții ponderea 
acestor funcții poate 
varia, dar lipsa uneia 
dintre ele e suficientă 
pentru ca distraejia 
să nu-și mai atingă 
scopul. De altfel, unele 
distracții pot stimula 
„foamea de supracon- 
sumuri distractive", 
care este tacit între
ținută în unele țări de 
trusturile de localuri 
de noapte sau de cele 
de băuturi alcoolice.

Deși dispunem încă, 
din păcate, de puține 
date concrete de cer
cetare în problemele 
aici discutate, psiho
sociologic și psihope
dagogia distracțiilor, 
atît cît sînt ele consti
tuite astăzi ca științe, 
ne atrag atenția că de

funcția de 
în cazul 

în- 
trebuie să

Distracția
și „legile" ei

Ursula ȘCHIOPU

multe ori activitățile 
extrașcolare 
tn acord 
preferințele 
ți cu cerințele dirijării 
procesului instructiv- 
educativ. Există pro
fesori care se „plîng” 
că elevii lor răspund 
cu greu la manifestă
rile de după orele de 
curs sau o fac doar 
din obligație. Dar 
dacă analizezi planu
rile de activitate alcă
tuite de profesorii a- 
mintiți îți poți da sea
ma că, de regulă, ele 
nu țin seama de fap
tul că între 10—15 ani, 
jocurile sportive ating 
la elevi un mare pro
cent de preferințe, că 
la 12—15 ani cresc 
participațiile la dis
tracții cu funcții mai 
pregnante de antrena
re culturală, ca vizio
nare de filme, lectu
ră etc. Unii părinți și 
chiar profesori sînt 
contrariați de discu
țiile deseori prelungite 
ore în șir la care în
cep să participe ti
neri de 14—15 ani. Fi
rește, dacă „șuetele” 
sînt pur și simplu ste
rile, contrarierea e 
oarecum 
Dar nu 
nora că 
mintită 
timpului 
bîndește
xante și de amuzare 
prin comentarii asu
pra lecturilor, întîm- 
plărilor. Date fiind a- 
ceste preferințe, cred 
că în școli ar trebui 
să se manifeste o pre
ocupare mai constan
tă pentru organizarea 
întrecerilor sportive, 
pentru vizionarea unor 
spectacole teatrale. 
S-ar îmbina astfel în 
mai mare măsură uti
lul cu plăcutul. Prea 
puțin sînt valorificate 
în școli interesul pen
tru excursii — care se 
soldează cu impor
tante cunoștințe și an
trenări ale imaginați
ei și chiar ale visu
lui —, plăcerea elevi
lor de a colecționa

nu sînt 
optim cu 
vîrsteloi

justiiicată. 
se poate ig- 
la vîrsta a- 
consgmarea 

în grup do- 
funcții reia-

r
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mărcl poștale, ilustra
te sau insigne. Dese
ori se ignoră și fap
tul că după 16 ani 
se semnalează o res
tructurare generală a 
preferințelor distracti
ve și o diversificare a 
lor. Printre altele, ado
lescenții sînt înclinați 
a lua parte la re
uniuni, în care dansul 
captează îndeosebi 
atenția, avînd — atunci 
cînd e practicat fru
mos și decent — o con
tribuție însemnată la 
educarea apropierii 
dintre tinerii de sexe 
opuse, nuanțînd și 
inundînd cu grație și 
politețe naturală con
duita adeseori abrup
tă a tinerilor.

Firește, preferințele, 
preocupările momen
tane, deseori nu sînt

declarate expres, une
ori fiind chiar disimu
late Intr-o anchetă 
socială, efectuată de 
colectivul catedrei de 
psihologie a Universi
tății din București, din 
1 200 de tineri de pes
te 17 ani prea puțini 
au declarat dansul ca 
distracție preferată. In 
general, pe primul 
plan au fost formula
te preferințe pentru 
distracjii de tip cultu
ral (63,2 la sută), sport 
(17,4 la sută) etc.

Cum vom reuși, to
tuși, să cunoaștem 
preferințele tinerilor 
într-o etapă sau alta, 
pentru a le canaliza 
conduita pe făgașul 
dorit ? Aici intervine 
priceperea educatori
lor, tactul profesorilor 
de a cuceri, cu aju
torul părinților, încre
derea tinerilor, de a 
le Intui preocupările. 
Și o dată cunos
cute preferințele și 
înclinațiile intime, con
siderarea lor poa
te întruni cu adevărat 
o valoare științifică, 
atunci cînd ne propu
nem și reușim să le 
dirijăm, potrivit cu 
idealurile individuale 
ale tînăruluf și cu cele 
ale epocii sale.
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Intr-una din secțiile de covoare aie cooperativei „Mun
citoarea" din Topoloveni, regiunea Argeș

------------- --------- ----------------------------

RECLAMAȚII S E S1Z Ă R1 RĂSPUNSURI
Mai multi cetățeni din Ca-•

pitală ne-au semnalat că pentru a 
fi primiți tn audiență ia condu
cerea Direcției P.T.T.R. a Capitalei 
șl regiunii București trebuie să 
se programeze cu ette 3—4 luni 
înainte. Aceasta se poate numi 
operativitate și solicitudine ?

• „Am cerut conducerii între
prinderii Energo-monlaj București, 
încă din luna martie, să-mi elibe
reze cartea de muncă. Nu înțeleg 
de ce nici pînă astăzi nu am pri
mit-o" — ne scrie NICOLAE MI- 
NEA, salariat la Oficiul P.T.T.R. 
din comuna Rîul Sadului, raionul 
Sibiu.

• IONEL GAVRILA din Tg. 
Cărbunești sesizează că, în unels 
ateliere ale fabricii de lăzi din lo
calitate, condițiile de muncă lasă 
de dorit, deoarece instalațiile de 
reconditionare a aerului nu func
ționează. La o sesizare asemănă
toare, sosită la redacție în luna 
august a anului trecut, Consiliul 
regional al sindicatelor Oltenia 
ne-a răspuns că s-au luat măsuri 
pentru a se pune tn funcțiune în 
cel mai scurt timp un exhauster. 
După cum se vede, acest 
timp" este mult prea lung.

ci
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• „întreprinderea de gospodări
re raională Cîmpeni-Abrud îmi 
pretinde — ne scrie IOSIF AB'RLl- 
DEAN. din comuna Baia de Arieș 
— să plătesc taxe pentru cana
lizare, deși imobilul în care lo
cuiesc nu este racordat la rețeaua 
de canalizare. Am sesizat condu
cerea întreprinderii dar în Ioc de 
răspuns am primit o adresă prin 
care mi se face cunoscut că taxa 
îmi va fi reținută din salariu". De 
cînd se plătesc serviciile care nu 
se prestează ?

cicercetează și rezolvă sesizările, 
și al lui personal, să respecte ade
vărul. O sesizare neîntemeiată 
nu înseamnă numai pierdere 
vreme pentru cercetarea ei, ci 
pierderea prestigiului autorului 
cesteia, fără a mai vorbi și 
alte consecințe.

de
Și 
a- 
de

o-

Pe strada B. P. Hasdeu (în curtea Insti
tutului „prof. dr. Babeș") zac tn mare 
neorîndulală de mai bine de S ani gră
mezi imense de ambalaje din lemn, dînd 
un aspect urtt unul cartier central al 

Capitalei.
Foto î M. Cioc

• După cum se arată într-un 
răspuns al Sfatului popular al ra
ionului Găești, scrisoarea trimisă 
redacției de către FLOREA GH. 
NICOI.AE, din comuna Petrești, 
privind comportarea lut Ioniță 
Badea, șef de brigadă la S.M.T. 
Greci, s-a dovedit neîntemeiată. 
Ionită Badea este unul dintre cei 
mai buni* șefi de brigadă, se 
bucură de stima și respectul celor
lalți tractoriști, pe care îi ajută și 
ti îndrumă permanent

Atragem atentla autorului recla- 
mației menționate că este nu nu
mai tn interesul organelor care

Spre Vîrful cu Dor

fO

• „Am predat o pereche de 
chetcwi pentru reparat la Unitatea 
nr. 6, de pe str. Biserica Enei, nr. 
7—9, a cooperativei „Optica". Cu 
acest prilej am constatat că res
ponsabilul unității, I. Niculescu, 
este incorect ; după ce m-a amînat 
de pe o zi pe alta mi-a reținut len
tilele vechi, iar în locul lentilelor 
noi, prescrise de medic, mi-a mon
tat altele".

N. ZBEREA 
str. Maria Rosettl nr. 39 

București

• „Lucrez ca electrician la uzi
nele „Laminorul“-Brăila și locuiesc 
cu viză de flotant în același oraș. 
Dorind să-mi cumpăr cîteva lucruri 
de îmbrăcăminte în rate, am tntîm- 
pinat greutăți. De la Brăila 
fost trimis la Galați, unde mi 
eliberat buletinul de identitate, 
de la Galați înapoi, la Brăila.
recțla comercială a sfatului popu
lar regional nu socotește că tre
buie să pună capăt acestei ano
malii î"

am 
s-a 
tar 
Di-

ȘTEFAN COCEA 
Brăila

® „în luna martie mi s-a defec
tat televizorul, care este tn termen 
de garanție. Conducerea coopera
tivei de specialitate din Rm. 
Vîlcea mă poartă pe drumuri, spu- 
nfndu-mi de fiecare dată „treceți 
săptămîna viitoare". N-ar fi mare 
lucru, dar de la mine de acasă șl 
ptnă la cooperativă sînt numai 
12 km".

GH. SCURTU 
comuna Ruleta, 

raionul Rm. Vîlcea

• La sesizarea tov. MARTIN 
CRISTțJAr sudor Ia I.C.A.P.-Bucu
rești, Consiliul raional al sindi
catelor Tudor Vladimirescti ne-a 
răspuns : conducerea întreprinde
rii a luat măsuri să i se plătească 
sporul de toxicitate și concediul 
suplimentar.

lui FLOREA PÂNDELE, 
Ia șantierul I.C.F. Argeș- 
Pești, ne-a comunicat că 
fost retrogradat pe no-

• Consiliul local al sindicatelor 
Curtea de Argeș, care a cercetat 
sesizarea 
muncitor 
Valea cu 
acesta a
drept. Urmează să primească deci 
diferența de salariu. în răspuns 
nu se precizează însă cine se face 
vinovat de aplicarea acestei sanc
țiuni nedrepte. De ce T

Boli 
transmisibile 

pe cale de
In legătură cu măsurile care se 

Iau în vederea ocrotirii sănătății 
populației Capitalei, redactorul 
nostru Dumitru Minculescu a soli
citat un interviu tovarășului Ale
xandru Calomflrescu, medic șei 
adjunct al secțiunii de sănătate și 
prevederi sociale a Statului popu
lar ăl orașului București.

— Care sînt rezultatele acțiu
nilor de combatere a bolilor 
contagioase și ce se întreprinde, 
în continuare, în această di
recție ?

— In ce privește ou prevenirea și 
combaterea bolilor contagioase, în 
Capitală s-au obținut rezultate im
portante : aceste afecțiuni repre
zintă, la ora actuală, doar 3 la sută 
din totalul îmbolnăvirilor față de 
20 la sută cît reprezentau în peri
oada pînă în 1959. Astfel, îmbol
năvirile de febră tifoidă au deve
nit cazuri rarisime (aproape că nu 
mai sînt cazuri spre a fi arătate 
studenților în clinicile de boli 
transmisibile). De asemenea, a scă
zut la jumătate numărul îmbolnă
virilor de disenterie, cu 40 la sută 
al celor cu hepatită epidemică, iar 
la unele boli s-a ajuns chiar în 
etapa eradicării. Nu mai sînt ca
zuri de îmbolnăvire prin difterie, 
poliomielită, rabie, malarie și nici 
de tetanos la noii născuți.

In momentul de față, o preocu
pare de prim ordin a secțiunii < > 
sănătate și prevederi sociale es. » 
îmbunătățirea condițiilor igienico- 
sanitare, de care depinde într-o 
măsură însemnată prevenirea îm
bolnăvirilor. Această problemă a 
fost analizată de către comitetul 
executiv al sfatului popular, care 
a luat o serie de măsuri. Pentru a 
se respecta cu strictețe normele de 
igienă la manipularea și transpor
tul alimentelor s-a hotărît ge
neralizarea transportului căr
nii cu mașini frigorifice, iar al 
pîinii cu coșuri și navete speciale, 
în mașini adecvate. O serie de mă
suri s-au luat și pentru întărirea 
controlului sanitar in fabrici șl 
laboratoare de produse alimenta
re, depozite și unități comerciale. 
Cu cîteva luni în urmă, Comitetul 
executiv a analizat posibilitățile de 
ridicare a nivelului de igienă indi
viduală a școlarilor. Ca urmare, 
pînă la sfîrșitul acestui an, în șco
lile bucureștene vor fi instalate 
peste 3 000 de recipiente pentru 
dezinfectanți și circa 200 de apa
rate de zvîntat mîinile după spă
lare.

O acțiune de o deosebită însem- ' 
nătate este imunizarea activă a . 
populației. Cu titlu informativ, a- 
mintim că din 1960 și pînă în pre
zent s-au făcut aproximativ 
4 530 000 de vaccinări. Secțiunea de 
sănătate și prevederi sociale a în
treprins, prin organele de speciali
tate, cercetări asupra procesului 
epidemic al profilului imunologic 
al populației (echipe de specialiști 
au studiat rezistența populației 
față de anumite boli infecțioase — 
hepatită epidemică, difterie, polio
mielită, febră tifoidă, tuse convul
sivă). Aceste studii, care au stat 
la baza orientării acțiunilor profi
lactice, voi- fi continuate în acest 
an.

— Ce vaccinări se fac in 1966?
— Pe baza instrucțiunilor Mi

nisterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, secțiunea noastră a orga
nizat, prin Inspectoratul sanitar de 
stat al orașului București, acțiunea 
de vaccinare primară (încă din tri
mestrul IV-1965), în fiecare lună, 
cu trivaccinul diftero-tetano-per- 
tussis, în vederea prevenirii teta- 
nosului, tusei convulsive și a dif- 
teriei la nou născuți (cînd împli
nesc 3—4 luni). In semestrul I au 
loc, de asemenea, revaccinările cu 
vaccin antidifteric și antipertussis, 
la anumite grupe de copii, conform 
indicațiilor. în semestrul II vor 
continua revaccinările cu antidif
teric și trivaccinul diftero-tetano- 
pertussis (la copiii pînă la 4 ani și 
cei din clasele I, a Il-a. a IV-a 
și a V-a) ; vaccinarea și revaccina- 
rea antivariolică a celor mici (vîr- 
sta 3—15 luni) și a elevilor din 
cl I, revaccinarea cu vaccin anti- 
poliomielitic trivalent a copiilor in
tre 1 și 2 ani. Prin decembrie, în
cepe și vaccinarea antigripală la 
adulți (prin întreprinderi și insti
tuții mai mari).

Anul acesta va continua acțiu
nea de profilaxie a hepatitei epi
demice la copii, prin administrarea 
de gamaglobulină (în semestrul 
I vor fi imunizați 20 000 de copii, 
iar în semestrul II — 80 000), se 
va imuniza antitetanic circa 70 la 
sută din populația Bucureștiului și 
se vor extinde investigațiile tehni
ce și de laborator privind epide- 
miologia gripei, a pneumopatiilor 
acute, in scopul perfecționării me
todelor de combatere. Firește, efi
ciența unor astfel de măsuri de 
combatere a diferitelor maladii 
crește pe măsura sprijinului pe 
care populația îl acordă persona
lului medico-sanit.ar.

Folosind posibilitățile existente, 
putem prevedea scăderea. în con
tinuare, a numărului de îmbolnă
viri prin boli contagioase, care mai 
constituie încă o problemă, ca de 
pildă, hepatita epidemică, precum 
și menținerea stării de eradicare 
a dift.eriei, poliomielitei, rabiei.

NICOI.AE
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Friu liber cailor putere

LUMEA NEVĂZUTA A MICROBILOR

tnstantaneu la întreprinderea de 
construcții metalice șl pretabrl* 
cate-București (Secția Otopenl)

Foto -Agerpres

IȘI DEZVĂLUIE TAINELE

0
Recoltele bune de grîu, porumb 

și alte plante, obținute anul trecut 
de către cooperativele agricole din 
regiunea Galați nu pot fi despăr
țite de munca harnică a mecani
zatorilor din cele 25 de S.M.T.-uri 
existente aici. Analizînd însă re
zultatele obținute în diferite coo
perative agricole reiese că aportul

S.M.T.-urilor la sporirea produc
ției putea fi mult mai mare, iar 
productivitatea mașinilor mai ridi
cată.

