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situația 
proble-

If

timp în toate regiunile, în toate

Grecilor, raionul 
Foto : Gh. Vlnțilă

în regiunea Oltenia
acest domeniu. Privife în această pers
pectivă, rezultatele sînt încă deficitare. 
Prin ce se explică aceasta 1 Nu putem 
deloc să spunem că nu avem creatori 
cît

Se cer acum măsuri
organizatorice

ZILE HOTĂRÎTOARE

Despre artizanat s-a discutat destui:

SPORT

întreținerea culturilor de toamnă la Gospodăria agricolă de stat Moara 
Vaslui

pentru
recolta
din
acest an

entru construcțiile 
noi destinate cerin
țelor învățămîntu- 
lui nostru superior 
sînt prevăzute în

acest an investiții de 150 mi
lioane lei. Alte 35 de milioane 
se vor cheltui pentru achiziții 
de utilaje, aparatură și mobilier. 

Anul acesta urmează să se 
asigure darea în funcțiune a 
unor spații noi de învățămînt 
superior, însumînd 27 748 m p. 
De asemenea, vor fi date în fo
losință cămine studențești cu 
3 496 de locuri și cantine pentru 
2 300 de studenți. Bilanțul aces
tui prim trimestru al anului 
consemnează realizarea planului 
lucrărilor de construcții-clădiri 
în proporție de 102 la sută, 
iar la construcții-montaj — 105 
la sută. De menționat că desfă
șurarea lucrărilor de construcții- 
montaj în cursul lunii martie

în ansamblu 
lucrările merg 
bine. Dar de ce 
cu excepții ?

Construcții
pentru
invătămîntul

5

superior
bune.s-a făcut în condiții mai 

pcrmițînd pe majoritatea șan
tierelor universitare un 
mai intens de execuție.

La Cluj, extinderea localului 
Institutului agronomic cunoaște 
un front larg de lucru, avînd 
acum asigurate forțele de muncă 
necesare, pentru ca spațiile pre
văzute să fie date in folosință 
anul acesta. Pe șantierul Insti
tutului agronomic din Iași însă 
lucrările s-au desfășurat neco
respunzător în primul trimestru, 
datorită, îndeosebi, lipsei de 
muncitori, precum și neaprovi- 
zionării la timp cu materiale.

în cursul acestui an, la noul 
grup social studențesc din Iași 
vor fi puse la dispoziția studen
ților 1188 de locuri în cămine, 
urmînd ca ulterior să li se a- 
dauge încă 1 980 de locuri, pre
cum și o cantină pentru 3 000 
de studenți. La primele trei că
mine, care au termen de punere 
în funcțiune în acest an, con
strucția este ridicată la roșu ; 
au avansat și lucrările la cele
lalte cinci cămine studențești 
prevăzute a fi date în folosință 
în anii următori, precum și la 
noua cantină. La Timișoara s-au 
executat lucrările de finisaj la 
unul din căminele prevăzute a 
intra în curînd în funcțiune.

La cca mai tînără universitate 
a țării, în Craiova, se pregătește 
darea în folosință, în trimestrul 
al doilea din acest an, a unei 
cantine pentru 1 500 de studenți.

în Capitală, pe șantierul Insti
tutului Politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ se lucrează în 
ritm intens la pavilionul învă
țământului general, unde se exe
cută lucrările la etajul II ; se 
fac fundațiile la pavilionul me
canică și la pavilionul centralei 
electro-termice. Un ritm lent se 
constată însă pe șantierul non 
aripi a Institutului de științe 
economice. Pentru a asigura un 
ritm intens de execuție, e nece
sară o aprovizionare mai ope
rativă a șantierului cu materia- 
iele necesare. Trebuie grăbite 
lucrările și pe șantierul de ex
tindere a Complexului studen
țesc Regie II. mult rămase în 
urmă în momentul de față.

Aurelia GOLIANU

ritm

Pe ogoarele Olteniei mazărea, 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr sînt 
răsărite în cele mai multe raioane. 
Tovarășul inginer Mihai Croitorii, 
vicepreședinte al consiliului agricol 
regional, ne-a spus : „Insămînțările 
din epoca I s-au terminat în în
treaga regiune. Ritmul viu, susți
nut al lucrărilor agricole se dato- 
rește măsurilor tehnico-organizato- 
rice luate. Sămînța a fost asigura
tă din timp pentru toate culturile. 
Parcul de peste 6 000 tractoare a 
lucrat paralel la însămînțări, în
treținerea culturilor de toamnă, la 
arături, cît și la celelalte lucrări. 
Cel mai bine se situează raionul 
Caracal, urmat de Băilești, Corabia 
și Vînju Mare".

într-adevăr, atît în cooperative
le agricole cît și în gospodăriile de 
stat din Oltenia lucrările agricole 
avansează într-un ritm foarte sus
ținut. în raioanele Caracal și Ca
lafat, arăturile de primăvară desti
nate însămînțării porumbului au 
fost terminate. Pe o suprafață de 
225 510 ha s-au efectuat lucrările de 
întreținere a semănăturilor de 
toamnă. în raioanele din sudul re
giunii s-au însămînțat peste 20 000 
ha cu porumb, 3 300 ha cu legume 
din cele 6 985 planificate, s-a ter
minat de plantat cu pomi întrea
ga suprafață stabilită, iar în vii 
s-au executat lucrări cu sapa mare 
pe aproape 9 000 ha din cele 15 477 
ha prevăzute.

Dacă în ansamblu pe regiune lu
crările agricole de primăvară merg

bine, există totuși unele excep
ții. De exemplu, în raionul Craiova 
s-au executat arături de primăvară 
doar pe 77 la sută din suprafața 
planificată. O situație nesatisfăcă
toare există în raioanele Oltețu și 
Strehaia, unde sămînța de porumb, 
s-a procurat cu mare întîrziere. 
Din această cauză abia acum se 
fac probele la semănători, în timp 
ce în celelalte 11 raioane ale regiu
nii semănătorile de porumb sînt 
folosite pe ogoare. în raioanele Ca
racal și Corabia se plantează vii 
pe nisipuri. Primul raion a depășit 
suprafața planificată, cu 59 ha, în 
timp ce la Corabia, care a avut a- 
celeași condiții, abia s-au plantat 
55 ha din cele 150 prevăzute. Ră- 
mîneri în urmă există și în raionul 
Filiași, unde nu s-a îndeplinit pla
nul la amenajări pentru irigații, la 
arături, pregătirea terenurilor pen
tru însămînțări din epoca a Il-a, 
plantatul și tăiatul viilor.

Este necesar ca organele locale 
de partid și de stat să ia măsuri e- 
nergice pentru ca în toate raioane
le lucrările de primăvară să se des
fășoare intens.

la semănatul culturilor din prima 
epocă. Situația operativă aflată la 
consiliul agricol regional arată că 
s-au semănat cu mazăre, orz, ovăz, 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr 
cîteva zeci de mii de hectare. După 
raionul Tg. Ocna, unde semănatul 
acestor culturi s-a terminat, rezul
tate mai bune s-au obținut în co
operativele agricole din raioanele 
Adjud și Piatra Neamț.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

La 8 aprilie s-au încheiat con
vorbirile între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., și delegația Partidului 
Comunist Francez, alcătuită din to
varășii Etienne Fajon, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.F., 
director al ziarului „L’Humanite", și 
Jacques Denis, membru al C.C. al 
P.C.F.

La discuții au participat tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

în cursul convorbirilor, cele două 
delegații au avut un larg și sincer

Observația atentă ne duce la con
cluzia că există elemente care dove
desc, în ultimul timp, o preocupare de 
îmbunătățire a creațiilor de artizanat. 
Este însă prea puțin și departe de a 
ne satisface ceea ce s-a realizat, deși 
probabil că efortul în sensul unei în
drumări mai competente de speciali
tate este sensibil mai mare decîf în 
trecutul nu prea îndepărtat. Nu poți 
însă să nu te gîndești la nivelul ar
tistic, la naturalețea și sentimentul de 
sinceritate și autenticitate proprii artei 
populare românești pe de o parte, iar 
pe de altă parte la eforturile ce le 
face statul nostru pentru a încuraja 
și sprijini nemijlocit noua creație și în

Puncte de vedere în legătură cu acțiunea

de perfecționare a organizării producției și a muncii

In

Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii"

raionul Bacău

Motivările 
codașilor

Cu toate că în ultima vreme 
multe zile au fost ploioase, pe o- 
goarele regiunii Bacău s-a lucrat 
din plin. In cooperativele agricole 
din raioanele Tg, Neamț, Piatra 
Neamț și Roman, unde munca a 
fost bine organizată și s-au folosit 
din plin atît tractoarele, cît și ate
lajele, arăturile au fost terminate. 
Intr-un ritm susținut s-a muncit și

Construcția digului de larg din portul Constanța

MĂSURĂ
NU REZOLVĂ
Potențialul și poziția câștigată de 

industria noastră nu numai că o- 
feră largi posibilități, dar și im
pune, în etapa actuală, consolida
rea și îmbogățirea rezultatelor ob
ținute pînă acum. La plenara. C.C. 
al P.C.R. din decembrie anul tre
cut, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că industria țării a ajuns 
astăzi Ia un asemenea stadiu (le 
dezvoltare incit mersul înainte este 
condiționat de ridicarea calitativă a 
întregii activități economice... Tre
buie să trecem acum — paralel cu 
dezvoltarea în continuare din punct 
de vedere cantitativ a producției — 
la o etapă nouă, calitativ superi
oară, a întregii activități industria
le. Larga și complexa acțiune pen
tru organizarea științifică a pro
ducției și a muncii a fost concepu
tă tocmai ca o măsură îndreptată 
spre fructificarea tuturor posibili
tăților potențialului tehnic și u- 
man de care dispun întreprinderile 
industriale, asigurîndu-se ridica
rea eficienței generale a activității 
lor economice.

Legată de această cerință obiec
tivă, după .cum se știe, condiția 
succesului în organizarea științifi
că a producției și a muncii o con- 

. stituie lichidarea decalajului din
tre gradul de înzestrare tehnică și 
cel de organizare. De aceea, se 
poate aprecia că cheia dezvoltării 
și modernizării industriei, a eco
nomiei, se află, deci, în aplicarea 
celor mai eficiente metode de or
ganizare și de 
prinderilor — 
productive. De 
rea științifică
muncii constituie 
mare amploare, complexă și 
mare răspundere ? Chestiunea tre
buie elucidată, înțrucît au apărut 
pe alocuri unele vulgarizări și con
cepții simpliste, care pot compro
mite sau ar frîna obținerea de re
zultate maxime, în unele întreprin
deri industriale.

Mai întîi, la baza acțiunii se cere 
așezată o concepție cu totul mo
dernă, în care organizarea știin
țifică să fie înțeleasă în accepțiu
nea ei cea mai largă, legată de ten
dințele accelerării progresului teh
nic pe plan mondial, de schimbă-

conducere a între- 
principalele verigi 
ce totuși, organiza- 
a producției și 

o acțiune
a 

de 
de

V.

MIC
prof. dr. docent

V. PROTOPOPESCU

rile tehnologice necontenite, de pro
cesul de diversificare și asimilare 
continuă de noi produse cu perfor
manțe superioare. Or, în prezent, 
există conduceri de întreprinderi 
înclinate să acorde acțiunii un ca
racter limitat doar la cîteva as
pecte curente, a căror rezolvare, în 
mod obișnuit, nu reclamă un efort

prea mare de gîndire și experi
ment. în aceste întreprinderi și în 
altele se manifestă o preocupare 
doar în direcția elaborării unui su
pliment de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, după schema de pînă 
acum, sau se consideră că organiza
rea trebuie privită numai în con
textul producției, lăsîndu-se sec
torul muncii de administrație pe 
un plan secundar.

Concepțiile de genul celor amin
tite sînt greșite. Acum, nu este 
vorba de „cîrpeh", de jumătăți de

(Continuare în pag, a III-a)

însemnări de călătorie
ES283

Vizitînd orașe și sate, ur
mărind viața de zi cu zi a 
japonezilor, constați, în toa
te laturile vieții, o îmbi
nare, adesea un paralelișm, 
între elementele tradițio
nale și cele rezultate din- 
tr-o puternică dezvoltare 
industrială multilaterală. Pe 
stradă, alături de femei îm
brăcate în elegante kimo- 
nouri, întîlnești altele pur- 
tînd îmbrăcăminte tipic eu
ropeană ; alături de obiș
nuitele serviete, vezi oa
meni purtînd cărțile, caie
tele, albumele sau ghidurile 
turistice în niște batiste de 
mătase frumos colorate ; 
poți să asiști la spectacolele 
străvechiului teatru Kluki, 
ori la programul unui tea
tru de revistă. Clădirile 
construite recent îmbină 
armonios elemente ale ar
hitecturii clasice japoneze 
cu stilul arhitectonic euro
pean și, bineînțeles, peste 
tot în interior vei întîlni o 
grădiniță amenajată sumar : 
cîțiva pini scunzi, cîteva 
roci, un bazin cu apă în 
care înoată peștișori.

Deși vechiul și modern'll 
se întrepătrund, se com
pletează adeseori, în nenu
mărate cazuri sînt despăr
țite printr-o falie adincă. 
De pildă, în arhitectură. în 
Tokio, ca și în alte orașe, 
alături de întinsele cartiere 
formate din căsuțe joase 
de lemn, în fapt niște agio-

merații fără nici o sistema
tizare, cu străzi înguste pe 
care abia pot pătrunde 
mașinile, întîlnești totodată 
străzi largi, drepte, avînd 
numeroase construcții înal
te, cu o linie modernă, cul-

schimb de păreri privind 
internațională, îndeosebi 
mele luptei pentru securitatea eu
ropeană, precum și unele probleme 
actuale ale mișcării comuniste șj 
muncitorești legate de această 
luptă.

Reprezentanții celor două partide 
au.reafirmat sprijinul și solidarita
tea Partidului Comunist Român șj 
Partidului Comunist Francez față 
de lupta dreaptă a poporului viet
namez pentru libertatea, indepen
dența și unificarea patriei sale.

De asemenea, părțile s-au infor
mat reciproc asupra situației din 
țările lor. Ele au examinat proble
me de interes comun în vederea 
dezvoltării colaborării dintre P.C.R. 
și P.C.F.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere și 
prietenie frățească.

zonele de cultură cu specific propriu 
și în mii de sate și centre urbane se 
numără, laolaltă, cu zecile și chiar su
tele de mii, artiștii lutului, ai fibrelor 
textile, ai cioplitului în lemn, ai pielări- 
tului.

S-a dovedit că, în ultimii ani, ceea 
ce a făcut să se obțină succese în ar
tizanat a fost faptul că s-a trecut la 
organizarea creației în centrele cu tra
diție, folosind o experiență îndelungată 
și talentul nealterat al olarilor, țesătoa
relor, cojocarilor ele. care au preluat 
și transmis, generații la rind, arta pro
prie maselor celor mai largi. Pasul a- 
cesta nu s-a făcut însă pretutindeni, 
consecvent și pină la capăt, conti- 
nuîndu-se producția de obiecte speci
fice unor zone și centre în cu totul 
altele. S-a motivat și s-au căutat scuze 
în volumul de comenzi — mare la un 
moment dat — căruia unele centre nu 
le-ar fi putut face față. Insă, dintr-un 
accident, acest fapt a devenit o per
manență.

Nefiindu-ne deloc indiferentă situația 
creației artizanale și felul cum se pre
zintă ea in perspectiva dezvoltării, ți- 
nînd seama de competiția pe plan in
ternațional in care nu putem sta deo
parte, atît din punct de vedere al tu
rismului și comerțului, dar nu mai pu
țin din punct de vedere al afirmării 
noastre prin creații autentice și de 
înalt nivel artistic, susținem cu tărie că 
UCECOM-ul trebuie să analizeze și să-și 
reconsidere in mers viziunea asupra 
dezvoltării creației artizanale (subliniez, 
era să spun creației artistice artizanale, 
făcînd un pleonasm intenționat). Nu e 
vorba de a da sfaturi de pe tușe — 
deși de ce n-ar fi bune și acestea la 
urma urmei —, ci de a privi de 
pe poziția specialistului, a criti-

Cornel IRIMIE

(Continuare în pag. a Il-a)

organizarea olimpiadei, 
pentru înlesnirea circula
ției. au fost înlăturate mul
te căsuțe, s-au construit 
22 de magistrale 
autostrăzi suspendate 
supra orașului pe

și 5 
dea- 

pi-

Contraste
japoneze

minînd cu hotelul New- 
Otani construit din alumi
niu, otel, sticlă, care la ul
timul etaj arc un restaurant 
situat pe o platformă mo
bilă, permițând clientilor ca 
în timp ce servesc masa să 
aibă și o perspectivă com
pletă a orașului. în cadrul 
amenajărilor necesitate de

Ioni de beton. De altfel, 
la proiectarea centrului o- 
limpic, prețuit în întreaga 
lume, pentru stilul său ar
hitectonic modern, au par
ticipat cei mai valoroși ar- 
hitccți japonezi, printre 
care și Kanzo Tanguc, cîș- 
tigătorul concursului inter
național pentru proiectarea

centrului orașului iugoslav 
Skoplje, distrus în urma 
cutremurului din 1963.