în unele locuri mecanizatorii ma
nifestă preferințe pentru o anumi
tă gamă de lucrări și neglijează 
altele. Această afirmație se bazea
ză pe considerentul că, în timp ce

MECANIZAREA
Folosdrea largă pa șantier» a 

mijloacelor mecanizate constituie 
un factor important de creștere a 
productivității muncii, de scurtare 
a. termenelor de punere în func
țiune a obiectivelor industriale. 
Concomitent, gradul de dotare teh
nică a Întreprinderilor de construcții 
favorizează extinderea noilor proce
dee tehnologice de lucru, a soluții
lor tehnice eficiente. La combinate
le de la Tr. Măgurele, Tg. Mureș, 
Slatina, Oradea, orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, existența unor macarale 
de mare capacitate a permis pro- 
iectanților și constructorilor să a- 
plice o serie de metode noi, ceea 
ce a dus la creșterea simțitoare a 
productivității muncii. Cu ajutorul 
acestor utilaje de înalt randament, 
la unele din unitățile chimice a- 
mintite și pe alte șantiere s-au 
montat stîlpi din beton armat pre
fabricat cu o greutate de 24 și 35 
tone, la înălțimi de peste 20 m. în 
plus, o serie de construcții metali
ce s-au montat la mari înălțimi, 
după ce au fost preasamblate la sol.

De ce am făcut această trecere 
în revistă a unor succese obținute 
pe unele șantiere ? Cu scopul de 
a arăta că, în ultimul timp, o dată 
cu extinderea mecanizării lucrări
lor, a luat amploare folosirea 
prefabricatelor. De fapt, între 
creșterea gradului de mecanizare 
a muncii și utilizarea prefabrica
telor pe scară largă există o inter
dependență reciprocă. De aceea, 
lărgirea folosirii prefabricatelor 
merge mînă în mînă cu crearea 
unor noi tipuri de mijloace tehni
ce cu care să fie dotate șantierele. 
Concluzia : Infruclt folosirea prefa
bricatelor In construcfil se menfine 
Încă la un nivel scăzut — gradul de 
prefabricare realizat fiind doar de 
15 la sută — se impune atît asimi
larea unor macarale cu o capacitate 
de peste 20 tone, cit ți realizarea de 
noi profile din prefabricate.

Printre procesele de lucru 
volum mare de muncă, care __ 
efectuează pe toate șantierele, se 
află și lucrările de săpături. Pe șan
tierele Ministerului Industriei Chi
mice, prin folosirea unui număr 
important de excavatoare, buldo
zere, gradul de mecanizare a să
păturilor a ajuns anul trecut la 85 
la sută. Acest procent care reflec
tă un grad înalt de mecanizare 
conține, din păcate, în spatele lui, 
o serie de lacune. între gama de 
utilaje existente șl necesitățile șan
tierelor există o neconcordan)ă. Din 
această cauză nu se poate executa 
mecanizat un volum important de 
lucrări — săpături în șanțuri, ni
velări de terenuri cu încărcare în 
camion pentru evacuarea pămîn
tului, compactarea umpluturilor și 
altele. De aceea, consider util ca 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să omologheze șl să introducă 
In fabricație și alte utilaje decît cele 
existente pe șantiere : excavator cu 
cupă mai mare, mai ușor și cu o 
mobilitate sporită, tractoare pe 
pneuri cu echipamente universale, 
tractoare ușoare pe șenile, vibro- 
compactoare. Necesitatea comple
tării sortimentului utilajelor de 
construcții cu tipuri noi se impune 
cu acuitate în condițiile volumului 
sporit de investiții prevăzut pen
tru perioada cincinalului, scurtă
rii duratei de execuție a lucrărilor.

Măsuri hotărîte se impun și în 
ce privește lărgirea gamei șl tipuri
lor utilajelor de mică mecanizare, 
în acest sens Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini ar trebui 
să fie mai receptiv la cererile 
șantierelor referitoare la fabrica
rea de convertizori de sudură cu 
șase posturi, cricuri hidraulice de 
peste 10 tone, foarfeci electrice 
portative pentru tăiat tablă, ma- 
laxoare pentru chit antiacid, ma
șini radiale de găurit, truse de 
scule pentru electricieni, trolii e- 
lectrice cu fricțiune. După părerea 
mea, asigurarea acestor dispoziti
ve și scule nu presupune mari 
greutăți de fabricație. Ele ar avea 
o mare influență asupra creșterii 
productivității muncii.

De mare importanță în creșterea 
productivității muncii este folosi
rea judicioasă a utilajelor din dotarea 
șantierelor. în ultimii ani, pe șan
tierele ministerului nostru, acest 
indicator a avut o dinamică con-

cu 
se

Menținerea stării de sănătate a 
șeptelului — problemă de însem
nătate economică și socială deose
bită — constituie o preocupare 
permanentă a lucrătorilor din a- 
gricultură și, desigur, în primul

î
ÎN CONSTRUCȚII ;
tinuu ascendentă. La excavatoare, 
de la 79 000 m c/mc cupă în 1961 
s-au realizat, anul trecut, 115 000 
mc/mc cupă, iar la automacarale în 
loc de 4 300 t/t capacitate — 6 000. 
Tractoarele și buldozerele din 
parcul inventar au ajuns să 
lucreze de Ia 2 600 ore în 1961, 3 200 
ore în 1965. Cu toate acestea, exis
tă încă rezerve importante în folo
sirea capacității utilajelor. Pentru 
punerea 
ar trebui

lor 
să

în valoare, 
se acționeze

cred că 
în două

bună or-direcții principale : o mal
ganizare a producției pe șantiere și 
realizarea unor indici superiori prin 
activizarea întregului parc de utilaje, 
în acest scop, în cadrul Direcției 
generale de construcții-montaj 
pentru uzine chimice și rafinării 
au fost luate cîteva măsuri. Pe o 
serie de șantiere, producția utila
jelor este urmărită după grafice, 
întocmite pe baza metodei drumu
lui critic. Ca urmare, utilajele ne
cesare sînt programate din timp 
și dirijate pe șantiere potrivit ne
cesităților și urgenței

Ce se constată ? O 
importantă de producție se pierde, 
deoarece unele conduceri de șantie
re șl chiar de întreprinderi nu ana
lizează suficient oportunitatea aduce
rii unui utilaj pe șantier. în alte ca
zuri, asupra unor utilaje date dis
ponibile se revine în scurt timp, 
ceea ce determină încurcături. 
Unii ingineri de pe șantiere urmă-

lucrărilor, 
capacitate

reșc mai puțin modul de folosire a 
utilajelor. în condițiile creșterii 
gradului de industrializare a lu
crărilor, ale mecanizării largi a pro
ceselor de lucru, consider necesar 
ca în cadrul întreprinderilor de 
construcții și pe șantiere să se 
numească un inginer mecanizator, 
funcție care acum nu există. Conco
mitent cu determinarea modului 
de execuție mecanizată a lucrări
lor, inginerii mecanizatori ar tre
bui să stabilească și regimul de 
funcționare al utilajului, să cola
boreze cu punctele de lucru pen
tru deservirea lor.

O ultimă problemă. Utilajele 
grele de construcții se află în do- 
tația întreprinderilor de exploa
tare și reparații, care — așa cum 
sînt organizate astăzi — au rolul 
să închirieze organizațiilor de con
strucții, la cerere, mașinile res
pective, aplicînd un tarif orar 
sau pe unitatea de lucrare. în a- 
ceastă situație, întreprinderile de 
exploatare a utilajelor nu sînt su
ficient de interesate în folosirea 
mecanismelor la întreaga lor ca
pacitate. După ce închiriază utila
jele, ele nu urmăresc decît să în
caseze chiria respectivă, chiar 
dacă utilajul lucrează sau nu. în 
vederea cointeresării întreprinde
rilor deținătoare de utilaje, ar fi 
indicat ca, pentru unele lucrări și, 
în special, cele de săpături, aceste 
unități să încheie cu constructorul 
contracte în care să se prevadă 
precis categoriile de lucrări ce tre
buie executate. Pe șantierele Minis
terului Industriei Chimice, această 
metodă a fost folosită cu bune re
zultate la Oradea, Turnu Măgure
le, Dej, Săvinești, urmînd ca, în 
acest an, ea să fie extinsă pe toa
te șantierele.

Ing. E. SOLOMON
director tehnic în Direcfia 
generală de construcfii-montoie 
pentru uzine chimice și rafinării

C5 1A+C5 1B un nou cartier
Cu cîteva zile în urmă, între

prinderea 
taj 
un 
de 
1B

porțiune se vor 
curi cu patru și cu zece

de construcții-mon- 
nr. 1 a deschis în Capitală: 
nou șantier al construcțiilor 
locuințe : microraionul C 5 

situat între bd. Ion Șulea 
bd. Colectorului. Pe această 

ridica 17 blo- 
etaje.

împreună cu ansamblul C 5 
1 A, a cărui construcție a înce
put în luna martie a.c., formea
ză un nou cartier : C 5. El va 
însuma 37 de blocuri cu 4 046 
de apartamente. Se prevede ca 
pînă la sfîrșitul acestui an, 855 
de apartamente din acest nou 
cartier bucureștean să-și pri
mească locatarii.

LA ÎNTREPRINDERILE 
FORESTIERE 

VIȘEU Șl BORȘA
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rînd a medicilor și tehnicienilor 
veterinari. Rezultatele activității 
lor, în această privință, sînt de
terminate de numeroși factori, în
tre care cantitatea și calitatea 
furajelor, condițiile de întreținere 
a animalelor joacă un rol esențial. 
Dar în afară de aportul îngrijito
rilor sau specialiștilor de pe teren, 
în apărarea sănătății animalelor o 
importantă contribuție aduc cer
cetătorii din cadrul Institutului de 
cercetări veterinare și bioprepa- 
rate „Pasteur". Aici, lumea nevă
zută a microbilor își dezvăluie tai
nele sub obiectivele microscoape- 
lor, cu ajutorul unor metode știin
țifice interesante. Cartea de vizită 
a institutului, ' ...................
reprezintă de fapt 
logice, care asigură 
țru întreaga țară.

Față de numai 
preparate înainte de 1944, anul tre
cut au fost obținute 78 produse 
biologice. Au crescut mult capaci
tatea de producție a serurilor și 
vaccinurilor și mai ales eficienta 
lor în prevenirea și combaterea 
bolilor. Ceea ce se remarcă aici 
este îmbinarea strînsă a cercetări
lor cu cerințele producției. Ca re
zultat, atît metodele stabilite, cît 
și produsele realizate au contribuit 
la lichidarea aproape completă a 
unor boli și la stăvilirea altora.

Cercetătorii au pus la punct o 
serie de metode de diagnostic pen
tru unele boli la păsări, modul de 
preparare a două tipuri de tuber- 
culine purificate pentru precizarea 
cu certitudine a cazurilor de tu
berculoză la bovine etc., care în 
practică dau bune rezultate. O- 
rientarea judicioasă a activității, 
spiritul de observație, migala și 
răbdarea — atribute indispensa
bile în munca de cercetare — îm
binate cu o anume finețe în execu
ția unor lucrări complicate, relua
rea de nenumărate ori a acestora, 
adesea de la capăt, au dus la con
cluzii interesante, la realizarea de 
noi preparate mai eficiente. încă 
de acum cîțiva ani a fost realizat 
un vaccin eficace pentru preveni
rea bolii lui Aujeszki la porcine. 
Tulpina de virus inițială a fost 
de sute de ori „pasată" pe em
brioni de găină și tot de atîtea ori 
au fost minuțios urmărite trans
formările ivite pînă la realizarea 
vaccinului. în prezent, se află în- 
tr-o fază avansată de experimen
tare un al doilea vaccin cu însușiri 
superioare. S-a constatat că așa- 
numitul virus vaccin avianizat 
poate fi utilizat cu bune rezultate 
atît la scroafele aflate în gestație 
avansată cît și la purceii acestora 
după vîrsta de 8—10 zile.

Recent a fost înființat un labo
rator de chimioterapie în cadrul 
căruia este studiată eficiența dife
ritelor preparate medicamentoase, 
între altele, se cercetează cu maxi
mum de atenție dacă în carnea 
sau laptele provenite de la anima
lele care au fost tratate cu anti
biotice, acestea mai persistă. Una 
din preocupările importante o 
constituie extinderea metodelor de 
cercetare cu ajutorul izotopilor 
radioactivi cum ar fi, de pildă, stu
dierea acțiunii unor antibiotice.

Unele studii referitoare la pre
lungirea valabilității serurilor au 
o însemnătate economică evidentă. 
S-a constatat că unele serii de ser 
antirujetic și de ser antipasteure- 
lic, preparate încă din anii 1957—

bogat ilustrată, o 
produsele bio- 
cerințele pen-

15 sortimente

1959, au încă un potențial protec
tor destul de bun. Pentru specia
liștii de pe teren prezintă interes 
practic și datele referitoare la in
fluența factorilor de mediu asupra 
produselor biologice pentru a lua 
măsuri corespunzătoare în vede
rea conservării și folosirii acestora.

Un domeniu de activitate în 
curs de explorare este cel al bo
lilor nespecifice, cauzate cel mai 
adesea de alimentația nerațională 
a animalelor și păsărilor sau de 
condițiile necorespunzătoare de 
zooigienă.

Specialiștii institutului se stră
duiesc să îmbine cercetările cu ca
racter aplicativ cu cele fundamen
tale, deschizătoare de noi perspec
tive. Deși acestea sînt la început, 
se întrezăresc primele rezultate 
datorate studierii caracterelor bio
logice ale unor bacterii și virusuri, 
urmărindu-se eventuala transfor
mare a unora în variante utile. 
Studiul unor micofagi — virusuri 
cu capacitatea de a distruge, în
tre altele, bacilii din grupa tuber
culozei — încercările de cunoaște
re mai profundă a antagonismelor 
din lumea microbilor care prezin
tă interes științific, 
rezultate practice.

Vizitînd clădirile 
rele modeste, mult 
față de cerințe, ale 
cercetare, nu se poate să nu re
marcăm că eforturile oamenilor de 
știință de aici merită un sprijin 
mai substanțial din partea orga
nelor de resort. Poate ar fi utilă 
analizarea eficienței investițiilor 
destinate sectorului sanitar veteri
nar în ansamblu, care să permită 
stabilirea nu numai a necesități
lor, ci și a urgențelor în realiza
rea diferitelor obiective. Este 
vorba între altele și de dotarea cu 
anumite aparate și obiecte de la
borator, fără de care alte cheltu
ieli efectuate în scop de cercetare 
nu au eficiență maximă.

pot duce și la

și laboratoa- 
prea modeste 
sectorului de

C. BORDEIANU

la arături, grăpat, cultivat, discuit, 
semănat, tăvălugit, recoltat, treie
rat cu combina etc. prevederile 
planului au fost îndeplinite și chiar 
depășite, la alte lucrări, așa-zis 
„mărunte", mecanizatorii au rămas 
datori față de plan. Astfel la pră
șit nu s-au realizat peste 60 000 ha, 
la recoltat floarea-soarelui — 20 000 
ha, la cosit nutreț — 12 000 ha, la 
împrăștiat îngrășăminte — aproa
pe 23 500 ha.

Sosirea cu întîrziere a unor 
utilaje (dispozitivele pentru re
coltat floarea-soarelui, bunăoară), 
sau primirea unui număr mai mic 
de mașini de împrăștiat îngrășă
minte, cultivatoare etc. decît cel 
prevăzut au influențat negativ a- 
supra realizării planului pe feluri 
de lucrări. Nu-i mai puțin adevă
rat însă că această situație se da- 
torește și unor „cauze" subiective, 
care puteau fi înlăturate. Una din
tre acestea o constituie planificarea 
defectuoasă a volumului diferitelor 
lucrări. Tovarășul ing. AURELIAN 
AGACHI, șeful serviciului regional 
S.M.T., ne spunea :

„La prășit n-au fost realizate 
cifrele prevăzute deoarece, inițial, 
în dorința de a mecaniza cît mai 
mult această lucrare s-a prevăzut 
un volum foarte mare de han- 
tri. Greșit au fost prinse în plan 
și cifrele cu privire la selectat. Ele 
au fost prea mari față de numă
rul mașinilor pe care le-am avut".

Dar planul de producție nu 
este doar un petec de hîrtie, o for
malitate. Cifrele înscrise în el ex
primă, între altele, obligația fermă 
pe care și-o asumă S.M.T.-ul de a 
executa cooperatorilor lucrările 
prevăzute. Uneori se uită aceasta.

Nerealizarea în totalitate a sar
cinilor ce revin stațiunilor de ma
șini și tractoare din regiune se 
datorește și slabei preocupări ma
nifestate de conducerile unor 
S.M.T.-uri pentru folosirea inte
grală a anumitor mașini. Cîteva 
exemple sînt edificatoare. Anul 
trecut, sarcina de plan pe co
sitoare a fost de 75 hectare, iar 
pe presă de balotat — de 159 tone. 
Nici una, nici alta n-au fost în
deplinite. în medie, cu o cositoare 
s-au realizat 37 de hectare, iar cu 
o presă 137 tone. Unele unități au 
înregistrat cifre și mai slabe. La 
S.M.T. Traian Sat, bunăoară, cu o 
cositoare s-au făcut doar 9 hec
tare.

Pentru a mări gradul de utili
zare a tractoarelor este de cea mai 
mare importanță ca raportul din
tre totalul orelor de funcționare și 
al orelor de lucru efectiv în braz
dă să fie cît mai ridicat. Cu fie
care an, S.M.T.-urile din regiunea 
Galați au obținut rezultate tot mai 
bune în această privință. Anul tre
cut, circa 84 la sută din totalul 
orelor-funcționare au fost efectua-

te în brazdă, ceea ce a permis să 
se realizeze, în medie pe tractor, 
476 hantri, față de 448, cît fusese 
prevăzut. Rezervele existente în a- 
ceastă privință n-au fost nici pe 
departe epuizate. Dovadă sînt cele 
300 519 ore folosite pentru repara
ții accidentale în cîmp, cele 93 792 
ore pierdute din lipsa nemotivată 
a personalului brigăzilor, orele, e 
drept, mai puține la număr, în care 
mașinile au stat datorită lipsei de 
combustibil, piese de schimb etc. 
Aceste rezerve ies și mai bine în 
evidență dacă analizăm situația în 
diferite stațiuni.

S.M.T.-urile Șendreni și 1 Mai 
au razele de activitate învecinate, 
dispun de condiții de lucru ase
mănătoare. Cu toate acestea, re
zultatele sînt foarte diferite. Anul 
trecut, prima stațiune și-a realizat 
planul de producție în proporție de 
109 la sută, în vreme ce a doua nu 
l-a îndeplinit cu circa 1000 de 
hantri. Cauza : la Șendreni atît 
în 1965, cît și în primul trimestru 
al acestui an timpul de lucru a fost 
mai bine folosit. Aici, din to
talul orelor-funcționare realiza
te pînă la 31 martie a.c. 88 la 
sută au fost efectuate în brazdă, 
4,4 la sută sînt ore folosite pentru 
deplasarea mașinilor și numai 1,4 
la sută pentru reparații acciden
tale. Alta este situația la S.M.T. 
1 Mai. Aici s-au folosit pentru re
parațiile accidentale 5,1 la sută din 
totalul orelor-funcționare realiza
te, 8,6 la sută pentru deplasarea 
mașinilor și numai 69 la sută pen
tru lucrul efectiv în brazdă.

Indicii scăzuți în folosirea trac
toarelor și mașinilor se datoresc 
defecțiunilor organizatorice. La 
S.M.T. 1 Mai sînt brigăzi (a 3-a și 
a 4-a), care își realizează an de an, 
în orice condiții, sarcinile de plan. 
Alături de ele, există altele- (a 2-a) 
care folosesc mai prost rhașinile. 
Motivul ? Organizarea muncii este 
slabă, îngrijirea mașinilor nu se 
face cu răspunderea cuvenită, cpn- 

de brigadier și 
asupra activită- 
este uneori jn- 
datorită slabei

trolul exercitat 
conducerea S.M.T. 
ții mecanizatorilor 
suficient. Alteori, 
legături între brigăzile de trac
toare și conducerile cooperativelor 
agricole se fac multe deplasări în 
gol, se irosește timp prețios pînă 
la începerea lucrului, nu se asi
gură la vretne terenul, semințele, 
apa și carburanții. Preocuparea 
insuficientă pentru utilizarea cu 
maximum de randament a ma
șinilor rezultă și din următorul 
fapt. Acum cîtva timp, cînd semă
natul porumbului începuse să 
se desfășoare din plin, existau 
S.M.T.-uri, între care și Romanu, 
care nu aveau încă toate discurile 
necesare pentru semănători.

Este necesar ca, în toate stațiu
nile din regiune, să se încetățe
nească un spirit serios 
plină, să se organizeze 
munca, pînă la cel mai 
nunt, astfel ca numărul
productive să fie cît mai mic.

de disci- 
temeinic 

mic amă- 
orelor ne-

Radu ATANASESCU
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a fost definitiv străpunsă
înainte 
de termen

(Urmare din pag. I)

fundat zguduie inima pămîntului. 
Pe locul străpungerii își fac aparifia 
de îndată cei doi șefi de brigadă, 
Pavel Ofet și Paul Tihaniuc, îm
preună cu ortacii lor care se înfrun
taseră, unii în aval și alfii în amonte, 
înfr-o pasionantă întrecere. își dau 
mîna voinicește, se îmbrățișează. 
Reprezentanți ai organelor locale de 
partid și ai ministerului le aduc 
calde felicitări. Aflăm că întrecerea 
între cei doi vestifi șefi de brigadă 
a pornit cu 15 ani în urmă pe șan
tierele de la Salva-Vișeu și Bicaz ; 
fiecare a calificat sute de mineri de 
nădejde.

într-adevăr, victorie I Patru ani și 
jumătate, mineri harnici din brigă
zile conduse de Pavel Ofet, Paul 
Tihaniuc, Tudor Moraru, Augustin 
Duruș și Gheorghe Fasole au înain-

fat prin munte, metru cu metru ; în- 
vingînd izvoarele subterane, tăria 
rocii și presiunea uriașă a munte
lui, au pregătit cu neslăbifă energie 
înfăptuirea înainte de termen a 
uneia din cele mai importante lu
crări ale hidrocentralei de pe Argeș. 
La înaintările pe galeria subterană 
au avut un ajutor de nădejde în 
metodele moderne de lucru, în me
canizare și tehnica înaintată. A fost 
aplicată cu succes noua metodă de 
excavare cu sprijinirea în ancore 
betonate, cintre metalice și șprif- 
befon. Ca urmare, înaintările au fost 
lună de lună de 3—4 ori mai mari 
fa|ă de metoda clasică.

Constructorii argeșeni apropie tot 
mai mult ziua cînd puterea apelor 
Argeșului va fi transformată în ener
gie. Un pas important spre această 
(intă îl constituie evenimentul de 
ieri.

Din datele comunicate de Di
recția de statistică a orașului 
București rezultă că planul pro
ducției globale industriale pe Ca
pitală, pe primele patru luni, a 
fost îndeplinit în ziua de 28 apri
lie. De asemenea, au fost înde
plinite și depășite sarcinile de li
vrare pentru export. In această 
perioadă s-au realizat peste plan 
importante cantități de produse. 
Astfel, uzina „Danubiana" a rea
lizat in plus peste 3 300 bucăți 
anvelope, uzina „Republica" a- 
proape 670 tone țevi din oțel, în
treprinderea „Pionierul" peste 
49 000 perechi de încălțăminte cu 
fețe din piele.

Întreprinderile industriale din 
orașul București au realizat nu
mai în trimestrul I economii su
plimentare în valoare de 43,5 mi
lioane lei și beneficii în valoare 
de 21,5 milioane lei. (Agerpres)

CU JUSTIFICĂRI
NU SE REALIZEAZĂ PRODUCTIVITATEA MUNCII

Pădurile de rășinoase și foioase 
ocupă mai mult de jumătate din 
suprafața raionului Vișeu. în pri
mul trimestru al anului, cele două 
întreprinderi forestiere — Vișeu și 
Borșa — care valorifică această 
bogăție și-au îndeplinit planul la 
producția globală și la producția 
marfă. Se pune însă întrebarea : 
în ce condiții au fost realizați a- 
cești indicatori de bază ai planu
lui ? Chiar dacă producția marfă 
planificată a fost îndeplinită^ tre
buie arătat că cele două întreprin
deri au rămas datoare beneficiarilor 
cu Importante cantități de bușteni de 
rășinoase șl de fag, cherestea de ră
șinoase, mangal de bocșă și talaș In
dustrial. Explicația : în sfera de 
preocupări a conducerilor celor

două întreprinderi n-a stat un as
pect esențial al activității econo
mice — și anume realizarea pla
nului și pe sortimente. Firește, ne- 
livrarea acestor sortimente creea
ză greutăți în îndeplinirea planu
lui de producție și întreprinderilor 
beneficiare.

Sub „paravanul" realizării pro
ducției globale și producției marfă 
se ascund numeroase deficiente în 
organizarea producției și a muncii, 
care se reflectă în nerealizarea 
productivității muncii planificate, 
în primele două luni ale anului, 
la I. F. Vișeu planul de creștere 
a productivității muncii a fost rea
lizat numai în proporție de 82,6 la 
sută, iar la I. F. Borșa — de 86,7 
la sută. în loc să analizeze cu spi

rit de răspundere cauzele nereali- 
zării sarcinii de creștere a produc
tivității muncii, conducerile celor 
două întreprinderi au găsit de cu
viință să justifice : „nivelul plani
ficat este prea mare". Oare aceas
ta este realitatea ? Să analizăm lu
crurile pe rînd.

Parchetele celor două întreprin
deri sînt dotate cu numeroase ma
șini de randament înalt. Dar, 
capacitatea utilajelor nu este folosită 
rafional. Indicele planificat de uti
lizare a mecanismelor a fost rea
lizat numai în proporție de 98,4 la 
sută la I. F. Vișeu și de 73,9 la 
sută la I. F. Borșa. Instalațiile și 
mecanismele de scos-apropiat nu 
funcționează continuu. în parche
tele Tomnatec și Betegi, de pildă,

funicularele tip „Mîneciu" stau 
nefolosite, primul de cinci luni, al 
doilea de trei luni, deoarece... nu 
a fost asigurată aprovizionarea lor 
cu material lemnos. Din cauză că 
nu se asigură piesele de schimb 
necesare și unele materiale, trac
toarele și mecanismele stagnează 
zile întregi. în parchetul Tomna
tec, de exemplu, un tractor a stat 
timp de patru zile pentru că... nu 
s-a găsit un petec cald necesar 
înlăturării unei pene de cauciuc. 
Lipsa de preocupare pentru func
ționarea neîntreruptă a utilajelor 
este evidențiată și de următorul 
exemplu. în ziua de 10 februarie, 
instalațiile și mecanismele de scos- 
apropiat din parchetul Betegi nu 
au funcționat pentru că nu s-a

adus motorină, care se afla în gara 
C.F.F. Novăț, la numai cîțiva kilo
metri depărtare. în asemenea con
diții, firește, nu se mai poate asi
gura sporirea productivității mun
cii, potrivit sarcinii planificate.

Imobilizarea unor utilaje șl instala
ții un timp îndelungat este și rezulta
tul reparațiilor de slabă calitate, 
executate de atelierul I.M.T.F.- 
Baia Mare și de atelierele de în
treținere ale celor două întreprin
deri amintite. De multe ori, repa
rațiile nu numai că sînt necores
punzătoare, dar ele întîrzie cîte 
3—4 luni, din cauza lipsei pieselor 
de schimb. Deși această situație 
este binecunoscută, atît Direcția 
regională a economiei forestiere, 
cît și direcția generală tutelară din 
minister nu iau măsuri.

Este bine știut că utilizarea rațio
nală a timpului de lucru constituie un 
factor esențial pentru sporirea pro
ductivității muncii. La cele două în
treprinderi forestiere, însă, se 
pierd încă din producție multe, 
foarte multe zile-muncă. în pri
mele două luni ale anului, din 
cauza absențelor și învoirilor s-au 
irosit peste 2 600 om-zile muncă 
la I. F. Vișeu și aproape 1 700 om- 
zile muncă la I. F. Borșa. Cum s-a

resimțit aceasta în producție ? 
Prin diminuarea producției glo
bale cu 372 000 lei la I. F. Vișeu 
și cu 303 000 lei la I. F. Borșa. Lip
sa din producție a muncitorilor a 
dus, de asemenea, la munca „în 
asalt", ceea ce a dăunat calității 
produselor.

Conducerile celor două unități 
forestiere nu s-au sinchisit de 
toate aceste deficiențe. Pentru a 
realiza planul la producția globală 
și la producția marfă, ele au apelat 
ia o practică reprobabilă — și anu
me, la depășirea nejusfificată a 
numărului planificat de muncitori. 
La I. F. Vișeu, numărul mediu 
scriptic al muncitorilor a fost de
pășit cu 22,6 la sută, iar la I. F. 
Borșa, cu 20,6 la sută. Se pune în
trebarea : cine a permis încălcarea 
numărului stabilit de muncitori ? 
în loc să aprobe o atare practică, 
ar fi fost de dorit ca DR.E.F.-Ma- 
ramureș să urmărească îndeaproa
pe fructificarea posibilităților, a 
marilor rezerve de care dispun cele 
două întreprinderi subordonate, să 
fi intervenit cu măsuri eficiente, 
concrete, care să asigure creșterea 
simțitoare a productivității muncii.

Aurel DALTA
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PREZENȚI IN EPOCĂ,
ANTICIPÎND PREZENTUL

în condițiile unei existențe per
manent încercată de lipsuri grele 
materiale, N. N. Tonitza a militat 
aproximativ trei decenii, de prin 
1910 cînd a Învederat cu lucrările-1 
de început un talent plin de sensi
bilitate ce-i va fixa locul alături de 
al lui Luchian, pînă în 1940 cînd se 
stingea din viață lăsînd o operă 
egală, prin valoare, aceleia crea
te, cu alte mijloace desigur, proprii 
personalității fiecăruia dintre ei, de 
maeștrii de prim plan ai artei 
plastice românești.

Rămîne un semn de întrebare

MONOTONIE
IN ALB

Sint un pasionat cititor și în 
tovărășia cărților îmi petrec a- 
desea orele de răgaz. îmi plac 
cărțile bune, dar caut în librării 
și satisfacții de bibliofil — vo
lume frumos tipărite, coperți cu 
o impecabilă ținută grafică.

Nivelul la care se ridicase il
eum 3—4 ani arta poligrafică îmi 
dăduse speranța că îmi voi putea 
îmbogăți biblioteca nu numai cu 
literatură de calitate, dar și cu 
volume aspectuoase. Mărturisesc 
însă o deziluzie: inconsecvent, 
suișul, după părerea mea, a fost 
urmat de

Am pe 
cine bat 
mingway, 
exemplare 
pertă! Pe un fond 
două pete întunecate. De ce atîta 
monotonie în vestmîntul unui 
text literar de excepțională va
loare ? Sînt suficiente probe că 
se poate și altfel. La îndemînă 
am, de pildă, o carte frumoasă, 
legată îngrijit: „Mumiile din 
Peru". De ce să nu găsim în li
brării numai astfel de volume ?

Ați văzut „Dicționarul român- 
englez", apărut în septembrie 
1965 ? Destul de atractiv ca as
pect. Dar hîrtia pe care s-a tipă
rit ..Dicționarul englez-romăn", 
apărut cu 3—4 luni mai tîrziu, e 
mult inferioară. Și aceasta, cînd 
numai cu două luni înainte „Mi
cul dicționar englez-romăn" fu
sese prezentat în condiții grafice 
ireproșabile. Cum să ne explicăm 
această alternanță de plus-minus, 
această sinuozitate surprinză
toare ?

Un alt volum, apărut zilele 
trecute în librării: „Himalaya". 
O carte cartonată cu. supracoper- 
tă prezentabilă, cu fotografii reu
șite. Dar coperta de carton este 
albă. Prea multe cărți au coperți 
albe : „Hronicul și cîntecul Vîrs- 
telor" de Lucian Blaga, colecția 
„Oameni de seamă", care a fost 
tipărită ani de zile într-o 'formă 
atrăgătoare (mă refer la Dela
croix, Grigorescu, Milton, Ovidiu 
etc.) are în ultimul timp doar 
coperți albe, simpliste (cărțile 
despre Dante, Jack London) etc. 
Nu se poate evita monotonia ?