Una din trăsăturile ca
racteristice ale arhitectu
rii japoneze vechi era folo
sirea lemnului și nu a pie
trei. Mulți explică prefe
rința pentru construcțiile 
de lemn prin aceea' că ele 
rezistă mai bine la acțiu
nea cutremurelor de pă- 
mînt și a numeroaselor ci
cloane. Unii istorici explică 
folosirea lemnului și prin 
influenta manifestată în a- 
cest sens de religia budistă, 
după. care ar fi iluzoriu să 
construiești pentru eterni
tate într-o lume în care to
tul este trecător.

Constructorul japonez a- 
cordă o importantă mai 
mică pereților, atenția prin
cipală este îndreptată spre 
acoperișul clădirii, a cărui 
arhitectură accentuează 
specificul locuinței și con
stituie un .element funda
mental al măiestriei arhi
tectului sau a meseriașului 
anonim. Se' atribuie o mare 
valoare decorului natural, 
în mijlocul căruia este plan
tat edificiul : liniile arhitec
turale, culorile sînt adap
tate și corelate armonios 
cu liniile și culorile locu
lui. Arhitectul folosește cu 
grijă, drept cadru al con
strucției, arbori mari, pini, 
cedri, acordă o atentie par
ticulară căilor de acces 
formate, în general, din 
drumuri pietruite.

Dumitru ANGHELESCU

(Continuare în pag, a IV-a)
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Produse
dietetice EMISIUNILOR
de panificație 16 APRILIE10 APRILIE

3

luni

miercuri

f I

despre muzica franceză pentru 
(emisiune pentru studenți) —

boli se 
dietetică

Dans din Oaș (la concursul formațiilor artistice de elevi din raionul Grivițo Roșie)
Foto : M. Andreeson

i

Printre zecile de sortimen
te pe care întreprinderile de 
panificație le produc sînt cî
teva destinate acelor consu
matori cărora produsele obiș
nuite le sînt interzise de me
dici. Pentru cei suferinzi de 
boli renale, cardiace, hiperten
sive sau predispuși la obezita
te este recomandabilă pîinea 
neagră fără sare în greutate 
de 500 gr sau pîinea albă fără 
sare tot de 500 gr. Pîinea semi- 
albă dietetică are în compoziție 
făină, drojdie, glucoză și zahăr 
vanilat și se recomandă în die
tele fără sare. In atoneea gas
trică este indicat consumul pli
nii graham, de 300 gr sau al 
pîinii graham cu miere, în 
greutate de 200 gr. In tra
tamentul aceleiași 
recomandă pîinea
cu făină de grîu care are în 
compoziție, pe lîngă făină, droj
die, sare, glucoză și chimen. 
Pentru diabetici se produce 
pîinea hiperglucidică, de 200 
gr, care are în conținut glu
ten umed, făină albă, tărîțe 
de grîu, drojdie, sare, unt și 
chimen. In alimentația copii
lor, a femeilor gravide, precum 
și a celor cu lipsă de calciu 
este binevenită franzela cu 
lapte și calciu, în greutate de 
150 gr, care are în compozi
ție făină albă, drojdie, sare, 
lapte praf, gluconat de calciu, 
zahăr și unt.

„SCHEMA" A PĂTRUNSr

MĂCELĂRII

PROGRAMUL I : Sfatul me
dicului : îngrijirea părului
(9,30). „Viers și strune" — mu
zică populară (9,35). Roza vîntu- 
rilor. Din cuprins : Dincolo de 

porțile adîncurilor (aspecte din activitatea minerilor 
maramureșeni) — (10,30). Variațiuni de Brahms pe o temă 
de Haydn. Interpretează orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat „George Enescu". Dirijor, George Georgescu 
(10,55). Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale săptă
mînii (11,20). Varietăți muzicale (13,00). File de legendă : 
Fata de la Cozia. Scenariu radiofonic de Grigore Băje- 
naru (17,10). Opera săptămînii : „Samson și Dalila" de 
Saint-Saens (18,15). Ritmurile cincinalului (18,40). Melodia 
zilei : „Tăticul meu" de Petre Mihăescu ; text de Aurel 
Storin (19,30). Teatru radiofonic. Premiera „Mașina infer
nală" de Jean Cocteau (20,30). PROGRAMUL II : Uvertura 
la opereta „Liliacul" de Johann Strauss (7,45). Miorița. 
Creatori, creații și artizanatul de serie (10,05). Vreau să 
știu. Din cuprins : Mică enciclopedie a fenomenelor ne
obișnuite ; Sinteze chimice celebre (15,30). Dirijorul elve
țian Jean Marie Auberson, la pupitrul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „George Enescu", prezintă 
Concertul pentru orchestră de Anatol Vieru (16,30). Tan- 
gouri și valsuri (17,10). Actualitatea teatrală (17,40). Din 
viața de concert a Capitalei : fragmente din recitalul pia
nistei Magda Nicolau (19,50). Rampa succeselor : festiva
luri și concursuri (21,05). Antologia discului : Dinu Lipatti 
interpret al muzicii lui 
(21,45). Moment poetic, 
mian Ureche (22,30).

Imaginile patriei în muzica simfonică : „Munții Rodnei" 
— șase tablouri simfonice de Dariu Pop ; „Vîrful cu 
dor" — poem simfonic de Ion Hartulary Darclee (9,03). 
Antologie de literatură universală. „Conștiința lui Zeno" 
de Italo Svevo. Prezentare de conf. univ. dr. Ion Ianoși 
(10,05). O interpretă a folclorului maramureșan : Angela 
Buciu (10,45). Capodopere ale teatrului liric : „Bărbierul 
din Sevilla" de Rossini (fragmente) —' (12,10). „Partid,
părinte-al bucuriei" — program de cîntece (17,30). Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Cercul me
lomanilor. Alfred Cortot 
pian (19,50). Gaudeamus 
(20,30).

Chopin. Prezintă Alfred Hoffman 
„Invitație la vis" versuri de Da-

m a rți
PROGRAMUL I : Moment 

poetic — interpretat de Mircea 
Albulescu (8,25). Sfatul medicu
lui : Organopatiile și sarcina 
(9,30). Din înregistrările pianis- 

(9,45), Din însemnările instructo- 
în spectacolul de amatori. Pre-

tului Arthur Rubinstein 
rului artistic. Decorul 
zintă regizorul Mihai Dimiu (11,20). Concert de estradă
(12.10) . Soliști de muzică ușoară și succesele lor (14,08). 
Luminile rampei. înregistrări din spectacolele Teatrului 
de Operă și Balet (16,40). Memoria pămîntului românesc
(17.10) . Interpreți de altădată : Nicolae Leonard (18,15). 
Ediție radiofonică : Ion Luca Caragiale. Caragiale nuve
list (I). Prezintă Liviu Călin (21,05). PROGRAMUL II î

„Carul cu bere". Te a- 
țezi la masă și, fără măcar 
să te întrebe, chelnerul se 
prezintă cu platoul specia
lităților de carne, să-ți a- 
legi ceea ce ai dori să mă- 
njnci. Dar fie că restauran
tul te primește în acest 
niod plăcut (sistemul ar 
trebui extins pe scară lar
gă), fie că te oprești singur 
în fața vitrinei frigideru
lui în care este expusă car
nea, pe platouri, apar, in
variabil, aceleași antricoa- 
te de porc și de vită, căro
ra li se adaugă, uneori, 
cotletele și mușchiul, vră- 
bioarele sau ficatul.