De ce revista „Lumea", de pil
dă, poate avea o copertă fru
moasă, viu colorată, iar cărțile — 
care trebuie să trăiască decenii 
— sînt vitregite în această pri
vință ?

La noi apar în fiecare an mii și 
mii de volume. Lucrări ori
ginale, traduceri din tezaurul li
teraturii universale. Am dori ca 
aspectul lor să fie la înălțimea 
conținutului. Și acest deziderat 
poate fi înfăptuit. Găsesc că 
ar fi foarte util ca problema să 
fie amplu discutată de edituri în 
strînsă colaborare cu artiști plas
tici, așa Incit cartea, de orice fel, 
să aibă o înfățișare cît mai plă
cută, Cît mai atractivă.

coborî?.
masă cartea „Pentru 
clopotele" de E. Re
tipărită în 60 170 de 
cartonate. Dar ce co- 

alb-murdar,

cum de, avînd parte de-o viață 
care i-a pus zi de zi, tiranică, pro
blema agonisirii traiului pentru el 
și ai săi, a putut pictorul, graficia
nul, criticul, pedagogul, luptătorul 
curajos pe planul vieții sociale 
să-și păstreze puterea de muncă, 
și, mai cu seamă, acele disponibi
lități de seninătate și gingășie care 
constituie farmecul tablourilor 
sale. Florile, copiii (mai cu seamă, 
copiii 1), omenirea măruntă a un
gherelor periferiei bucureștene și a 
celei din tîrguri de provincie, asu
pra căreia s-a aplecat cu simță 
mîntul compasiunii calde, frumuse 
țile din partea Făgărașului, Cîmpu- 
lungului și Vălenilor, pitoreștile 
locuri și figuri ale Mangaliei și Bal 
cicului de demult au avut în To 
nitza un contemplator și un inter
pret delicat.

Ar mai fi un semn de întrebare 
și anume cum de, în răgazul scurt 
cît a putut trăi, ținînd seama de 
lupta necurmată pe care a fost ne
voit s-o dea cu (hai să-i spunem pe 
nume) sărăcia, opera lui e totuși, 
cantitativ, de ordinul cîtorva sute 
de lucrări — toate purtînd ampren
ta unei înalte, severe exigențe. 
Creatori de mare talent au fost, din 

vicisitudini ale e- 
i l-au cruțat nici

cauza acelorași ’ 
xietenței care nu 
pe N. N. Tonitza, 
siliți să-și pună 
semnătura pe lu
crări nefinite sau 
să se repete.

Constatarea 
ceasta nu 
poate impune 
cazul lui Tonitza 
nici chiar dacă e 
vorba de grafica lui politico-socia- 
lă realizată în viitoarea actualită
ții, sub impulsul necesității de a o 
consemna și — în aspectele ei 
urîte — de a o denunța.

Sute de astfel de desene a dă
ruit Tonitza presei muncitorești și 
celei democrate într-o vreme de ex
cepționale frămîntări — ele expri- 
mînd protestul vehement al unei 
brave conștiințe cetățenești împo
triva acelor stări de lucruri carac
terizate prin corupție bun-plac și 
asuprire, iar pe de altă parte prin 
adeziunea militantului cu convin
geri înaintate la lupta clasei mun
citoare.

în afara caracterului lor comba
tiv, desenele Iul Tonitza nu lasă 
impresia grabei și, deci, a nedesă- 
vîrșirii.

De el, ca și de mal vîrstnicul, 
respectatul său prieten Gala GalaC- 
tion, mă leagă amintirea sprijinu
lui pe care ei l-au dat „Socialismu
lui' în momente cînd, după primul 
război, muncitorimea, însuflețită de 
elan revoluționar, a desfășurat ac
țiuni eroice, prilejuitoare de mari 
izbînzi, dar și de grele suferințe, îm
potriva unei orînduiri care abia 
peste un sfert de secol avea să fie 
înlăturată prin, în primul rînd, lupta 
și jertfa comuniștilor.

Atunci, în anii 1919—1920, cînd 
ziarul era mereu masacrat de 
cenzură (nu 1 se îngăduia nici 
măcar publicarea listelor de sub
scripție pentru ajutorarea fami
liilor luptătorilor întemnițați), me
reu confiscat, suspendat pe ter
mene mai îndelungi, mai scurte, 
Gala Galaction și Tonitza 
fost alături de clasa 
re, aducînd cotidianului 
mul' contribuția marelui

„Siluetele de-o clipă' 
forului și imaginile 
prin care Tonitza înfățișa oroarea 
represiunii de la 13 Decembrie 
1918, mizeria copleșitoare a mun
citorului osîndit șomajului, purtat 
între baionete, zvîrlit în închisoa
re (însă și dîrzenia lui) au avut da
rul întăririi încrederii maselor în 
dreptatea și izbînda finală a cau-

zel pentru care ele angajau bă
tălii.

Să se rețină amănuntul (intere
sant, semnificativ, cred) că redac
ția nu dădea șl nici nu sugera, 
cum era și este îndeobște practi
ca în relațiile dintre publicații și 
redactori sau colaboratori, „su
biecte' nici prozatorului, nici lui 
Tonitza. Rămîneau la alegerea lor 
— și au dovedit că știau să le gă
sească.

Dacă Gala Galaction venea per
sonal cu articolul — cîte o dată cu 
mai multe, scrise pe file de caiet 
dictando — la clubul din str. Sf. 
Ionică, unde se aflau birourile 
ziarului (pe atunci el nu era preot, 
cl numai modest șl prost plătit re- 
ferendar la Casa Școalelor), To
nitza își trimitea desenele prin 
mijlocirea tovarășei sale de viață.

...Așa că, propriu-zis, pe el l-am 
cunoscut (și din acel ceas priete
nia noastră a rămas afectuoasă) 
abia după vreo șapte ani, la Sîm- 
băta de Sus unde. într-un 
al lui Brîncoveanu, era un 
de odihnă și — aștern un cuvînt 
cam prea mult folosit astăzi - 
ație pentru scriitori și artiști.

Era blajin, modest, tăcut ; stăruia 
pe figura lui un aer de oboseală 
și de tristețe. Bunăvoia și cuvîntul 
de duh erau determinate la el de 
un pahar, de mai multe, de vin.

Ne-am întîlnit prin redacții, prin 
expoziții și schimbam un cuvînt. 
Întîlnîrlle erau rare deoarece rare 
erau și aparițiile

a- 
se 
în

ci/
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au 
muncitoa- 
„Soclalis- 
lor talent, 
ale scrii-

zguduitoare

Ing. Vaier POPA
Hunedoara

Intr-unul din laboratoarele Institutului de medicină șl farmacie din Iași
Foto : Agerpres

castel 
cămin

ere-

lui. Stătea acasă 
și lucra sau, săp- 
tămîni și luni, 
pornea prin alte 
locuri de unde se 
întorcea, cum se 
întorsese și de la 
Sîmbăta de Sus, 
c-un maldăr de 
lucrări, toate pli
ne de prospeți
me și inedit.

Ultima amintire pe care o păs
trez în legătură cu el se plasează 
la Constanța, cam cu vreun an 
înainte de sfîrșitu-i atît de timou- 
riu. Stătea la o masă de birt, afla
tă pe trotuar (era vară) Prînzise. 
Zăbovea cu un pahar de vin dina
intea lui. Părea îngîndurat și părea 
stînjenit că-1 văzusem. Lucra, dar 
nu pentru a adăuga alte opere 
acelora pe care le realizase pînă 
atunci Lucra la restaurarea unei 
biserici, făcînd treaba pe care o 
făcuseră și alți înaintași ai lui — 
dar aceștia la începutul vieții și 
carierei lor. Tonitza era obligat 
s-o facă pentru a-și cîștiga exis
tenta, după ani și ani de trudă 
consacrată creației care-i dăruise 
prestigiu de artist 
fruntași, însă nu-1 
post de griji.

Definind cîndva
lui, sclav, în condițiile timpului 
trăit de el, „al cumpărătorului că
tre care trebuie să se adreseze ca 
să-și vîndă produsul muncii sale”, 
Tonitza își punea nădejdea în „so
cietatea de mîine, care va fi socie
tatea muncii și a libertății pentru 
toți' și care „va ști să aducă o în
dreptare înțeleaptă acestei stări de 
lucruri rușinoase*

El n-a avut norocul să trăiască 
pentru a-și vedea împlinite aștep
tările și a se bucura de întreaga 
prețuire a prezentului.

fruntaș printre 
pusese la adă-

situajia artistu-

r-
I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
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I
ivimurui se inifjri 

nește cu personalul 
norului, admirînd fa

I
B
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AGENDA
CULTURALA

Simpozionul: P. C. R., 
conducător încercat 
al [toporului in construirea 
socialismului

In sala mică a Palatului a avut loc 
ieri seara, în cadrul ciclului de ma
nifestări organizate de către Con
siliul pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă în 
cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Ro
mân, un simpozion intitulat „P.C.R. 
conducător încercat al poporului în 
construirea socialismului”. Au vorbit 
prof. univ. Mircea Biji, membru co
respondent al Academiei, vicepreșe
dinte al Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, prof. univ.Jean Li- 
vescu, membru corespondent al Aca
demiei, adiuncl al ministrului învătă- 
mîntului, Pop Simion, scriitor, vice
președinte al Uniunii scriitorilor.

Premieră teatrală

Ieri seară a fost prezentat în pre
mieră la Teatrul Mic din Capitală 
spectacolul „Incident la Vichy" de 
Arthur Miller. Regia: D. D. 
leanu. Scenografia : Adriana Leo- 
nescu. Din distribuție au 
cut parte Constantin Codrescu, Ion 
Marinescu, Vasile Gheorghiu, Ion 
Ciprian, H. Nicolaide, Nicolaie 
Ifrim, Vasile Nițulescu, Mihai Do- 
qaru, Alexandru Lungu, Tudorel 
Popa, Dinu lanculescu șl alții.

Ne-

fă-

Festivalul artistic studențesc

Tn zilele de 2 și 3 mai se desfă
șoară în Capitală faza pe țară a 
Festivalului artistic studențesc. Pe 
scena sălii Palatului pionierilor vor 
evolua orchestre de muzică popu
lară, ansambluri folclorice, coruri șl 
echipe de dansuri. La Casa de cul
tură a studenților vor avea loc 
programe prezentate de formații de 
estradă, brigăzi artistice de agita
ție, orchestre de muzică ușoară.

TOMA GEORGE MAIORESCU

rr

cargoulul 
retrăiește

„Zeii desculți* — ul
tima carte a Iul Toma 
George Maiorescu — e 
rodul unui efort gene
ros de rememorare șl 
ordonare a numeroase
lor impresii adunate în- 
fr-o îndelungată călăto
rie. Cititorul Invitat de 
autor sub pavilionul ro
mânesc al 
„Dobrogea’
toate emoțiile unei că
lătorii de „199 de zile 
și nopți’, peste mări și 
oceane, ancorează în 
Italia, la Palermo, în 
insulele Capului Verde, 
la Rio de Janeiro, la 
Sao Paolo, Santos, Bue
nos Aires etc., zboară 
cu avioane supersonice 
peste întinderile conti
nentului, se plimbă prin
tre minunatele edificii 
arhitectonice ale noii 
capitale — Brasilia.

în notele sale de că
lătorie, T, G. Maiorescu 
nu se arată atras în pri
mul rînd de detaliile 
geografice sau urbanis
tice. în centrul atenției 
sale stau oamenii, cu 
obiceiurile, cu modul lor 

• dea gîndi, simți și dea 
se manifesta.

Cititorul se împriete- 
I va

porului, admirînd fante
zia manifestată cu oca
zia „botezului Ecuatoru
lui’ de un marinar fost 
cioban, stă de vorbă cu

și vigo are

desculfi"

dansurilor a- 
amuzat de 
unor triburi 

legătură cu

muncitori de la șantie
rele navale din Ancopa, 
se indignează în fața 
unor acțiuni ale Mafiei, 
se descoperă pios în 
fața casei din Palermo 
în care a locuit Băl- 
cescu. E uluit și vrăjit 
de ritmul 
fricane și 
obiceiurile 
indiene în
nașterea. E interesat să 
afle ce gîndește despre 
arhitectura modernă ce
lebrul Niemeyer, cel 
ce-a făcut prin origina
lele sale soluții „să cînte 
betonul’. Participă cu 
interes la „colocviul’ 
despre pictura brazilia
nă, mai ales că află cu a- 
ceastă ocazie că unul 
din marii pictori ai Bra
ziliei e 
origine, 
numele 
liste Cu 
ție. E pus pe gînduri de 
alegerea pe care a fă- 
cut-o Amado cînd s-a 
dedicat artei filmului ca 
fiind mai eficace într-o 
țară plină de analfabeți 
și e impresionat de ple
doaria acestuia pentru 
realismul cel mai direct 
și autentic ; e bucuros 
să afle la ce mai lucrea
ză Carolina Maria de 
Jesus „ambasadoarea 
mizeriei” din (avele.

Toma George Maio
rescu dă largi și preți-

oase indicafli despre 
tuația economică și | 
litică a statelor vizitate. 
Informația de ordinul 
cel mai divers e subor
donată însă demonstră
rii unei idei dintre cele 
mai nobile : aceea a 
identității de gîndire și 
aspirații a oamenilor de 
pretutindeni. Identitate 
care e încă o dovadă 
că... „pămînful e ro
tund’. Peste fot oamenii

i sl- 
po-

un ardelean de 
care pomenește 
României socia- 
deosebită emo-

• Filarmonica de stat „G. Enescu' 
(la Ateneu — orele 20) : CONCERT 
SIMFONIC.
• Sala Palatului: LOGODNICUL DIN 
LLINA (spectacol prezentat de Teatrul 
de stat de Operetă — orele 19,30).
• Teatrul de Operă si Balet : SIM
FONIA FANTASTICĂ î BOLERO : 
ȘEHEREZADA — 19,30.
• Teatrul de stat de Operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caraqiale" 
(sala Comedia) : COPIII PĂMÎNTU- 
LUI — premieră — 19,30, (sala Stu
dio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măqureanu nr.
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORIN
ȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER
- 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
qiale' : VARĂ ȘI FUM — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE
- 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase' 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
- 20, (sala Victoria) : CU MUZICA 
E DE GLUMIT — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCU
LUI — 19,30.

lată două atribute 
pe care Ansamblul de 
cîntece și dansuri al 
Armatei le-a etalat pe 
tot parcursul concer- 
tului-specfacol oferit 
în zilele trecute în Sala 
Palatului. înființat în 
anul 1947, făcîndu-se 
cunoscut printr-o rod
nică activitate desfă
șurată în fața a sute 
de mii de spectatori de 
pe tot cuprinsul țării, 
ducînd faima cîntului 
și jocului românesc cu 
prilejul numeroaselor 
turnee peste hotare, a- 
cesf colectiv artistic a 
acumulat o bogată ex
periență.

Merită semnalate cî- 
teva noi elemente apă
rute în programele an
samblului: orchestra a 
găsit o nouă formulă — 
o amplificare ingeni
oasă a formației de 
fanfară cu instrumen
te de coarde, care a 
Creat posibilitatea a- 
bordării unui reperto
riu mai bogat, . cu lu
crări mai colorate de
cît ne obișnuise for
mația. Calitatea vocală 
a soliștilor și a corului 
bărbătesc (pregătit de 
I. Vanica) a atras a- 
tenția chiar de la pri
ma lucrare — Slăvim 
Partidul, de Sergiu 
Sarchizov — prin
mogenitate, prin voci 
cizelate și o bună teh
nică a emisiei. Inter
pretarea întregului pro
gram vocal a dezvă
luit o diversitate de 
timbre și intensități so
nore, o adevărată în
trecere (în sensul bun) 
cu orchestra, ca de 
pildă, în reușita pre
lucrare a Doinei (so
listă Milca Nisfor) și în

o-

Dansul săbiilor de A. 
Haciaturian, prezentat 
într-o inspirată 
scriere corală.

Lucrări corale 
amploare au fost 
zentafe cu grijă 
tru monumental, 
tru finisarea atentă și 
expresivă a detaliilor. 
Impresionante pagini 
corale au fost pie
sele Conspiratorii de 
Beethoven, Trec ostașii 
de Cornel Trăilescu. 
Balada Mama Iul Ștefan 
cel Mare de Gh. Dima 
(soliști Mioara și Pom
pei Hărăștășanu) cu 
acompaniament de or
chestră, a constituit un 
alt moment preqnant 
al programului. Intr-o 
nouă versiune a 
prezentată veșnic 
năra lucrare Valurile 
Dunării de Ivanovici, 
„reîntinerită” într-o in
genioasă transcriere 
polifonică pentru cor 
și soliști (Aida Aba- 
cief, Milca Nistor). Pre
cizia și competența di
rijorului, colonelul Dinu 
Slelian, au asigurat pri
mei părți a spectaco
lului deplina reușită.

Cea de-a doua par
te a programului a a- 
dus pe scenă jocuri și 
scene coregrafice ca
racterizate prin tine
rețe, grafie și vigoare, 
împletite armonios și 
sugestiv, într-o trepi
dantă alternanță, cu 
cîntece populare in
terpretate de soliști 
vocali și instrumen
tiști. Pentru această 
desfășurare de frumu
sețe de o plasticitate 
inedită se cade să a- 
plaudăm pe maeștrii 
de balet G. Baciu, VI. 
Bedea, Viorica Clșmi-

ION BLĂJAN

Cartea lui Ion Blă- 
jan, „Omul cu oche
lari negri' nu aduce 
în fața cititorului in
trigi pasionante sau 
întîmplări extraordi
nare. “ 
doar 
mic 
vieții 
din naștere de lumina 
ochilor, animat însă 
de o puternică dorin
ță de a cunoaște 
înțelege lumea

Ea reconstituie 
drumul prin ni- 
spectaculos al 
unui om lipsit

Și 
în-

tran-

de 
pre- 
pen- 
pen-

fost 
iî-

giu (costume: Livia 
Piso; regia: V. Filipov). 
Frumoasele suite de 
dansuri Făgărășana, 
Joc din Oaș și Dans 
ostășesc din savuroasa 
scenetă coregrafică „La 
concurs’ ne-au îneîn- 
tat (soliști Marioara 
Zlăfoianu, Petre So- 
froniuc, losif Bereczky). 
Din programul instru
mental am remarcat in
terpretarea plină de 
căldură a naistului 
Stanciu Simion, măies
tria faraqotisfului Ion 
MUu, precum și a cîn- 
făreților Polina Manoi- 
lă și Ion Bogza. Con
ducerea muzicală a 
părfii a doua a specta
colului a fost asigura
tă cu multă pricepere 
de maiorul Sergiu E- 
remia.

Finalul 
lui, viu 
constituit 
frescă muzical-coregra- 
fică, un omagiu adus 
celui care a iubit ne
spus folclorul româ
nesc șl l-a turnat în li
cărele nemuritoarei 
Rapsodii Române — 
George Enescu. Tntre- 
qul tablou, gîndif cu 
fantezie 
tat cu I 
socotit i 
Uzările 
acestui 
lecfiv.
că Ansamblul decîn- 
tece și dansuri al ar
matei tinde spre lăr
girea mijloacelor sale 
de expresie artistică 
și obține succese pe 
calea îmbogățirii șl 
diversificării spectaco
lului de gen.

spectacolu- 
aplaudat, a 

o reușită

> și interpre- 
talenf, poate fi 
una dintre rea- 
de seamă ale 
înzestrat co- 

E îmbucurător

Constantin RASVAN

NOTE DE LECTOR

luptă și doresc pentru 
ei și ceilalfi fericirea și 
această dorință „se con
cretizează în cuvinte 
simple care nu au ne
voie de tălmăcirea dic
ționarului : pace, prie
tenie*.

Cartea nu are decît de 
cîșfigaf de pe urma so
brietății relatării, sobrie
tate întreruptă uneori 
de uimirea în fața ine
ditului și senzaționalului 
sau de indignarea în 
fața înapoierii, inegali
tății, mizeriei și nedrep
tății și mai ales de nos
talgia, imensa nostalgie 
după meleagurile na
tale.

Natalia STANCU

a-șiconjurătoare, de 
cîștiga demn existen
ța. Fără a urmări 
transfigurarea artisti
că a propriilor amin
tiri, autorul relatează 
momente ale 
sale cu multă 
tate, captînd atenția 
cititorului nu atît prin 
dramatismul faptelor, 
cît prin sinceritatea și 
autenticitatea evocă
rii. Cartea dobîndește 
astfel un pregnant 
caracter memorialis
tic, constituind tot
odată un prețios do
cument uman, o măr
turie a capacității o- 
mului de a depăși su
ferința, de a se inte
gra în efortul creator 
al semenilor săi

Primele impresii pe 
care Copilul le dobîn-

visții 
sobrie-

dește doar prin auz 
și pipăit despre pă
rinții și frații săi, des
pre casa și satul în 
care s-a născut sau 
despre gîndurile și 
preocupările oameni
lor, 
cînd, cu 
tudinile 
orizontul 
noaștere 
cînd el 
alături de alți ne
văzători, taina ci
titului, a scrisului, 
ca și a unor meserii, 
eforturile de a-șl afla 
un loc în societa
te constituie substan
ța unor episoade 
de-a lungul cărora îl 
însoțim pe eroul căr
ții. Permanent răzbate 
însă zbuciumul său 
interior, năzuința de 
a-și pune în valoare 
posibilitățile, de a fi 
înțeles și apreciat 
tocmai pentru ceea 
ce el se simte în 
stare a realiza. Auto
rul nu restrînge însă 
narațiunea doar la a- 
cesfe frămîntări indi
viduale. în paginile 
cărții prind viată exis
tentele unor oameni a- 
propiați — ale părin
ților, profesorilor sau 
colegilor, ale celor 
care-1 sprilină să-și 
afirme însușirile — 
cît și cadrul social 
caracteristic enocii.

Constatăm desigur, 
în mod inerent, și u- 
nele imperfecțiuni, în
deosebi în organiza-

anii de școală 
toate vicisi- 
întîmpinate, 
său de cu- 
se lărgește, 

deprinde,

rea materialului de 
viață, în diluarea 
substanței epice, mai 
ales spre final, sau în 
repetarea unor situa
ții, care nu aduc un 
plus de expresivitate.

Dincolo de acestea, 
însă, „Omul cu oche
lari negri* ne impre
sionează prin talentul 
de povestitor al lui 
Ion Blăjan, prin au
tenticitatea și sobrie
tatea narațiunii sale, 
prin reliefarea, în a- 
cest caz particular, a 
capacității omului de 
a Infringe dificultățile 
care îi stau în față.

Sorin MOVILEÂNU

• HAIDUCII: Patria (completare Ca
binetul de stampe) — 8; 10: 12,15j 
14,30: 16,45: 19, 21,15.
• O CLASA NEOBIȘNUITĂ: Repu
blica (completare Instructorul pentru 
alfabetizare) — 9,15, 11,30, 14, 16,30, 
18.45; 21.
• VISCOLUL — cinemascop : Lucea
fărul (completare Orașul care Iu
bește) - 9,30, 11,45, 14, 16,15, 18,30,
20.45, Melodia (completare Vtrste) —
16.15, 18,30, 20,45.
• MUNCILE LUI HERCULE : Melo
dia — 9,30: 11,45; 14. .
• RICHARD AL III-LEA : Cinemate
ca - 10, 1.3.
• CORĂBIILE LUNGI —■ cinemascop: 
București — 9,30, 12.15, 15,30: 18.15,
20.45. Gloria — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30, 21, Flamura — 9,30: 12,15; 15, 
17.45; 20,30.
• PARCAREA INTERZISĂ t Capitol 
(completare Orizont științific nr. 1—2)
— 10, 12, 14, 16,30; 18,30, 20,30, Mio
rița (completare Cartiere noi tn Bucu
rești) — 9,45, 12, 14,15, 16,30: 18.45, 
21, Volga (completare Știlntă si teh
nică) — 9.45, 12; 14,15: 16.30, 21.
• HAI, FRANȚA I : Festival (com
pletare Mărturii ale civilizației anti
ce) — 8,45, 11,15: 13.30: 16, 18,30:21, 
Arta (completare Cabinetul de stam
pe) — 10: 12,30: 15, 17,30: 20, Mo
dern (completare Vtrste) — 9,45: 12,
14.15, 16.30, 18.45, 21.
• VIATA ÎNCEPE LA ORA 8 SEA
RA : Victoria (completare Orașul 
care Iubește) — 10: 12,30, 15,45,
18.15, 20,45, Grlvița (completare 
Vtrste) — 18, 20,30.
• FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Grivlța
— 10, 12.30, 15,30.
• ULTIMUL TREN DIN GUN HILL: 
Central (completare Cartiere noi tn 
București) — 9, 11,15, 13,30, 16, 
18 30• 21
» PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii , Lumina — 9,15, 12,45;
16.30, 20,15.
• TOM JONES t Union — 15,15; 18,
20.45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Del- 
na — 10.
• FIFI ÎNARIPATUL t Doina (com
pletare Pasiuni) — 11,30; 13,45: 16, 
18,15: 20,30.
• DOI — cinemascop — STÂNGA
CIUL : Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare.
• SCRISOARE DE LA O NECUNOS
CUTĂ : Giulești (completare Geolo
gii) - 10,30, 16, 18,15: 20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Feroviar — 9, 11,30: 14.
• CHEILE CERULUI: Feroviar (com
pletare Macii roșii) — 16,15, 18.30, 
20 45. Flacăra (completare Orizont 
științific nr. t—2) — 15,30: 18 : 20 30. 
e BARCAGIUL — cinemascop: înfră
țirea între popoare (completare E- 
nergla) — 10: 15 30, 18, 20.30, Moși
lor (completare Cabinetul de stampe)
— 11, 15.30, 18, 20.30.
• DITPĂ MINE. CANALIII — cine
mascop : Excelsior — 9,30: 12,15, 1.5,
17.45, 20.30. Tomis — 9.30, 12,15: 15: 
17.45: 20,30 (la ambele completarea 
Orașul care iubește), Rahova (com
pletare Plasma) - 15,30, 18 : 20.30.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULTJT — ci
nemascop • Dacia — 9.30, 11.45, 14,
16.15, 18,30 : 20,45, Drumul Sării —
15.30, 17,45, 20 (la ambele completa
rea Un bloc neobișnuit), Crînqasi 
(completare Cocenel) — 15.45, 18,
20.15,
• ANI CLOCOTITORI: Buzesti (com
pletare Politețe) - 17.45, 20.30.
• TRAGFTT ÎN STANISLAS : Buzeștl
— 10, 12.15, 15
• A FOST CÎNDVA HOT — cine- 
mascop t Cosmos (completare Ivan 
Funev) — 15.45; 18, 20.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Bucegi 
(completare Vtrste) — 18 , 20,30.
• VESELIE I A ACAPULCO : Bucegi
— 10, 12.30, 15,30.
• VANINA VAN1NI : Unirea — 16, 
18,15: 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Vitan (Completare Co
cenel) - 15.30: 18: 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER 1 — cinema
scop : Aurora (completare Orașul 
care iubește) — 17.45, 20,30.

VIZIUNE
• 18,00 — Transmisie din sala Floreasca a tntîlnirii de vs- 
lei dintre echipele Rapid București și Ț.S.K.A. Moscova, în 
cadrul Cupei Campionilor Europeni • 19,00 — Telejurnalul 
de seară • 19,15 — Cîntă orchestra simfonică a Liceului 
de Muzică nr. 1 din București • 20,00 — SĂPTĂMÎNA — 
reportaje filmate și interviuri • 21,00 — Avanpremieră — 
Spicuiri din programele săptămînii viitoare ale televiziunii
• 21.15 — Teleglob — ciclul de călătorii geografice : Japo
nia • 21,45 — Selectiunl din operetele compozitorilor români: 
Gherase Dendrino, Filaret Barbu, Nicolae Kirculescu, ton 
Vasilescu, H. Mălineanu, Aurel Giroveanu. își dau con
cursul : artistul poporului Ion Dacian, Cella Tănăsescu, 
Lucia Roic Valeria Rădulescu, Lidia Popescu, Elena Simio- 
nescu, Maria Moraru. lacobina Vlad, Nicolae Tăranu, Lu
dovic Spiess, Nelli Marinescu, Dinu Teodorescu, Euqen Sa- 
vopol, Maria Mitrache. Cristina Dan, Nicolae Bunda și un 
grup de balerini de la Teatrul de Operă și Balet » 22,30 — 
Telejurnalul de noapte A 22.40 — Buletin meteorologic.
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE DE CĂTRE

Ședințe ale 
Permanente

unor Comisii
ale C.A.E.R.

AMBASADORUL REPUBLICII LIBAN
CUVÎNTĂRILE ROSTITE

Pentru industria 
de petrol și gaze

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Robert Klat 
și-a exprimat bucuria de a i se 
fi acordat privilegiul să reprezin
te pentru prima oară țara sa în 
România.

El a scos în evidentă faptul că 
între România și Liban s-au sta
tornicit relații de prietenie și în
țelegere reciprocă, manifestate 
deja cu numeroase ocazii în ca
dru] organismelor internaționale.

Ambasadorul libanez a relevat 
existenta unor reale posibilități 
pentru consolidarea și dezvoltarea 
colaborării bilaterale, spre binele 
ambelor popoare și al cauzei păcii, 
arătînd că va depune toate efor
turile în vederea realizării acestui 
obiectiv.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
și-a exprimat satisfacția de a sa
luta în persoana ambasadorului 
Robert Klat pe primul reprezen
tant al Libanului în România.

Menționînd că Republica Socia
listă România dorește să dezvolte 
multilateral relațiile sale cu toate

statele, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității naționa
le, a egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a subliniat bunele pers
pective existente pentru lărgirea 
continuă a relațiilor româno-li- 
baneze.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a urat ambasado
rului libanez succes în activitatea 
sa, asigurîndu-1 că se va bucura 
de tot sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al 
său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasado
rul Robert Klat a avut loc apoi 
o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convor
bire au participat 
mănu, secretarul 
Stat,

Grigore Gea- 
Consiliului de 

și Corneliu Mănescu, mi
nistru] afacerilor externe.

Vizitele delegației
parlamentare a Turciei

între 21 și 26 aprilie a avut loc 
în orașul Brașov ședința a XXII-a 
a Comisiei Permanente a Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc pentru industria de petrol și 
gaze.

La lucrările ședinței au partici
pat delegațiile: Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Socia
liste Cehoslovace, Republicii De
mocrate Germane, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Socialiste 
România, Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și Republicii 
Populare Ungare.

în calitate de 
participat 
blicii _ 
blicii

La 
carea 
pra sarcinilor Comisiei 
nente a C.A.E.R. pentru industria 
de petrol și gaze, care decurg din 
hotărîrile ședințelor a XX-a și a 
XXI-a ale Comitetului Executiv al 
Consiliului.

Comisia a examinat și a aprobat 
orientarea principală a activității 
ei pe 2—3 ani, a aprobat raportul 
asupra lucrărilor efectuate în ă- 
nul 1965 și activității ei în viitor, 
a precizat planul de lucru al Co
misiei pe anul 1966 și programele 
de lucru privind unele teme din 
acest pian; de asemenea, a exa
minat unele probleme metodologi
ce și problemele standardizării 
produselor petroliere și a metode
lor de încercare a acestora.

observatori au 
reprezentanții Repu- 

Democrate Vietnam și Repu- 
Cuba.

ședință s-a ascultat comuni- 
președintelui Comisiei asu- 

Perma-

Totodată Comisia a examinat 
unele probleme care prezintă in
teres în colaborarea dintre țările 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
industriei de petrol și gaze.

Lucrările ședinței au decurs 
tr-o atmosferă de prietenie și 
țelegere reciprocă.

Pentru geologie

în- 
în-

între 20 și 25 aprilie, a avut loc, 
la București, ședința a VIII-a a Co
misiei Permanente C.A.E.R. pen
tru geologie.

La ședința Comisiei au partici
pat delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R.: Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Mongolă, Republica Populară Po
lonă. Republica Socialistă Româ
nia. Republica Populară Ungară, 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

în calitate de observatori
luat parte reprezentanți ai Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne și Republicii Cuba.

La ședință au fost examinate o 
serie de probleme care prezintă 
interes pentru țările membre, re
feritor 
ratura 
crările 
că de
fecționarea acestei aparaturi, 
cum și alte probleme:

Ședința Comisiei a decurs 
tr-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă.

au

la tehnica de foraj și apa- 
de laborator folosită în lu
de foraj, seria parametri- 
aparatură geofizică și per- 

pre-

în-

I

I
I

I înaintea deschiderii

TELEGRAME EXTERNE

MOSCOVA

0 reafirmare 
a prieteniei

Delegația Marii Adunări Națio
nale a Turciei, condusă de Ferruh 
Bozbeyli, președintele Medjilisu- 
lui, care se află în țara noastră, 
a fost primită joi de Ion Mărcuș, 
președintele Sfatului popular al 
egiunii Brașov.