Incit oricine are cele 
mai elementare cunoștințe 
de' anatomie animală ră- 
mîne surprins și se întrea
bă, pe bună dreptate : din- 
tr-un porc sau o vită nu se 
pot obține și alte speciali
tăți, care ar putea îmbo
găți varietatea preparatelor 
de carne ? Deși la această 
întrebare ar putea da răs
punsuri „competente" înșiși 
consumatorii, ne-am adre
sat cîtorva specialiști în 
materie. ' ,

— Pe lingă binecunoscu
tele specialități care 
găsesc în restaurante, 
porc și din vită se 
scoate și altele, deosebit de 
gustoase — ne-a spus tov. 
L. Bodoagă, director ad
junct la I.R.I.C. București, 
care aproape 25 de ani a 
fost lucrător în abatoare și 
măcelării. Iată cîteva spe
cialități de vită. Cureaua 
bărbierului, cum îi spun 
măcelarii diafragmei, este 
foarte bună la grătar, frip
tă în învelișul ei; ca să nu 
se scurgă sucul ; puișorul 
sau mușchiulețul de jos 
este, de asemenea, gustos 
la grătar, ca și fleica groa
să — de unde suge ursul, 
cum zic măcelarii. Este 
adevărat că. la o singură 
vită, aceste părți cîntăresc 
puțin, în total 2—4 kg. Dar 
din atîtea vite cite se taie, 
se scot cantități suficiente, 
care ar putea fi puse în 
vînzare măcar în unele lo
caluri (zahanale etc.). O 
altă specialitate deosebită 
este frigăruia de mînzat 
sau porc, cu rinichi, ficat, 
mușchi. Și, mai ales, cea 
de miel — în care se pun 
rinichi, momite, splină — 
învelită în prapor și friptă 
la grătar. Sînt, apoi, pas
trama și cîrnăciorii de 
oaie, ciorba de burtă, cior
ba de ciocănele, mult apre
ciate de consumatori.

se 
din 
pot

Deșeui'ile metalice, 
precum și metalele 
vechi constituie o 
parte din materia pri
mă necesară siderur
giei, întreprinderile 
care dețin asemenea 
metale vechi feroase 
și neferoase, precum 
și deșeuri metalice le 
pot valorifica la pre
țuri convenabile, pre- 
dîndu-le la depozite
le întreprinderii pen
tru colectarea meta
lelor.

Prezentînd conținutul tă
vilor de aluminiu, ce sînt 
încărcate în mașini spre a 
fi expediate spre restauran
te, tov. David Lazăr, șef 
de depozit la „Antrefrig", 
și el yechi specialist, ne 
face o întreagă demon
strație :

— Iată, acesta este piep
tul de porc cu os. Pe lîngă 
faptul că servește la pregă
tirea de tocănițe și alte 
mîncăruri, din el se poate 
scoate o scăricicâ la grătar 
„s-o mănînci cu ochii". Iată 
și garful complet : el cu
prinde ceafa, garful cu os 
și cotletul. Fiecare parte 
reprezintă o specialitate. 
Dincoace avem așa-numitul 
„gătit de porc", în care in
tră spata fără os și fleica. 
Din spată se poate face 
orice : friptură, șnițel, fri
gărui, tocătură, ruladă. 
Fleica, mai puțin grasă de- 
cît spata, nu merge la frip
tură, dar e bună la chebab 
și frigărui, la gătit.

După ce ne-a arătat an- 
tricoatele, mușchiul și vră- 
bioarele de vacă, tov. La
zăr s-a oprit mai în amă
nunt asupra unor părți 
care prezintă interes, ea 
specialitate : cureaua băr
bierului (amintită mai sus) 
și fleica cu drug care, fiar
tă și apoi friptă la cuptor 
cu condimente, este deose
bit de gustoasă.

După cum se vede, din 
porc și vită se poate scoate 
o gamă mai largă de specia
lități decît cea existentă 
în restaurante. Atunci, de 
ce nu sînt ele valorificate ?

Este vorba, în primul ' 
rînd, de medul în care se 
face în prezent aprovizio
narea cu carne a restauran
telor. Animalele sînt tăiate, 
cum e și firesc, la abator. 
Organele — ficat, limbă, 
rinichi, inimă, splină, cre
ier, momițe, măduvioare și 
altele, care sînt foarte so
licitate de consumatori — 
abatorul le livrează direct 
zahanalelor. Carnea însă 
pleacă spre restaurante pe 
un drum mai lung și întor
tocheat.

Să explicăm. Pe acest 
drum au fost create două 
vămi, care supun carnea 
unor operații de standardi
zare. Prima este „Antre- 
frigul", unde vita tăiată în 
4 sferturi la abator este 
tranșată. E bine că această 
operație se face aici, de
oarece condițiile de igienă 
sînt deosebite, iar muncito
rii au calificarea necesară. 
Intervine însă o piedică : 
existența schemei de tran
șare, care prevede procen
te fixe, limitate, din numai 
cîteva sortimente. Deci a- 
ceastă schemă exclude de 
la început posibilitatea de 
a se separa specialitățile 
pe care interlocutorii noștri 
le-au recomandat mai sus.

Desigur, dezvoltarea eco
nomiei și diversificarea ra
murilor ei au inclus extin
derea producției de meze
luri și preparate din car
ne ; pe de altă parte, fa
bricilor de medicamente, 
institutelor de seruri și 
vaccinuri etc. le sînt nece
sare anumite animale sau 
organe ale acestora. Aici 
însă nu este vorba, și nici 
în primul rînd, de aseme
nea produse, ci de acele 
sortimente de carne care, 
în loc să fie selectate și va
lorificate ca atare, sînt 
practic pulverizate datorită 
schemelor de tranșare, da
torită metodologiei birocra
tice prin care s-a ajuns să 
se planifice cum să fie tă
iată carnea unui animal. 
Există în practica abatoa
relor anumite norme gene
rale, prestabilite pe baza 
tradițiilor, a cererilor spe
ciale ale unităților de ali
mentație publică pentru că, 
evident, nu este cîtuși de 
puțin recomandabil ca ani
malele să fie ciopîrțite 
voia întîmplării. Dar, 
cît se vede, schemele 
tranșare actuale nu 
seama de aceste cerințe și 
au preconizat soluții sim
pliste, ceea ce în fapt a dus 
la dispariția unor valoroa
se specialități culinare.

După ce este tranșată la 
„Antrefrig". carnea nu a- 
junge direct la restaurant,

ci trece prin a doua vamă 
— magazia I.A.P.L.-ului. Ar 
trebui ca măcar aici să in
tre în acțiune carmangie- 
rul, a cărui meserie este, 
prin definiție, aceea de a 
împărți carnea unui animal 
pe specialități. Dar ce mai 
are el de împărțit ? în- 
trucît primește carnea 
gata tăiată, magazionerul 
I.A.P.L.-ului, chiar în ca
zul cînd este un meseriaș 
priceput, devine, practic, 
un intermediar între „An
trefrig" și restaurant, care 
nu face altceva decît să ia 
în primire ceea ce primește 
și să dea unităților canti
tățile prevăzute (e drept că 
mai face și portionarea an- 
tricoatelor la o anumită 
greutate, treabă care, orice 

s-ar spune, nu cere califica
re). Altfel spus, omul care 
ar trebui să aleagă marfa, 
specialitățile pentru restau
rantul lui, a devenit 
simplu magazioner, 
primesc și dau ce mi 
aduce -
Bandu, 
I.A.P.L. 
fapt, cel care face aprovi
zionarea cu carne j&r tre
bui să meargă la .abator 
sau la „Antrefrig" ■ și să 
aleagă". La rîndul său, 
merceologul I.A.P.L. „Cio- 
cîrlia", Jean Burloiu, ne-a 
mărturisit că a intrat o sin
gură dată la „Antrefrig" 
așa, ca vizitator. „Să aleg 
eu ? Nici pomeneală" — 
spunea el.

Întregul lanț, de la aba
tor Ia restaurant, care ex
clude tocmai accesul la 
marfă al beneficiarilor di- 
rccți, a fost construit, veri
gă cu verigă,' de către or
ganele comerciale din con
siderente de tot soiul (une
le poate justificate la tim
pul lor), începînd cu cele 
de igienă și terminînd cu 
cele de evidentă și control. 
Aceasta a făcut ca eventua
lele propuneri ale unor 
specialiști să se piardă, ca 
inițiativa, priceperea, spiri
tul gospodăresc, fără de 
care nu se poate lucra bine 
în alimentația publică și 
în general în comerț să 
fie încătușate în canoanele 
șablonului.