L.t primire au participat Ion 
Cristoloveanu și Mircea Rebreanu, 
deputați în M.A.N., și membri ai 
Comitetului executiv al sfatului 
popular regional. A fost de față 
Argun Coban, prim-secretar al 
ambasadei Turciei la București.

Președintele Sfatului popular al 
regiunii Brașov a vorbit oaspeți
lor despre organizarea administra
tivă a regiunii, dezvoltarea econo-

mică 
El a 
Marii Adunări Naționale a Tur
ciei un dejun la Poiana Brașov.

în cursul dimineții, parlamen
tarii turci au vizitat 
tractoare din Brașov, 
uzinei, Emil Oniga, 
oaspeților uzina și i-a informat 
despre producția ei, despre dota
rea tehnică și perspectivele pro
ducției. Oaspeții au semnat în 
cartea de onoare a acestei unități 
industriale.

Seara, membrii delegației parla
mentare turce au luat parte la 
spectacolul Teatrului de Operă și 
Balet din Capitală. (Agerpres)

a învățămîntului și culturii, 
oferit, în cinstea delegației

Uzina de 
Directorul 
a descris

ACTUALITATEA ÎN
CLUJ P LOlE $ TI

Simpozion festiv
Filiala din Cluj a Academiei Re

publicii Socialiste România a orga
nizat miercuri după-amiaza, în sala 
de conferințe a bibliotecii universi
tare, un simpozion festiv consacrat 
celei de-a 45-a aniversări a creării 
P.C.R. Au prezentat comunicări 
acad. Constantin Daicoviciu despre 
„Partidul Comunist Român continua
torul idealurilor și tradițiilor progre
siste ale poporului român* ; prof. 
Aurelian lonașcu, prof. Tudor Dră- 
gan, prof. Ion Demeter, prof. Ion 
Ceterchi, despre „Rolul partidului 
în perfectionarea relațiilor de pro
ducție și a funcțiilor statului socia
list român” ; acad. Raluca 
acad. Aurel Moga, acad. 
Peferfi, prof. Alexandru 
membru corespondent al Acade
miei, prof. Ion Ursu, membru cores
pondent al Academiei, comunicarea 
„Rolul partidului în orientarea cer
cetării științifice din patria noastră, 
îmbinarea cercetării fundamentale 
cu cea aplicativă”.

Comunicările, ținute la un înalt 
nivel științific, au fost primite cu in
teres de asistentă.

Anvelopele 
de la Florești

Tinînd seama de cerințele tot mal 
mari de anvelope pentru autotu
risme, uzina „Victoria* Florești pro
duce în serie mare cauciucuri care 
pot fi utilizate la mașinile „Fiaf”, 
„Moskvici”, „Varfburg”, „Trabanf”.

ES2J23

Ripan, 
Ștefan 
Roșea,

GHEORGHIU Șl KORCINOI
Noi unități sanitare PE PRIMELE LOCURI

Cronica zilei

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, Gheorghi Petkov, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului So
fia, a fost miercuri și joi oaspe
tele litoralului. El a fojst primit 
la Sfatul popular al orașului Con
stanța de Petre Nicolae, președin
tele Comitetului executiv. Oaspe
tele bulgar a vizitat complexele 
de odihnă din stațiunile Mamaia, 
Eforie nord și Eforie sud. Muzeul 
regional de arheologie din Con
stanța, precum și gospodăria agri-

REGIUNI
Produsele fabricate la Florești au 
califăfi fehnice și estetice superioa
re : profil modern, aderență bună la 
sol, rezistență mare în exploatare. 
După cum arăfa ing. Ion Dima, di
rectorul uzinei, aceste aprecieri po
zitive sînt confirmate de numărul tot 
mai mare de comenzi sosite pe a- 
dresa unității de la diferite firme 
și clienți din străinătate. Pentru 
viitor, inginerii și specialiștii uzinei 
pregătesc noi tipuri de anvelope, 
străduindu-se să îmbunătățească 
continuu caracteristicile lor calita
tive. •

La Fălticeni, constructorii au 
predat pentru recepție clădirea 
unei policlinici moderne, cu o ca
pacitate de 800 de consultații și 
tratamente pe zi. Aceasta este cea 
de-a 7-a policlinică construită în 
ultimii 6 ani în regiune. în orașul 
Suceava, constructorii fac ultime
le finisări la spitalul cu 600 de pa
turi. La nivelele superioare a în
ceput mobilarea camerelor. Pe 
șantier a sosit, de asemenea, cea 
mai mare parte din aparatura 
medicală Prin darea în folosință 
a acestui spital, numărul paturi
lor din unitățile sanitare ale re
giunii va ajunge la peste 5 300

Turneul de șah 
continuat ieri cu 
del a 5-a. Rezultatele înregistrate: 
Garda—Ciocfltea — remiză i Pav
lov—Neamfu l—Oi Partos—Mafu- 
lovid 0—11 Soos—Gheorghiu — re
miză i Czerniak—Ghitescu — remi
ză i Minici — Korcinoi 0—I; Ka- 
valek — Bednarskl (întreruptă eu 
avanta) de partea lui Bednarskl).

tn clasament conduc Gheorghiu 
(România) și Korcinoi (U.R.S.S.) cu 
dte 4 puncte, urmați de Bednarskl 
(Polonia) cu 3,5 puncte și o partidă 
întreruptă.

de la București a 
desfășurarea run-

( Agerpres)

BRAȘ O V

0 clădire nouă pentru 
Institutul politehnic

Recent, constructorii au coborît 
schelele de pe noul edificiu de în- 
vătămînt superior din Brașov des
tinat studenților Institutulu: politeh
nic. Clădirea, situată în centrul ora
șului. a-e numeroase săli de cursuri 
și laboratoare pentru catedrele de 
electrotehnică, mecanică agricolă și 
tratament termic. In cutând va fi 
gafa și noul complex studen|esc cu 
400 de locuri.

colă de stat Murfatlar. în cinstea 
oaspetelui bulgar, Petre Nicolae a 
oferit o masă prietenească.

*
Sala de marmură a Casei Scîn- 

teii găzduiește, începînd de joi 
după-amiază. o interesantă expozi
ție intitulată „Cambodgia azi". 
La vernisajul expoziției au partici
pat tovarășii Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., prof, 
univ. Stanciu Stoian, secretar ge
neral al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, și 
alte persoane oficiale. Au luat cu- 
vîntul Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, 
bodgiei în 
Caimerom.

I Expoziției 
(economice române
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| plenarei C. C. 

al P. C. Bulgar

MOSCOVA 28. 
cial Agerpres, T. 
te : După cum s-a mai anunțat, la 
4 mai urmează să se deschidă in 
capitala U.R.S.S. Expoziția econo
mică a Republicii Socialiste Româ
nia. Menită să înfățișeze locuitori
lor Moscovei și din alte orașe so
vietice sucr-"ele obținute de eco
nomia țări! dastre în ultimii ani, 
expoziția, prin amploarea ei, dar 
mai ales prin varietatea și calita
tea exponatelor, trezește interes. 
Multe ziare și reviste sovietice, 
printre care „Pravda", „Izvestia", 
„Ekonomiceskaia Gazeta", „Elek- 
trotehnika", „Targovlia Za Rube- 
jom“ și altele cuprind în paginile 
lor o suită de informații privind 
manifestarea în sine, precum și 
articole de prezentare a unor ra
muri industriale și a unor produse 
expuse.

Primăvara, care de citeva zile 
s-a făcut simțită din plin și aici la 
Moscova, atrage zilnic în frumo
sul parc Sokolniki, care găzduiește 
expoziția noastră, sute și sute de 
moscoviți. Ei au făcut încă de pe 
acum cunoștință 
ponate — cele 
liber : șantierul 
rele și mașinile 
și utilajele pentru șantierele de 
construcții etc. De altfel, turla ar
gintie a instalației 4DH-315 pen
tru forajul la 7 000 metri adîncime, 
deasupra căreia flutură drapelul 
tricolor al patriei noastre, predo
mină — prin înălțimea sa de 63 
metri — toate împrejurimile, anun- 
țînd apropiata inaugurare.

Lucrările de organizare propriu- 
zisă a expoziției sînt în linii mari 
terminate, urmînd să se facă ulti
mele retușuri, după care ea va pu
tea primi oaspeții.

— Trimisul spe- 
Nițescu, transmi-

cu o serie de ex- 
prezentate în aer 
petrolier, tractoa- 
agricole, mașinile

încheierea lucrărilor

și ambasadorul Cam- 
România, Measketh

Cu prilejul 
„Cambodgia 
Cambodgiei a oferit un cocteil.

★
Joi, s-a înapoiat în țară, venind 

de la Geneva, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, șeful delegației române 
la lucrările sesiunii a XXI-a a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa. La sosire, în Gara de Nord, 
au fost prezenți Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ilie Voicu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și alte 
persoane oficiere. (Agerpres)

deschiderii expoziției 
azi", ambasadorul

SOFIA 28 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. transmite că la Sofia au 
luat sfîrșit joi lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, la care au fost 
discutate problemele în legătură 
cu noul sistem de conducere a eco
nomiei naționale. în încheierea lu
crărilor a luat cuvîntul Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar.

Plenara a aprobat principalele 
norme ale noului sistem de condu
cere a economiei naționale.

Din programul competițional
RETURUL ÎNTÎLNIRII RAPID 

BUCUREȘTI-Ț.S.K.A. MOSCOVA, 
contând pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni* la vo
lei masculin, va avea loc astăzi 
în sala Floreasca din Capitală, 
începînd de la ora 18.

CUPLAJUL INTERNAȚIONAL DE 
RUGBI București (juniori)-Pirlnel 
(juniori), Steaua-Selecjionata Ar
mate! franceze este programat 
pentru luni 2 mai, începînd de la 
ora 10, pe stadionul „Republicii' 
din Capitală.

ECHIPELE DE FOTBAL DIN CA
TEGORIA A își reiau întrecerea 
luni, 2 mai, cu jocurile etapei a 
19-a : Petrolul Ploiești-Farul Cons
tanta, Steagul roșu Brașov-Rapld, 
Dinamo București-Dinamo Pitești. 
C.S.M.S. Iași-Crișul Oradea, U.T.A. 
Arad-Știlnța Craiova și Politehni
ca Timișoara-Universitatea Cluj, 
întâlnirea Siderurgistul Gala|i- 
Steaua va avea loc la o dată ce 
se va stabili ulterior.

româno-iugoslave
Cele cinci zile petrecute de pre

ședintele Iosip Broz Tito în mijlo
cul poporului român au prilejuit 
o puternică reafirmare a relațiilor 
de prietenie ce s-au statornicit și 
se dezvoltă între cele două țări și 
popoare vecine. Pretutindeni în 
cursul călătoriei, la București și pe 
Valea Trotușului, la Brașov și 
Ploiești, solii popoarelor iugoslave 
au fost primiți cu căldură și sim
patie, cu sentimentele frățești pe 
care poporul român le nutrește față 
de Iugoslavia socialistă și prietenă. 
Vizita a constituit un eveniment de 
seamă în consolidarea relațiilor de 
bună vecinătate româno-iugoslave, 
un impuls pentru dezvoltarea lor 
continuă.

Avînd rădăcini adîncl în istoria 
celor două popoare, prietenia 
noastră a cunoscut în anii din 
urmă o nouă și continuă dezvol
tare. S-au lărgit relațiile de 'cola
borare care cuprind cele mai va
riate domenii — economic, politic, 
tehnico-științific, cultural. Ele au 
la bază principiile egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne, respectului și avantaju
lui reciproc, internaționalismului 
socialist. O expresie grăitoare a 
colaborării româno-iugoslave o re
prezintă construirea în comun a Sis
temului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier, lucrare gran
dioasă, de o mare importanță pen
tru economiile naționale ale celor 
două țări și pentru îmbunătățirea 
navigației pe Dunăre, în folosul tu
turor țărilor interesate. El va re
prezenta, în același timp, după 
cum s-a exprimat plastic preșe
dintele Tito, un mare pod al fră
ției și colaborării prietenești care 
va lega generațiile actuale și cele 
viitoare ale popoarelor noastre.

Poporul nostru dă o înaltă a- 
preciere realizărilor obținute de 
oamenii muncii din țara prietenă, 
sub conducerea Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, în construc
ția socialistă. La rîndul lor, oaspe
ții au putut vedea, în mod nemij
locit, o parte din rezultatele pe 
care România socialistă 
nut pe calea 
tilaterale.

Potențialul 
nuă creștere
creat condiții favorabile pentru 
sporirea și diversificarea relațiilor 
în toate domeniile.

în cursul discuțiilor pe care 
oaspeții iugoslavi le-au avut cu 
conducătorii noștri de partid și de 
stat au fost abordate și probleme 
actuale ale situației internaționale, 
ale mișcării comuniste și munci
torești.

în convorbirile care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de adîncă 
prietenie, stimă și înțelegere reci-

dezvoltării
le-a obți- 
sale mul-

în conți-economic
al celor două țări a

procă, s-a relevat că țările noa
stre, profund atașate cauzei pă
cii și securității popoarelor, mi
litează în mod consecvent pen
tru încetarea cursei înarmări
lor și înfăptuirea dezarmării ge
nerale, pentru măsuri eficace de 
natură să înlăture pericolul nu
clear. De asemenea, ele se pro
nunță pentru dezvoltarea multi
laterală a colaborării internațio
nale, pe baza respectării, în rela
țiile dintre state, a principiilor su
veranității și independenței națio
nale, a egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc. Expunîn- 
du-și pozițiile lor cunoscute în le
gătură cu situația din Vietnam, 
cele două părți și-au reafirmat 
sprijinul față de lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pentru liber
tatea și independența patriei sale. 
„Condamnînd agresiunea săvîrșită 
de S.U A. împotriva R.D. Vietnam, 
— a spus tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu la mitingul din București — 
poporul român îșl manifestă și cu 
acest prilej solidaritatea 
țească cu eroicul popor 
mez...“.

Relațiile interbalcanice 
tuie pentru noi, în chip firesc, o 
preocupare majoră. Cele două 
țări ale noastre sînt angajate în 
eforturile pentru îmbunătățirea at
mosferei din Balcani, pentru dez
voltarea relațiilor de bună veci
nătate dintre țările balcanice, pen
tru transformarea acestei părți a 
Europei într-o zonă a colaborării 
pașnice, multilaterale, fără arme 
nucleare.

în ultima vreme — așa cum s-a 
subliniat în convorbiri — s-au 
lărgit relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia. Aceste 
relații se vor dezvolta și în vii
tor, folosindu-se toate formele care 
s-au dovedit utile pentru cunoaș
terea reciprocă a experienței în 
construcția socialismului în cele 
două țări.

Presa iugoslavă, informînd pe 
larg despre primirea călduroasă, 
cordială făcută înalților oaspeți în 
România, a reflectat, în același 
timp, ecoul puternic pe care l-a 
avut vizita în opinia publică din 
Iugoslavia, satisfacția cu care au 
fost primite rezultatele convorbi
rilor de la București.

Vizita tovarășului Tito în Româ
nia a prilejuit o vie manifestare 
a legăturilor frățești dintre țările 
noastre. Se poate afirma cu cer
titudine că ea a adus o nouă con
tribuție la întărirea prieteniei si 
colaborării româno-iugoslave, spre 
binele ambelor popoare, în intere
sul cauzei socialismului și păcii.

Eugen IONESCU

sa fră- 
vietna-

consti-

MECIUL DE BASCHET POLI
TEHNICA BUCUREȘTI - STEAUA 
contînd pentru campionatul divi
zionar masculin este programat 
sîmbătă 30 aprilie, incepind de 
la ora 18, în sala Floreasca.

FINALISTELE „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI” LA TENIS DE 
MASA masculin, formațiile C.S.M. 
Cluj — deținătoarea trofeului — 
ți Lokomotiv Brno (Cehoslovacia), 
vor susține prima lor întâlnire pe 
data de 4 mai, la Cluj. Returul 
va avea loc o săptămtnă mai târ
ziu, la Brno.

I
I
I
I
I
I
I
| Vizita in U. R. S. S.
| a delegației Comitetului
I de radio si televiziune
I
I
I
I
I
I
I
I

MOSCOVA 28. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
Cu prilejul vizitei delegației Co
mitetului de radio și televiziune, 
condusă de Virgil Cazacu, care se 
află în 
tația 
pentru 
ziune
Miniștri al U.R.S.S., Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S., a ofe
rit un cocteil în saloanele amba
sadei. Au participat N. N. Mesea- 
țev, președintele Comitetului sovie
tic pentru radiodifuziune și televi
ziune, I. N. Medvedev, vicepreșe
dinte al Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., șl alte persoane oficiale.

Uniunea Sovietică la invi- 
președintelui Comitetului 
radiodifuziune și televi- 

de pe lîngă Consiliul de

Proiectul noului Program al Partidului
Popular Revoluționar Mongol

ULAN-BATOR 28 (Agerpres).— 
La Ulan-Bator a fost dat publici
tății proiectul noului Program al 
P.P.R.M., care urmează să fie a- 
doptat la al 15-lea Congres al 
partidului, care va avea loc în luna 
iunie 1966. în R. P. Mongolă, se 
spune în proiectul programului, 
s-a înfăptuit trecerea istorică de 
Ia feudalism la socialism, iar în 
prezent, cînd în Mongolia socia
lismul a devenit o realitate, 
P.P.R.M. adoptă cel de-al patru
lea program al său — programul 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Pentru această perioadă progra
mul prevede ca sarcină principală 
dezvoltarea prin toate mijloacele 
a societății socialiste și, în primul 
rînd, a forțelor de producție mo-

a oamenilor

centrală pre- 
programului

economică 
proiectul 

desăvîrșirea creării ba-

derne, asigurarea unor ritmuri 
înalte de dezvoltare economică a 
țării și de creștere a culturii so
cialiste, perfecționarea relațiilor 
socialiste în întreaga societate, e- 
ducația comunistă 
muncii.

Sarcina 
văzută în 
constă în
zei tehnico-materiale a socialis
mului prin industrializarea țării, 
mecanizarea producției agricole, 
creșterea nivelului de înzestrare 
tehnică a economiei naționale, ast
fel îneît într-un viitor apropiat 
R. P. Mongolă să devină un stat 
industrial-agrar cu o structură ra
țională a diferitelor ramuri ale 
industriei socialiste.

Lucrările celei de-a 64-a sesiuni a 
Comitetului internațional olimpic au 
continuat la Roma cu prezentarea 
rapoartelor asupra pregătirilor pentru 
Jocurile olimpice din 1968.

Delegatul Mexicului a prezentat un 
raport amănunțit privind bazele spor
tive în curs de amenajare la Ciudad

Echipe românești peste hotare
FOTBAL. Intr-un meci amical dispu

tat ieri la Subotica, echipa Politehnica 
Timișoara a învins cu scorul de 4—1 
(2—1) pe Spartak din localitate.

BASCHET. Echipa Dinamo Bucu
rești, care a participat la tur
neul internațional de la Pekin, 
a susținut la Șanhai o întâlnire 
amicală cu selecționata orașului. 
Baschetbaliștii români au învins 
cu 62—58 (26—22).

RLJGBI ! In vederea partidei Bucu- 
rești-Pirinei, ce se va desfășura mii- 
ne la Toulouse, lotul rugbiștilor ro
mâni a părăsit Capitala în cursul zi-

le! de ieri. Au făcut deplasarea, prin
tre alții, Irimescu, Demian, Iordă- 
cbescu, Giugiuc etc.

Din lotul sportivilor francezi fac 
parte o serie de |ucători cunoscuți 
ca Abadie. Cabanier, Morelatto, 
Berthon, Daynes și alții,

DE CIMP : La ediția din 
a „Cupei Davis", echipa 
face parte din qrupa A, 

cu formațiile Spaniei,

TENIS 
acest an 
României 
împreună
Iugoslaviei, Braziliei, Suediei, Fran
ței si altele. In. primul lur, sportivii 
noștri vor întâlni echipa Franței între 
29 aprilie—1 mai, la Paris.

de Mexico. Referitor la mult discutata 
chestiune a altitudinii, delegatul me
xican a declarat ci, potrivit consta
tărilor a numeroase personalități
medicale și sportive, adaptarea la al
titudinea capitalei mexicane se poate 
realiza într-un 1
ceasta avînd i.._. __ ____
ter psihologic decîf fiziologic. Pre
ședintele C.I.O., A. Brundage, a 
subliniat, la rîndul său, același lucru. 
Desigur, unele discipline sportive vor 
fi avantajate de altitudine, dar orice 
tară are condiții climaterice specifice, 
a adăugat A. Brundage.

Tn ședinfa de miercuri a fost ales 
șl noul secretar general al C.I.O., în 
persoana lui M. J. W. Westerhoff, 
președintele Federației olandeze de 
călărie, fost participant la Olimpiada 
din 1936. Comitetul 
olimpic a hotărî! ca înair 
derii Jocurilor Olimpice din _____
cantonamentele sportivilor la mare 
altitudine, să nu < 
de 4 săptămîni.

Au tost primiți ca noi membri ai 
C.I.O. : I
Antonio Samaranch (Spania) și Geor
ge von Oppel (R.F.G.). Viitoarea se
siune a C.I.O. va avea I 
ran, în luna mai a anului viitor.

VIETNAMUL NU ESTE UN AERODROMu

I
lei mexicane se poate a 
timp relativ scurt, a- | 
mai mult un carac- ■

I 
I
I
I

internațional ■ 
ntea deschi- i 
din Mexic, ■ 

portivilor, la mare ■ 
depășească durata I

ist primiți ca noi membri ai ■ 
Hans Schobel (ROG.), Juan I 
Samaranch (Snania) și Geor- "

Viitoarea se- | 
loc la Tehe- E 
ui viitor.

Ziarul „L,'EXPRESS' 
publică un reporta) din 
Vietnamul de sud. Au
torii reportajului au 
avut convorbiri cu stu
dent! sud-vletnamezi și, 
de asemenea, cu lide
rul budist Trl Quang, 
ale căror afirmații slnt 
semnificative pentru 
starea de spirit care 
domnește la Saigon.

— De ce vă opuneți 
generalului Ky î

— Ky este un avia
tor. Vietnamul nu este 
un aerodrom — spune 
Trt Quang. setul „Aso
ciației budiștilor unifi
cați' Si este clar că 
nu glumește I...

In 15 zile acest 
făcut guvernul 
sale să se încline
cufundat în neliniște 
Statele Unite: dacă 
sud-vietnamezii nu mal

om a 
tării 

si a

vor să fie apărați 
potriva F.N.E. de 
mai există i 
250 000 de americani 7

Ca de fiecare dată 
într-o perioadă critică, 
Tri Quang a venit de 
la Hue la Saigon să 
adulmece revolta.

Noi t-am pus cîteva 
întrebări.

— De ce se ridică 
bonzii împotriva gu
vernului ?

El răspunde i
— Guvernul nu este 

decit un directorat de 
generali care dă îna
poi în fata verdictului 
popular. Vietnamul 
este înconjurat de flă
cări Războiul 
pretutindeni, tn 
pe pămîut. de-a 
gul coastelor

Im- 
i ce 
acolo

firmă că sînteți un fost 
militant comunist și 
că fratele dv. ocupă 

Important în 
nord-vietna-

un post 
guvernul 
mez

— Am

este 
cer. 
Iun* 
sale. 

'Țara nu este decit a 
cazarmă.

— Adversarii dv. a-

luptat pentru 
eliberarea tării 
război și de 
Acum continui 
Este exact că 
meu are unele 
sabilități tn nord, dar 
eu nu l-am văzut de 
20 de ani și, de altfel, 
cine în Vietnam nu 
are astăzi un frate 
care să facă parte din 
F.N.E. ?

— Cum explicați a- 
titudinea antiemeri- 
cană a manifestanti- 
lor î

— Americanii 
un război supus 
strategii globale, 
deti dv., ceea ce se pe
trece fn acest moment 
este o încercare dis-

mele de 
străini, 

să lupt, 
fratele 

respon-

duc 
unei
Ve-

perată a unul popor 
care vrea să-și ia 
soarta în propriile lui 
mîinl.

..Care este atitudinea 
dv. fată de ameri
cani V

Nguyen van Loc, stu
dent în vîrstă de 22 de 
ani i „Eu nu prea 
sînt de acord cu pre- 
rența americanilor... Nu 
ar trebui ca americanii 
să se amestece în viața 
noastră politică...'

Un alt student, 
Trinh, 27 de ani i 
„Americanii sînt de 9 
ani răspunzători de 
dictatura și de ..vidul 
politic" actual. Fără 
să mal punem ta soco
teală samavolniciile a 
căror victimă 
populația civilă, 
tuși bombele nu
moară numai luptători 
ai F.N.E.”.

este 
To

o
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN N.A.T.O.
• Hotărîrea Franței în 
dezbaterea unui sub
comitet al Congresului 
S. U. A. O Dezvăluirea 
declarațiilor secrete 
ale iui McNamara
• Din nou despre stra
tegia nucleară
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

în subcomitetul senatorial pentru 
securitatea națională și operațiuni 
internaționale au început dezbate
rile în problema implicațiilor pen
tru S.U.A. cauzate de criza Alian
ței nord-atlantice provocată de 
hotărîrea Franței de a-și retrage 
reprezentanții din comandamente
le integrate ale acestei organizații. 
Primul a luat cuvîntul fostul se
cretar de stat al S.U.A., Dean 
Acheson, în prezent consilier spe
cial în Departamentul de Stat in 
problema N.A.T.O. El a afirmat că 
„a sosit timpul cînd problemele 
zonei atlantice sa fie înscrise pe 
ordinea de zi a sesiunii Congresu
lui și să li se dea chiar prioritate", 
atrăgînd atenția că guvernul ame
rican „nu trebuie să facă nimic de 
natură să prelungească absența 
Franței din N.A.T.O.".

Senatorul Robert Kennedy a de
clarat că guvernul american a re
acționat la hotărîrea Franței prin- 
t.r-o apropiere mai mare de R.F.G. 
Kennedy a arătat că alianța ame
ricano—vest-germană sporește și 
nemulțumirea altor state europene 
față de N.A.T.O., fapt care poate 
duce la apropierea lor de Franța. 
La Washington a fost dată publi
cității stenograma declarației fă
cute de ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, la o ședință 
desfășurată cu ușile închise a co
misiilor senatoriale pentru proble
mele forțelor armate și pentru a- 
locații. Cu acest prilej, McNamara 
a declarat că atît el, cît și secreta
rul de stat Dean Rusk au primit 
dispoziții din partea președintelui 
Johnson să depună eforturi pen
tru a obține sporirea bugetului mi
litar al aliaților vest-europeni ai 
S.U.A.

LONDRA 28 (Agerpres).— Joi au 
început Ia Londra lucrările reu
niunii de două zile a subcomite
tului însărcinat cu planificarea și 
strategia nucleară, din cadrul Co
mitetului special al N.A.T.O., cu
noscut și sub numele de „Comite
tul McNamara". La lucrări par
ticipă miniștrii apărării ai S.U.A., 
Marii Britanii, R.F.G., Italiei 
și Turciei, precum și secretarul 
general al Alianței atlantice, Man- 
lio Brosio.

Dezbaterile subcomitetului vi
zează, după părerea agenției France 
Presse, doctrina nucleară a Alian
ței atlantice și repune în cauză o- 
portunitatea creării unei forțe nu
cleare „atlantice" sau „multilate
rale".

PIAȚA COMUNĂ

• Neînțelegeri
pe piața zahărului

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Miniștrii agriculturii ai țărilor 
membre ale Pieței comune, care 
s-au întîlnit începînd de miercuri 
la Bruxelles pentru a discuta o 
serie de probleme divergente ale 
comunității, nu au reușit să ajungă 
la vreo înțelegere în ce privește 
realizarea unei politici comune și 
a unor prețuri unice pe piața za
hărului.

Franța a făcut propunerea ca 
data de 1 iulie 1967, preconizată ca 
limită în vederea realizării trepta
te a unor prețuri comune în cadrul 
C.E.E., să fie prelungită cu cîțiva 
ani.

• Anglia se apropie 
de „cei șase"

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Miercuri, în c,adrul dezbaterilor 
din Camera lorzilor cu privire la 
problemele de politică externă, 
membrii opoziției au cerut lordu
lui Longford, reprezentantul gu
vernului britanic, să precizeze po
ziția guvernului său față de pro
blema aderării Angliei la Piața 
comună. Răspunzînd interpelării, 
el a dat asigurări „solemne și ne
echivoce" că guvernul său dorește 
cu adevărat aderarea Angliei la 
Comunitatea Economică Euro
peană.

Geneva TRATATIVELE
GENEVA 28. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, șeful 
delegației sovietice, A. Roscin, a 
declarat că lucrările comitetului 
nu au înregistrat progrese dato
rită insistenței cu care Statele 
Unite încearcă să satisfacă cere
rile de înarmare atomică ale 
R.F.G. Proiectul de tratat ameri
can, a spus el, este de natură să 
încurajeze înzestrarea cu bombe 
atomice a statelor nenucleare de 
către puterile nucleare și nici
decum să împiedice acest lucru, 
așa cum o cer rezoluțiile Adună
rii Generale a O.N.U. Delegatul so
vietic a subliniat că guvernul său 
nu va accepta propuneri care le
giferează diseminarea și accesul

Corespondență din Rio de Janeiro

SPRE 0 CONFERINȚĂ ! 
A PREȘEDINȚILOR? |

Pe marginea recentei 
vizite în Mexic a pre
ședintelui S.U.A., Lyn
don Johnson, observa
torii politici au emis 
păreri în sensul că ea 
ar fi fost precedată de 
importante hotărîri re
feritoare la politica 
Washingtonului în A- 
merica Latină.

A suscitat mat ales
comentarii declarația 
oaspetelui nord-ame- 
rican privind acordul 
său fa|ă de ideea de
a se fine o conferință 
a șefilor de state, care
fac parte din Organi
zația Statelor America
ne (O.S.A.), 
termen de 
unii îl șl

al cărei 
realizare 
plasează

pentru începutul anu
lui 1967.

Există păreri contra
dictorii în jurul rațiu
nilor care ar fi deter
minat această hotărîre. 
O serie de comen
tatori susțin că climatul 
existent în cadrul 
O.S.A. nu încurajează 
deloc Statele Unite la 
încă o confruntare cu 
blocul partenerilor lor 
de la sud de Sierra 
Madre, cu atît mai pu
țin la un interval scurt 
după desfășurarea tu
multuoasă a reuniunii 
din Panama. In mod 
inevitabil, revendică
rile latino-americanilor,
respinse de S.U.A. în 
capifrâa panameză, ar 
fi repuse în discuție 
sub o formă sau alfa, 
iar un al doilea șoc 
provocat de repetarea 
respingerii ar amenin

ța însăși existenta an-- 
jrenajului panamerican.

O altă teză susține 
că Statele Unite sînt 
îngrijorate în urma re
centei reuniuni a Con
siliului economic și so
cial al O.S.A. finută la 
Buenos Aires. Se știe 
că, cu acel prilej, 
s-au făcut auzite o 
mulțime de afirmații 
ireverențioase la adre
sa Alianței pentru pro
gres. Chiar și unii mi
niștri ai economiei ce 
reprezentau guverne 
„cuminți” au vorbit 
deschis despre „...sta
rea lamentabilă’ a 
„alianței” la capătul a 
cinci ani de funcționa
re „dezastruoși”. La 
ultima ședință plenară 
a consiliului s-a înre
gistrat un început de 
rebeliune în sînul „co
mitetului celor nouă’ 
al Alianfei pentru pro
gres, alcătuit din eco
nomiști de vază. Unul 
din ei, profesorul bra
zilian Romulo de Al
meida, și-a anunțai de
misia imediat, iar acum, 
conform unor știri 
proaspete, ceilalfi opt 
colegi ai săi i-ar fi 
imitat gestul.

Tocmai pentru a 
salva ceea ce a mai 
rămas din „alianță”, 
președintele argenti
nian Arturo lllia a su
gerat convocarea unei 
reuniuni a șefilor de 
guverne din O.S.A. 
Președintele Johnson 
și-a dat asentimentul 
(lucru pe de o parte 
surprinzător), ceea ce 
practic asigură concre

tizarea ideii. O seamă 
de cercuri diplomatice 
de pe continent apre
ciază însă că încuviin
țarea nord-americană 
nu pare totuși inspira
tă dintr-o preocupare 
deosebită pentru soar
ta neagră a „alianfei*. 
In aceste cercuri circu
lă insistent opinii în 
sensul că, de fapt, s-ar 
urmări o înfelegere 
directă între președin
ții (arilor din O.S.A. 
privind crearea forfei 
interamericane perma
nente. Președintele 
Johnson ar fi decis să 
trafeze personal cu 
șefii de guverne din 
America Latină unul 
din punctele de bază 
(și de vădită prioritate 
fafă de altele) ale po
liticii S.U.A. în lumea 
latino-americană : și
anume montarea unui 
dispozitiv militar con
tinental. In cadrul pa
șilor de perfectare la 
conferinfă a acestui 
angrenaj polițienesc 
„'evitalizarea alianfei” 
ar servi ca instrument 
de negociere.