Mai trebuie adăugat că 
cei prin mîinile cărora trec 
specialitățile, pe diferitele 
trepte, consideră că fac o 
favoare restaurantului da- 
că-1 aprovizionează cu ceea 
ce cere.

Cum s-ar putea ieși din

un 
„Eu 

se 
ne-a spus Nicolae 
carmangier la 

„Izvorul rece". De

această situație T Am pus 
întrebarea mai multor lu
crători din alimentația pu
blică. Răspunsurile pun ce
rințe justificate : a) furni
zorii — abatorul și „Antre- 
frigul" — să onorgze co
menzile făcute de restau
rante direct acestora, nu 
prin intermediari ; b) să lie 
revizuite schemele de tran
șare, în așa fel îneît spe
cialitățile ce se pot obține 
de la animale să ajungă la 
consumatori ; c) I.A.P.L.- 
urilor să li se dea posibili
tatea în fapt de a se apro
viziona direct cu carne (și 
cu alte produse) și de la 
alți furnizori, spre a-si asi
gura sortimentele care nu 
le sînt livrate. Spunem „în 
fapt", pentru că de drept 
dezlegări s-au dat, dar o 
serie de piedici (limitarea 
sumei ce poate fi folosită 
în acest scop etc.) stau încă 
în calea noului sistem.

îmbogățirea sortimentu
lui mai depinde și de pri
ceperea bucătarului, a gra- 
taragiului, carmangierului. 
La restaurantul „Izvorul 
rece" se prepară mușchi de 
porc împănat cu slănină și 
usturoi, dat prin rpălai și 
fript la frigare. A devenit 
o „specialitate a casei" 
foarte solicitată. După cum 
ne-a spus chelnerul Ion 
Panait, s-ar mai putea pre
para cîrnăciori oltenești din 
carne tocată cu satirul, re- 
numiții patricieni din carne 
de vită și de porc, antricot 
cu floare (de circa 250 
grame), fript la grătar pe 
cărbuni de stejar și servit 
pe taler de lemn, creier 
fript în pergament. „Pen
tru a putea servi toate a- 
cestea, ar trebui ca oame
nii pricepuți — bucătarii și 
grataragiii — să fie stimu
lați să-și facă meseria și, 
totodată, eliberați de ba
lastul a tot felul de cal
cule" — ne-au spus toți cei 
cu care am discutat.

Deficientele existente în 
acest domeniu, sugestiile 
făcute de interlocutorii 
noștri, ca și alte numeroa
se propuneri ale specialiș
tilor se cer studiate
toată atenția de către or
ganele de conducere 
industriei alimentare și - 
comerțului, soluțiile urmă
rind dublul scop al bunei 
deserviri a consumatorilor 
și ridicării eficienței eco
nomice a tuturor localu
rilor.

PROGRAMUL I : Actualitatea 
agrară. Din cuprins : Agroteh
nica porumbului în condiții de 
irigare. Discuție cu specialiștii 
Institutului de cercetări pentru 

cereale și plante tehnice de la Fundulea (6,15). Sfatul 
medicului : Prevenirea îmbolnăvirilor pe șantiere (9,30). 
Emisiune literară pentru școlari : „Mugur, mugurel" 
(cerc literar radiofonic) — (10,30). Opera săptămînii : 
„Samson și Dalila" de Saint-Saens (15,30). Un compozi
tor de muzică corală : Dumitru Stancu. Prezintă prof. 
Vasile D. Nicolescu (16,40). „Atacul de la Smîrdan" de Ni
colae Grigorescu. Inscripții lirice de Radu Boureanu și 
Dan Grigorescu (17,10). Premiere de operă de-a lungul 
anilor : „Madame Butterfly" de Puccini. Prezintă Grigore 
Constantinescu (17,30). Tribuna radio. întreprinderile eta
lon și organizarea științifică a producției (18,03). Pablo 
Casals interpret al muzicii lui Bach (22,20). PROGRA
MUL II : Din cele mai cunoscute melodii populare (7,00). 
Lectură în premieră : Andrei Pandrea — „Medic la Boi- 
șoara" (roman) ; Grigore Hagiu — „Sfera ginditoare" 
(versuri) — (10,05). Din țările socialiste (11,30). Pe-un pi
cior de plai ; balada „Iovan Iorgovan". Prezentare de Va
sile Dinu (12,25). Din albumul muzicii ușoare (13,30). De 
ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii) — (15,30). 
Cronica literară de I. D. Bălan (17,40). Simfonia a IV-a 
în Re major de Haydn (18,00). Uvertura „Ștefan cel Mare" 
de Iacob Mureșianu ; Divertisment pentru orchestră de 
Marțian Negrea (19,05). Prime audiții de operă „Luisa 
Miller" de Giuseppe Verdi (20,05). Teatru radiofonic. Ci
clul „Maeștri ai dramaturgiei universale" — William 
Shakespeare „Regele Lear' 
suri din volumul „Cele 
(22,30).

universale'
•“ (20,30). Moment poetic. Ver- 

patru anotimpuri" de Ion Brad

cu
ale

Nicolae ENUȚA

cinema
• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru 
panoramic (seria a Il-a) ; PATRIA 
pletare Petrol — cinemascop) — 11,15; 
16,15; 18,45; 21,15.
• ROBII : REPUBLICA — 9; 11,30; 14;
18,45; 21,15, ............. ...............................
18,30; 21, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21 (la toate completarea Legenda cio- 
cîrlici).
• RIO CONCHOS — cinemascop : BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, TO
MIS — 8,45; 11,15; 13,45; 20,45; MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la toate comple
tarea Pallady).
• INAMICUL PUBLIC NR. 1 ; CINEMA
TECA — 12; J.4,
• BUMERANGUL — cinemascop _____
VAL (completare Petrol) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,45; 21, GRIVIȚA (completare Șase mii 
de ani) — 9,30; 12; 15,45; 18; 20,30.
• CAVALERUL FĂRĂ ZALE; UNION 
(completare Zece minute în lumea fluturilor)
— 15,30; 18; 20,30.
• DACII — cinemascop : LUMINA — 8,30
11; 13,30; 16; 18,30; 21, MIORIȚA — 9; 11,15 
13,30; 16; - ---------------- " ----
18; 20,30, 
20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
• SECRETUL CIERULUI : DOINA — 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GIULEȘTI 
(completare Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : VICTO
RIA (completare Comoara din Panagjurist)
— 9,15; 11,30; 13,45; 16, AURORA (comple
tare Pallady) — 9,15; 13,30; 15,45, BUZEȘTT 
(completare Pe urmele lui 1907) — 15,30; 18; 
20,30.
e DIMINEAȚA
(completare Comoara 
18,30; 20,45, AURORA
— 18,15; 20,30.
O PERSPECTIVA ÎN
SOARE DIN GERMANIA — DE LA ATOM 
LA CRISTAL — MĂNUȘĂ — HRĂPĂRE
ȚUL HATMED — ADAM ȘI EVA : TIM
PURI NOI 9—21 în continuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Imprudenții) — 
14; 16; 18; 20.
• SCARA CURAJULUI : EXCELSIOR (com
pletare Nicolae Labiș) — 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, FLAMURA (completare Petrol)
— 9,30; 12; 16; 18,15; 20,30, COSMOS (com
pletare Bomboane muzicale) — 15,30; 18; 
20,30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : BUCEGI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 
20,45.

la 
pe 
de 
țin

PROGRAMUL I: Radioma- 
gazinul ascultătoarelor (9,30). 
Radioracheta pionierilor : „An-ț 
timeteorituJ" — scenariu științi- 
fico-fantastic de Dumitru Tode- 

din opereta „Văduva veselă" de

• NUME STRAIN : GLORIA (completare
Legenda ciocîrliei) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE:

■ UNIREA (completare Orizont științific nr. 1)
— 11; 15,30; 18; 20.30.
• SĂRMANII FLACAI : TOMIS (completare 
Pallady) — 16,15; 18,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : FLO- 
REASCA (completare Pe urmele Iui 1907) — 
9; 11,30; 14; 16,15.
• TREIZECI ȘI TREI : FLOREASCA (com
pletare Pe urmele lui 1907) — 18,30; 20,45.
® MONDO CANE (ambele serii) : VITAN —
— 11; 15,30; 19.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,30.
® APELUL — cinemascop : MUNCA — 16; 
18,15; 20,30.
O ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : POPU
LAR — 10,30; 15; 17,45; 20,30.

FESTI- • ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ : FLA
CĂRA (completare Campionii Europei) — 
15,30; 18; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinema
scop : COLENTINA — 15,30; 17,45; 20.
• DRAGĂ BRIGITTE : VIITORUL (com
pletare Surîsul sfinxului) — 15,30; 18; 20,30. 
e EVADARE ÎN TĂCERE: FERENTARI

15,30; 18;

JOI

ecran 
țcom- 
13,45;
16,15;

CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16;

18,30; 21, PROGRESUL — 11'; 15)30; 
COTROCENI — 10,30; 15,15; 18;

• EVADARE IN TĂCERE: 
(completare în poartă... lașin) 
20,30.
e JUANA GALLO:PACEA — 
20,30.
e THEREZF, DESQUEYROUX : 
15,30; 18; 20,30.
O BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : LIRA 
15,30; 18; 20,30.

11; 15,30; 18;
RAHOVA —

■a

teatre
DEVREME : VICTORIA 

dini Panagjurist) — 
(completare Pallady)

PICTURA SCRI-

• Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE 
PROVINCIE — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
PLICUL (spectacol prezentat de Teatrul de 
stat din Ploiești) — 19,30.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. Caragiale") : 
PAHARUL CU APĂ - 19,30.
• Teatrul --------
19,30.
o Teatrul
SPUNIND

20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „1. L. Caragiale" : ROMU-

"LUS CEL MARE - 20.
• Teatrul „Țăndărică" (în sala Palatului 
Pionierilor) : AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala 
Victoria)-: COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

Mic : RICHARD AL II-LEA

evreiesc de stat : SPUNÎND DA ! 
NU ! (Songuri, Dansuri, Balade)

SE CER ACUM MASURI
ORGANIZA TORICE
(Urmare din pag. I)

cului și 
reguli și 
artele se 
zaf, dacă 
fii se vine în întîmpinarea procesu
lui natural și legic de 
Mi se pare,
UCECOM-ul ar trebui să studieze posi
bilitatea de a renunfa la organizarea 
producției artizanale (arfă decorativă 
sau artă aplicată) în cadrul unor coo
perative cu profil* mixt sau com
plex, și să freacă la organi
zarea unor unităfi cooperatiste cu 
profil exclusiv de artizanat. Se poate 
obiecta că nu în fiecare loca
litate sînt suficiente forje pentru a- 
ceasta. Obiecția este superfluă, deoa
rece o unitate poate avea secții sau 
colective în localități apropiate, din 
același raion sau din raioane înveci
nate. Aprovizionarea, îndrumarea și 
valorificarea în producție a acestui 
mare potențial se poate face atunci 
într-adevăr cu competență și pe baze 
noi, științifice chiar aș spune, înfr-un 
sens multiplu. Apelul la specialiști și 
sprijinul acestora poate fi prompt și 
eficient. Se înțelege că n-au ce căuta

istoricului de artă. Există 
condiții proprii în care 
dezvoltă, în cadru organi- 

prin aceste reguli și condi-

dezvoltare.
în acest sens, că

în conducere și în aparatul unor astfel 
de cooperative decit specialiști veri
tabili și cadre cu tragere de inimă 
pentru această muncă, a căror selec
ție și promovare să nu fie lăsată la 
bunul plac al oricui.

Regiunile ar putea avea mici consi
lii de specialitate, iar UCECOM-ul 
un mare consiliu de experji, cu co
misii pe ramuri, care să aducă o con- 
tribujie reală prin analize, studii și pro
puneri, avînd și sarcina să urmăreas
că periodic felul în care acestea — 
prin organele proprii UCECOM- 
ului — devin realitate.

Aș mai propune, și aceasta este 
posibil și legat de propunerea de 
mai înainte, ca să se statornicească, 
în fine, colaborarea rodnică și per
manentă cu artiștii plastici, în cadrul 
unui program de lungă durată, cu 
sarcini și răspunderi precise. Rămîne 
deschisă desigur, încă, și problema 
creajiei de arfă aplicată-decorativă 
a plasticilor, care însă își va putea 
găsi rezolvare fericită, în final pen
tru producție ș’i creație, poate chiar 
din statornicirea unui mod de conlu
crare și de explorare a marilor, a-

proape nelimitatelor, posibilități ee 
s-ar crea.

O altă propunere, chiar dacă 
nu este cu fotul nouă, este aceea a 
Îndrumării la nivel de stat, desigur 
prin Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, însă și de aci printr-un orga
nism anume cu referenți de specia
litate, a întregii activități de creație 
artizanală, de artă aplicată și deco
rativă, care este — în fond — arfă 
în cel mai deplin înțeles al cuvîn- 
fului, și 
tivă (de 
mare în 
ducjiei. 
este, la 
principal, 
elude pe

Există toate motivele să dorim, și 
credem că așa este, ca într-un timp 
cit mai scurt să se facă saltul așteptat 
spre și mai bine în producția de ar
tizanat din țara noastră. In acest sens 
credem că este timpul să se treacă 
de la discuții la fapte, la acțiuni or
ganizatorice,

care are o pondere cantita- 
ce nu și calitativă I) atît de 
ansamblul creajiei și pro- 
Căci, deși UCECOM-ul 

ora actuală, producătorul 
nu putem înlătura sau ex- 
ceilalfi.

Confecții
9

de vară

pentru copii
în vederea zilelor de vară ce 

se apropie garderoba celor mici 
se cere împrospătată. Pentru 
aceasta, Fabrica de confecții 
din Călărași a pregătit noi 
modele de îmbrăcăminte, co
mode și ușoare, printre care și 
o serie de costumașe fantezi 
pentru băieți, din diferite ma
teriale și în combinații colo- 
ristice adecvate vîrstei. Aceste 
costumașe sînt compuse din 
pantalonași scurți, prinși în 
nasturi sau cu bretele, și o 
bluză. Pentru fetițe, creatorii 
de la fabrica din Călărași au 
realizat cîteva modele de șor- 
țulețe, foarte cochete, din țesă
turi uni cu garnituri aplicate 
în culori contrastante. Celor 
mici de tot le sînt destinați 
pantalonașii de joc din mate
riale înflorate, cu buzunărașe 
și aplicații.

Fabrica mai produce cămăși 
din țesături în carouri sau cu 
alte desene geometrice pentru 
adolescenți, cămăși bărbătești, 
salopete și haine de protecție 
din doc. J

riciu (10,30). Selecțiuni
Lehar (11,00). De Ia Frescele Voronețului la Coloana Infi
nită (17,10). Poezia românească și muzica : Cîntece pe 
versuri de Cicerone Theodorescu. Ciclul „Șapte cîntece 
din ulița noastră" de Paul Constantinescu. Prezintă poe
tul (17,30). Ritmurile cincinalului (18.40). Seară pentru ti
neret (19,00). PROGRAMUL II : Călătorie muzical-folclo- 
rică (7,00). Actualitatea literară (10,05). Cîntece și jocuri 
populare (10,50). Ziare, ziariști, opinii (12,10). Arii din 
opere interpretate de Valentin Teodorian (16,00). Sfatul 
medicului : Alimentația artificială a sugarului (16,15). Ac-.^1j 
tualitatea cinematografică. Ediție pentru cineclubur 

orchestrei 
Diri-

tualitatea cinematografică. Ediție pentru 
(17,40). Transmisiunea concertului corului și 
simfonice a Radiotelcviziunii. Dirijor, Iosif Conta, 
jorul corului, Aurel Grigoraș (19,50).