Cu alte cuvinte, vi
itoarele transfuzii de 
dolari menite să re
ducă debilitatea eco
nomiilor latino-ameri- 
cane (pe care trata
mentul „alianfei” în ul
timii cinci ani le-a lă
sat tot debile) ar fi 
condiționate de sub
scrierea la așa-numita 
forfă interamericană 
permanentă aflată încă 
în faza de gestație.
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V. OROS |

Ambasadorul român la Varșovia5

și-a prezentat scrisorile de acreditare
VARȘOVIA 28 — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : la 28 aprilie Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Polonă, a prezentat scri
sorile de acreditare lui Edward 
Ochab, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Po
lone.

Cu acest prilej, Tiberiu Petrescu 
a transmis Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Polone, poporului 
polonez, salutul călduros al Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român, îm
preună cu cele mai bune urări de 
mari succese în activitatea consa
crată înfloririi continue a Repu
blicii Populare Polone.

Poporul român, a spus vorbito
rul, vede în realizările obținute de 
Republica Populară Polonă o măr
turie a energiei creatoare a talen
tatului popor polonez, care, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a schimbat din te
melii înfățișarea patriei sale, tran- 
sformînd-o într-un stat socialist 
înfloritor. Exprimîndu-și convin
gerea că prietenia trainică și cola
borarea frățească româno-polonă, 
bazată pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
socialist, se vor dezvolta și întări 
continuu spre binele celor două 
popoare, al unității și coeziunii ță
rilor socialiste, Tiberiu Petrescu a 
spus că Republica Socialistă Ro
mânia militează pentru întărirea 
prieteniei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, pentru dez
voltarea relațiilor cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor so
cială.

Edward Ochab, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone, a mulțumit ambasa-

dorului român pentru cuvintele 
calde de salut și a transmis ace
leași salutări cordiale Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, guvernului și poporului ro
mân, urîndu-le succese pe mai de
parte. El a subliniat că poporul 
polonez acordă o înaltă prețuire 
realizărilor Republicii Socialiste 
România și se bucură de succesele 
cu care se poate mîndri poporul 
român în toate domeniile con
strucției socialiste. EI și-a expri
mat convingerea că dezvoltarea 
continuă a colaborării dintre Re
publica Populară Polonă și Repu
blica Socialistă România va aduce 
foloase atît celor două popoare, cît 
și comunității țărilor socialiste, u- 
nității și solidarității lor.

La ceremonie au fost de față 
Adam Rapacki, ministrul afaceri
lor externe, și Julian Horodecki, se
cretarul Consiliului de Stat. Am
basadorul român a fost însoțit de 
membrii ambasadei Republicii So
cialiste România la Varșovia.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între pre
ședintele Consiliului de Stat și 
ambasadorul român a avut loc o 
convorbire cordială.

Vedere nocturnă a orașului 
Tokio

Lucrările Comitetului 
dezvoltării industriale 
INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMÂN

Sărbătoarea națională 

a Japoniei

PENTRU DEZARMARE
R.F.G. la arma nucleară în loc să 
le interzică.

In intervenția sa, șeful delega
ției americane, W. Foster, a în
cercat din nou să argumenteze 
poziția guvernului său. El a in
format, pe de altă parte, comite
tul că guvernul Statelor Unite a 
hotărît să permită unor repre
zentanți ai Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică să 
viziteze o uzină nucleară situată 
în statul New York.

Cercuri informate din Geneva 
precizează că uzina menționată nu 
are un caracter militar.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
în perioada 26 aprilie — 9 mai 
a. c. au loc, la New York, lucră
rile sesiunii a Vl-a a Comitetu
lui dezvoltării industriale.

Luînd cuvîntul în cadrul discu
țiilor generale, ing. Caloianu Con
stantin, delegatul român, a făcut 
o analiză a activităților O.N.U. în 
domeniul industrializării, desfășu
rate în vederea sprijinirii efortu
rilor pe care țările le depun pen
tru continua lor dezvoltare eco
nomică și socială. Vorbitorul a a- 
rătat că hotărîrea Adunării Gene
rale a O.N.U. referitoare la crearea 
unei organizații de dezvoltare in
dustrială constituie o nouă etapă 
pe calea promovării unei largi co
operări internaționale în domeniul 
industrializării.

După ce a făcut o prezentare a 
procesului de industrializare a 
României, a rezultatelor obținute 
și a preocupărilor de viitor în 
conformitate cu prevederile pla
nului de 5 ani, vorbitorul a arătat 
că experiența țării noastre de
monstrează că industrializarea,

dezvoltarea economică presupun, 
în primul rînd, utilizarea de către 
fiecare țară, în interes propriu, a 
tuturor posibilităților sale și valo
rificarea la maximum a resurse
lor naturale și umane, de care 
dispune.

O contribuție importantă la pro
cesul de industrializare, a arătat 
reprezentantul român, o poate a- 
duce și utilizarea posibilităților ce 
rezultă din dezvoltarea relațiilor 
economice internaționale, atunci 
cînd acestea au la bază principiile 
respectului egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne, suverani
tății și independenței naționale.

In Columbia au loc numeroase manifestații politice înaintea alegerilor 
prezidențiale. La Bogota s-au produs Incidente Intre demonstranți și poliție

Dialogul concesiilor

PEKIN

SOSIREA DELEGAȚIEI 
DE PARTID
SI GUVERNAMENTALE 
Ă R. P. ALBANIA

PEKIN 28. — Corespondentul
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Joi dimineața a sosit la Pekin de
legația de partid și guvernamenta
lă a R. P. Albania, condusă de 
Mehmet Shehu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, președintele 
Consiliului de Miniștri, care la in
vitația C.C. al P. C. Chinez și a 
guvernului face o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză.

La aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de către Liu Șao-ți, Ciu 
En-lai, Ciu De, Den Siao-pin, Cen 
I, precum și de alți conducători de 
partid și de stat chinezi, de nu
meroși oameni ai muncii din capi
tala R. P. Chineze.

în după-amiaza aceleiași zile, au 
început convorbirile oficiale.

Liu Șao-ți și Ciu En-lai au oferit 
o recepție în cinstea oaspeților.

„Țara vișinilor în floare' — Ja
ponia, celebrează astăzi sărbă
toarea sa nafională, ziua de 
naștere a împăratului Hirohito.

Japonia este un stat cu o înaltă 
dezvoltare industrială. Evoluția sa 
economică a cunoscut un curs 
ascendent, în special în anii ce 
au urmat celui de-al doilea răz
boi mondial, ritmurile de creștere 
depășind adesea pe cele ale 
principalelor țari capitaliste. Pro
ducția de oțel, care în 1960 era 
de 22,1 milioane tone, s-a ridicat 
în 1965 la 41,1 milioane tone. O 
ascensiune asemănătoare a îost 
înregistrată și în construcția de 
nave, domeniu în care Japonia 
furnizează, în prezent, mai bine 
de 40 la sută din tonajul total al 
lumii capitaliste. Constructorii de 
nave niponi se mîndresc cu gi
gantul tanc petrolier Tokyo Maru 
(150 000 tone — cel mai mare din 
lume), care în prezent colindă 
mările și oceanele, ca și cu fra
tele său mai mare „Idemitsu 
Maru’ (250 000 tone), aflat în con
strucție la Yokohama. Multe din 
produsele industriei japoneze 
(nave, aparate optice de precizie, 
produse electrotehnice) s-au im
pus pe piața mondială și se 
bucură de bune aprecieri datori
tă înaltului lor nivel tehnic.

Aceste realizări sînt rodul mun
cii harnicului și talentatului po
por japonez. Acest popor, care a 
cunoscut ororile războiuhți, inclu
siv ale bombardamentelor atomi
ce de la Hiroșima și Nagasaki, 
desfășoară, totodată, o luptă ne
întreruptă pentru ca asemenea 
calamități să nu se mai repete.

Puține sînt țările în lume pen
tru care comerțul exterior înseam
nă atît de mult ca pentru Japo
nia. Aproximativ 90 la sută din 
materiile prime necesare indus
triei naționale sînt importate. Este 
în același timp de o importanță 
vitală pentru această țară expor
tul produselor sale. Tocmai de 
aceea cercurile de afaceri japo
neze acordă o deosebită atenția

extinderii legăturilor comerciale 
cu toate țările, in mod liber, fără 
îngrădiri și bariere. In acest ca
dru, este de semnalat orientarea 
tot mai accentuată spre intensiii- 
carea schimburilor comerciale cu 
țările socialiste printre ’care și 
țara noastră. Pentru prima dată 
în 1965, comerțul Japoniei cu ță
rile socialiste a depășit suma de a 
1 miliard dolari.

In decursul anilor, între Repu
blica Socialistă România și Ja
ponia s-au statornicit relații prie
tenești care se dezvoltă con
tinuu în folosul ambelor noas
tre popoare. O delegație gu
vernamentală economică româ
nă, condusă de un vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a vizitat Japonia. In urma acor
dului intervenit între cele două 
părți, reprezentanțele diplomatice 
de la București și Tokio au fost 
ridicate la rang de ambasadă. 
Schimbul de vizite ale unor dele
gații parlamentare, economice și 
culturale a contribuit, de ase
menea, la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

La tîrgurile internaționale orga
nizate din doi în doi ani la Tokio 
și Osaka prezența pavilioanelor 
românești a devenit obișnuită. 
Pentru prima oară la actuala 
ediție a tîrgului de la Osaka țara 
noastră participă și cu produse 
industriale. Presa japoneză a 
avut cuvinte de apreciere pentru 
exponatele românești. De altfel, [ 
comerțul româno-japonez este în 
continuă dezvoltare, înregistrînd 
mai ales în ultimii ani o creștere 
importantă. Numai anul trecut 
valoarea totală a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări 
a fost de 31 milioane dolari. De 
ambele părți este împărtășită 
însă părerea că mai există nume
roase posibilități pentru lărgirea 
continuă a relațiilor bilaterale.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Japoniei, poporul român adre
sează poporului japonez căldu
roase felicitări și urări de prospe
ritate și pace.

Febrila activitate diplomatică 
desfășurată în ultimele săptă- 
mîni de guvernul englez în ju
rul problemei rhodesiene s-a 
soldat cu o reluare, deocam
dată neoficială, a dialogului 
Londra-Salisbury. Această ho
tărîre a fost anunțată miercuri 
seara în Camera Comunelor de 
către primul ministru, Harold 
Wilson, care a precizat că nu 
este vorba despre tratative pro- 
priu-zise, ci doar de convorbiri 
preliminare menite să stabileas
că dacă există sau nu o bază 
reală pentru ulterioare negoci
eri. El a adăugat că „nici una 
dintre părți nu și-a asumat vre
un angajament’. Totuși, autori
tățile rhodesiene au anunțat 
concomitent restabilirea „tem
porară' a relațiilor normale în
tre Rhodesia și Anglia.

Motivînd, parcă, hotărîrea gu
vernului englez, ministrul pen
tru problemele Commonwealth- 
ului, Arthur Bottomley, a decla
rat că în poziția conducătorilor 
de la Salisbury ar fi intervenit 
o schimbare în ultimele săptă- 
mîni. Paralel însă, liderul ad
junct al partidului conservator, 
R. Maudling, saluta în Camera 
Comunelor „schimbarea politi
cii laburiste" față de Rhodesia.

La Londra se încearcă să se 
acrediteze ideea că nu este vor
ba de „schimbări' în ce pri
vește poziția sa și că Anglia 
nu a renunțat la politica vi- 
zînd „asigurarea unui transfer

gradat a puterii către majorita
tea populației rhodesiene'. A- 
genția France Presse preciza 
că este vorba de avansuri 
reciproce și că guvernul en
glez „nu cere, cel puțin 
pentru moment, ca Rhode
sia să abandoneze decla
rația unilaterală de „indepen
dență", toț așa cum Ian Smith 
nu cere ca Marea Britanie să 
accepte ca fapt împlinit rebe
liunea".

Faptul este interpretat de că
tre partidul african Zimbabwe, 
organizație politică interzisă în 
Rhodesia, ca o concesie esen
țială în fața pretențiilor regimu
lui rasist de la Salisbury. In
tr-un comunicat publicat la Lu
saka se arată că membrii a- 
cestui partid, ca și întregul po
por rhodesian resping convor
birile dintre Anglia și autorită
țile rhodesiene. Acceptarea de 
către guvernul englez a tratati
velor, fie ele și neoficiale, în
seamnă implicit un prim pas 
spre recunoașterea regimului 
rasist al lui Smith.

Pe de altă parte, grupul țări
lor africane membre ale O.N.U. 
a hotărît în cursul unei reuniuni 
ținute miercuri la New York să 
ceară convocarea Consiliului 
de Securitate pentru a relua 
dezbaterea problemei rhodesi
ene. întrunirea Consiliului de 
Securitate ar urma să aibă loc 
cel mai tîrziu pînă la data de 
10 mai.

A. B.

Atacuri piraterești
HANOI 28 (Agerpres). — La 27 

aprilie, mai multe formațiuni de 
avioane militare americane, deco- 
ljnd.de pe navele port-avion. ale 
flotei a șaptea și de pe bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au 
pătruns în repetate rînduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, au 
bombardat și mitraliat numeroase 
regiuni populate și obiective eco
nomice.

PROTESTUL M.A.E. 
AL R. P. POLONE

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. transmite că la 
19 aprilie, în timpul unui atac pi
rateresc american asupra unui 
port al R. D. Vietnam în apropiere 
de Hai Phong, a fost avariată nava 
poloneză „Benewski", care se afla 
în port pentru a încărca cărbune. 
Numeroase bombe și proiectile- 
rachetă căzute în apropierea na
vei au avariat instalațiile ei inte
rioare și exterioare, astfel că nava 
a fost nevoită să iasă în larg deși 
n-a reușit să termine încărcarea 
cărbunelui.

în legătură cu acest fapt, Mi
nisterul de Externe al R. P. Po
lone a transmis ambasadei S.U.A. 
de la Varșovia un protest energic 
al guvernului polonez împotriva 
încălcării grosolane a dreptului 
internațional și al principiului 
navigației libere.

O puternică demonstrație pe străzile New Yorkuluî Împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam

■| PRAGA. La Praga au luat sfîr- 
™ șit lucrările celei de-a 13-a ple
nare a Consiliului Central al Sindi
catelor din Cehoslovacia. în tim
pul lucrărilor plenarei C.C.S., A. 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, a primit o de
legație sindicală condusă de M. 
Pastyrik. In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, A. Novotny a vorbit 
despre rolul pe care îl au sindica
tele în aplicarea noilor forme de 
conducere în economia ceho
slovacă.

M TAȘKENT. Agenția TASS 
“ transmite că L. Brejnev și A. 
Kosîghin au făcut o vizită la Taș- 
kent, unde, împreună cu conducă
torii R.S.S. Uzbekistan și cu mem
brii comisiei guvernamentale, au 
analizat și aprobat măsurile urgen
te ce trebuie întreprinse pentru 
lichidarea urmărilor cutremurului.

■ BUDAPESTA. Cu prilejul de- 
" cernării pentru a treia oară 
consecutiv a steagului de fruntaș 
în producție Fabricii de medica
mente din Budapesta, Gyuia Kallai, 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar a 
vorbit despre perspectivele dezvol
tării industriei chimice ungare si 
despre metodele de conducere a 
economiei.

H| SOFIA. Joi după-amiază a so- 
” sit la Sofia într-o vizită oficia
lă Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe al Franței. Pe 
aeroport el a fost intimpinat de 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria.

M PRAGA. A fost dat publicită- 
™ ții un comunicat cu privire 
la vizita făcută în R. S. Ceho
slovacă de delegația C.C. al P.C. 
din Austria, în frunte cu Franz 

II Muhri, președintele P.C. din Aus
tria. Părțile și-au exprimat acor 

u dul în ce privește dezvoltarea în 
| continuare a relațiilor dintre P.C. 
H din Cehoslovacia și P.C. din 
B Austria.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

ljnd.de