1 PROGRAMUL I : Sfatul 
dicului : Igiena sarcinii 
Suita romanească pentru

i și pian de C......L.
sacopol (9,45). „Sub 

partidului" — emisiune de cîntece (10,03). Emisiune mu
zicală pentru școlari. Capodopere ale muzicii universale : 
„Flautul fermecat" de Wolfgang Amadeus Mozart (10,30). 
Meridiane (11,20). In slujba patriei (17,10). Muzica și lite
ratura : fragmente din suita „Pellăas și Melisande" de 
Faure și din opera cu același titlu de Debussy (17.40). 
Atențiune, părinți 1 (21,05). Viața de concert a Capitalei : 
fragmente din recitalul sopranei Magda Ianculescu. La 
pian Albert Guttman (22.20). PROGRAMUL II: Program 
interpretat de orchestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„Banatul" din Timișoara (9,03). Ritmurile cincinalului 
(12,10). Opera săptămînii ; „Samson și Dalila" de Saint- 
Saens (12,30). Coordonate culturale. Persoane, personaje 
și personalități artistice. (Reportaj-anchetă pe tema per
sonalității artistice a instructorului) — (17,40). Muzică 
instrumentală de George Enescu (19,05). Seară de operă : 
„Carmen" de Bizet. Transmisiune de la Opera de stat din 
Timișoara (19,30). în pauză : Buletin de știri ; Carnet 
plastic : Simbolurile culorii în istoria picturii. însemnă’-i 
de Eugen Schileru. Moment poetic. Versuri de George 
Dumitrescu (22,30).

vineri

sîm bătă

me-
(9,30). 
flaut 

Carmen Petra-Ba- 
steagul

FROGRAMUL I : Sfatul me
dicului : Prevenirea bolilor de 
nutriție (9,30). Interpret! celebri 
ai muzicii preclasice : Albert 
Schweitzer — la orgă (10,55). 

populară și interpretul preferatîntîlnire cu melodia
(13,30). Oameni de seamă : Byron. Textul* prezentării de 
Crișan Toescu (17,10). Omagii muzicale : Variațiuni de 
Mozart pe teme de Gretry și Salieri (17,40). în Jurul glo
bului (18,03). Concert-ghicitoare (muzică de operă) — (18,15). 
Știință, tehnică, fantezie. Din sumar : Electrochimia. 
(18,40). O melodie pe adresa dumneavoastră (19.00). Con
cert de melodii românești (19,30). Concurs cu public. Poe
zia clasică românească. Prezintă poetul Dan Deșliu 
(21,05). La balul de sîmbătă seara (21,35). PROGRAMUL II: 
„Trandafir de la Moldova" — emisiune de folclor (8,301. 
Simfonia _I în Fa major de Ion Dumitrescu (9,03). Biblio
tecă de literatură română. Eusebiu Camilar ; „Povestiri" 
(10,05). „Mai mîndră țara noastră crește" — program de 
cîntece (12,00). Revista revistelor economice (12,10). Frag
mente din baletul „Prometheu" de Beethoven. Interpre
tează orchestra simfonică din Boston. Dirijor Charles 
Miinch (15,30). Recital vocal Elena Cernei (16,00). Capodo
pere ale literaturii. Poezia lui Michelangelo-Buonarotti. 
Comentariu de C. D. Zeletin (17,40). Concertul pentru 
flaut și orchestră de Tudor Jarda ; solist Dumitru Pop 
(19,05). Călătorie în istoria civilizației (emisiune 
tinerii ascultători). „Eroi anonimi ai celei de-a 
arte". Prezentare de Ion Barna (20,30). Scriitori la 
fon. Iuliu Rațiu și Doina Sălăjan (21.35).
manțe (21,55). Două ritmuri nemuritoare : 
goul (22,10).

(9,15). Varietăți muzicale
De toate pentru toți (13,

Seară 
valsul

pent.ru 
șaptea 
tnîcro- 
de ro
și tan-

I : Teatrul ra- 
copii : „Quen- 
Walter Scott. 
Mihai Pascal

PROGRAMUL 
diofonic pentru 
tin Durward" de 
Dramatizare de 
(8,00). Transmitem pentru sate

(9,55). Estrada duminicală (12,00).
, , ,10). Programul orchestrei de mu

zică populară a Radioteleviziunii. Soliști: Emil Gavriș și 
Florea Cioacă (14,15). Revista șlagărelor (19,30). Teatru 
scurt: „Marile iubiri" de S. Andreescu și T. Mănescu 
(20,30). „Melodii... melodii" — muzică ușoară (21,00). PRO
GRAMUL II : Evantai muzical (8,00). Jocuri populare 
(10,15). Transmisiunea concertului corului și orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „George Enescu". Diri
jor Mircea Basarab. Dirijorul corului : Vasile Pîntea 
(11,00). Concurs cu public. Poezie clasică românească. 
Prezintă poetul Dan Deșliu (15,10), Personaje în monolog : 
Filip din opera „Don Carlos" de Verdl (15,40). „La nun- 
tă-n sat" — emisiune de folclor (16,30). Recitalul violo
nistului Ion Voicu (17,15). Noutăți pentru iubitorii de fol-
clor (17,30). „Valurile Dunării" — program de valsuri 
(17,45). Opereta „Frumoasa mea doamnă" de Loewe (mon
taj muzical-literar) — (18,00). Oameni de seamă : G. Ibrăi- 
leanu : colaborează Otilia Cazimir, Demostene Botez, 
prof. univ. Al. Dima, membru corespondent al Acade
miei și Al. Piru (19,20). Melodii magazin (21,15).

Cartea la domiciliul 
solicitantului

Printr-o 
adresată 
„Cartea prin poștă' 
din București, Calea 
Șerban Vodă nr. 43, 
raionul Nicolae Băl-

scrisoare 
librăriei

cescu, se pot procura 
cărți de specialitate 
din diferite 
nii. Librăria 
vește solicitanți din 
mediul urban.

dome- 
deser-

pent.ru
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Ieri, In fața echipei Italiei

Poloiștii români 

din nou învingători
Echipa de polo pe apă a tării noastre și-a înscris 

ieri dimineață în palmares o nouă victorie asupra 
puternicei formații a Italiei. Fără a evolua la adevă
rata valoare, jucătorii noștri au reușit să cîștige cu 
7—6 în fata oaspeților, reeditînd astfel succesul obți
nut acum cîteva zile ia Cluj. Meciul a satisfăcut pe 
plan spectacular numai în prima repriză, cînd po
loiștii români, jucînd cu mult tact, și-au dominat ad
versarii în toate compartimentele. Membrii echipei 
noastre au acționat rapid și au surprins echipa ita
liană, care a jucat cu mai multă rezervă. în urmă
toarele trei reprize jocul nu a mai plăcut, deoarece 
echipa noastră nu a mai creat faze la marginea bazi
nului, în timp ce oaspeții, cu un marcaj sever, au 
deschis posibilitatea sancționării de ambele părți, cu 
puncte de penalizare. Așa se explică faptul că majo
ritatea golurilor au fost realizate din lovituri de la 
4 m. Cel mai important moment al jocului a fost 
consemnat în min. 17, cînd la scorul de 5—5, italia
nul Lavoratori a ratat o lovitură de la 4 m, balonul 
fiind deviat de portarul Cizser.

Fără îndoială, victoria echipei noastre este pe de
plin meritată, însă ne așteptam la un joc mai des
chis, care ar fi contribuit, desigur, la succesul aces
tui „matineu de polo".

Bilanțul general, de-a lungul anilor, al întîlnirilor 
România—Italia, care numără în prezent 18 partide, 
este următorul : 7 cîștigate de italieni, 6 de noi, 5 
nule ; golaveraj 60—58, în favoarea echipei noastre.

La sfîrșitul jocului, dl. Pino Antonelli, conducăto
rul delegației sportive italiene, a declarat unui cola
borator al ziarului nostru : „Echipa română a jucat 
mai bine la Cluj decît la București. Oricum, jucă
torii români sînt în progres. Mi-au plăcut în mod 
deosebit Frățilă, Zahan, Mărculescu și Grințescu. In
tenționăm ca în acest an să organizăm o dublă întâl
nire și cu echipa României de tineret, la București 
sau la Roma".

Iată și impresiile antrenorului formației noastre, 
Carol Korcec : „Din repriza a doua, echipa a jucat 
sub valoarea ei. Jucătorii noștri au greșit, aglomerînd 
jocul pe centru, unde s-au creat faze confuze. Dacă 
s-ar fi jucat „deschis" ca și la Cluj, cîștigam cu un 
scor mai mare. îi remarc pe Zamfirescu și Firoiu".

FOTBAL
© O etapă a gazdelor: o
remiză și șase victorii pe 
teren propriu S Liderul a cîș- 
tigat foarte greu © Un meci 
sub orice critică: Steaua
Dinamo Pitești © Ion lonescu, 
cu 14 goluri, conduce în cla
samentul golgeterilor

REZULTATE TEHNICE
• RAPID-JIUL 1—0 (0—0). A marcat : Ion Io- 

nescu (min. 74).
• STEAUA-DINAMO PITEȘTI 1—0 (0—0). A 

marcat : Sorin Avram (min. 85).
• STEAGUL ROSU-DINAMO BUCUREȘTI 1—0 

(1-0). A marcat : Pescaru (min. 24).
o PETROLUL-FARUL 2—0 (0—0). Au marcat : 

Badea (min. 47) și Dragomir (min. 57).
• U.T.A.-C.S.M.S. 1—0 (1—0). A marcat : Chivu 

(min. 23).
« POLITEHNICA-PROGRESUL 3—1 (1—0). A 

marcat : Surdan (min. 18 și 79), Cotormani (min. 
70) pentru învingători ; Țarălungă (min. 74) pen
tru învinși.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA-UNIVERSITATEA 
CLUJ (0-0).

Clasament

Cum au jucat
fruntașii
clasamentului?

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
SOME RADULESCU LA GENEVA

HANDBAL: După un joc slab 

Dinamoviștii au pierdut 
prima intîlnire 
cu Dukla Fraga

Puțini spectatori prezenți la începutul partidei in
ternaționale Dukla Praga—Dinamo nu ar fi anti
cipat un succes dinamovist, fie chiar și la limită. 
Le dădea dreptul să spere atît optimismul și pre
gătirea bucureștenilor pentru acest meci cît și 
avantajul de necontestat oferit de propriul teren. 
Reprezentanții noștri n-au reușit însă să valorifice 
atuurile în fața oaspeților, lăsînd impresia că ei 
sînt cei care joacă în deplasare 1 Mai rapizi, mai 
incisivi, handbaliștii cehoslovaci s-au impus — e 
drept, folosind cam exagerat intrările „tari" — încă 
de la începutul întîlnirii, deschizînd scorul în minu
tul 3 și păstrînd conducerea pînă la fluierul final. 
Neputînd străpunge apărarea praghezilor cu șuturi 
de la distanță, blocate prompt sau apărate în ultimă 
instanță de excepționalul portar Vicha, dinamoviștii 
au așteptat zadarnic ocazii favorabile, în loc să în
cerce pătrunderi decisive pe semicerc sau șuturi prin 
surprindere. în plus, în prima repriză șuturile lui 
Moser, Ivănescu, Costache au întîlnit pe rînd bara, 
ratările exasperante avînd darul să-i enerveze pe 
componenții formației noastre, convinși că-i urmă
rește... ghinionul.

Intîlnirea Dinamo—Dukla s-a încheiat așa
dar cu scorul de 10—7 (4—3) în favoarea celei mai 
bune echipe din țara campionilor mondiali.

Este greu de presupus că la Praga, în jocul retur 
(duminică, 16 aprilie), dinamoviștii vor reuși să facă 
ceea ce n-au realizat acasă. Jucătorii noștri au însă 
datoria să se mobilizeze exemplar pentru această în- 
tîlnire și să desfășoare un joc pe măsura așteptă
rilor.

D. I.

^Rapidiștii la București
Rapidiștii sînt mai departe lideri ; 

poziția lor este chiar mai bună decît 
cu o etapă înainte. Șansele în 
lupta pentru titlu le-au crescut nu nu
mai prin victoria objinută ieri în dau
na Jiului, ci și prin insuccesul dina- 
moviștilor bucureșteni la Brașov și 
semi-eșecul craiovenilor pe teren pro
priu. în acest fel principalii urmăritori 
ai Rapidului — Universitatea Craiova 
și Dinamo București — se află la două 
și, respectiv, trei puncte.

Dar cum s-a descurcat ieri Rapidul ? 
Trebuie spus din capul locului că re
plica Jiului — e drept anticipată — a 
depășit toate așteptările. înșiși rapidiștii 
s-au văzut în situația de a-și dubla 
forjele în apărare. Portarul Răducanu, 
C. Dan, Motroc, Greavu și chiar Lu- 
pescu (a cărui formă crește vizibil), au 
trecut prin momente, uneori penibile, 
pentru a stopa în fine atacurile lui 
Martinovici, Libardi sau Peronescu. A- 
proape toată repriza întîia și destul de 
mult din cea de-a doua, fotbaliștii Văii 
Jiului au avut inițiativa, impresionînd 
nu numai prin curajul cu care luptau 
pentru balon ci și prin claritatea, chiar 
spectaculozitatea tehnicii lor în prelua
rea, conducerea sau pasarea mingii.

Rapidiștii și-au solicitat ambiția de- 
abia spre sfîrșitul meciului, cînd lo- 
nescu și Dumitriu, susținuți de Codrea- 
nu și Năsturescu, au creat panică în 
fața porții lui Zamfir. Șuturile pe poar
tă au foșt însă o raritate ; dacă ne 
gîndim bine, numai o dată s-a tras pu
ternic și precis — cu vreun sfert de 
oră înainte de încheierea jocului, Ion 
lonescu a șutat năpraznic de la 20 m, 
mingea, după ce a lovit bara, intrînd 
în plasă. O altă bară — ce n-a fost 
urmată de gol — am înregistrat-o în 
min. 27 : mingea șutată de Dinu, de 
la 18 m, a trecui peste zid și a țintit 
vinciul.

■A
în deschiderea cuplajului de ieri 

de pe stadionul „23 August" s-au în
tîlnit echipele Steaua și Dinamo Pi
tești. Meci sub orice critică. Strict au
tentic : în tribune spectatorii citeau 
plictisiți ziarele sau... jucau table. 
Plictiseala de pe teren s-a transmis, 
firesc, și în tribune.

I. DUMITRIU

Pe scurt de peste hotare
A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL INTERNAȚIONAL MAS

CULIN DE ȘAH de Ia Bognor Regis (Anglia). Pe primul loc 
s-au clasat la egalitate trei jucători : D. Drimer (România), B. 
Kurajița (Iugoslavia) și N. Pîdevski (Bulgaria), cu cite 8,5 puncte 
fiecare. în ultima rundă, Drimer a remizat cu Wright (Anglia). 
Kurajița a terminat remiză cu irlandezul Pattersson. în schimb, 
Pîdevski a reușit să cîștige la suedezul Martens și să egaleze pe 
fruntașii din runda precedentă.

LA CAMPIONATELE internaționale de scrimă ale R. D. 
Germane, sportivul român I. Mureșan s-a clasat pe locul 4 în 
proba de floretă. I. Budahazi a ocupat locul 4 la sabie.

ÎN BAZINUL din Leipzig, înotătoarea Sabina Steinbach, 
în vîrstă de 15 ani, a stabilit un nou record european în proba 
de 400 m mixt : Ea a realizat timpul de 5'22”6/10. Vechiul record 
(5’25") aparținea olandezei Betty Heukels.

„CUPA PRIETENIEI" — competiție internațională de hal
tere ce are loc la Tbilisi — a continuat cu desfășurarea între
cerilor categoriilor ușoară și semimijlocie. Halterofilul iranian 
Parviz Djalaier a ocupat primul loc la cat. „ușoară", totalizînd 
la cele trei stiluri 407,500 kg. El a fost urmat în clasament de 
N. Nogaițev (U.R.S.S.) — 400 kg și Fitzi Balaș (România) 397,500 
kg. La cat. semimijlocie a cîștigat halterofilul sovietic Viktor 
Kurențov cu 465 kg., — nou record mondial.

ATLETUL Randy Matson (S.U.A.) confirmă forma excep
țională în care se află în prezent. în cadrul unui concurs desfă
șurat la College Station (Texas), el a aruncat greutatea la 21,48 
și discul la 65,15 m. Matson deține recordul lumii la aruncarea 
greutății cu o performanță de 21,83 m.

CEA DE-A 65-A EDIȚIE a tradiționalei competiții cicliste 
Paris—Roubaix, disputată ieri pe un timp nefavorabil (frig, 
ploaie), a fost cîștigată la sprintul final de olandezul Jan Janssen. 
Acesta a fost cronometrat pe 263 km cu timpul de 71108 31 . El 
i-a întrecut la sprint pe Rik van Looy (Belgia), Altig (R. F. a 
Germaniei), Vanderberger (Belgia), Sels (Belgia), Planckaerț 
(Belgia), Poulidor (Franța), Merckx (Belgia). Cabooter (Belgia) și 
Motta (Italia).

IERI, la Madrid, în cadrul competiției internaționale de 
rvrbi Cupa Europei" inter-țări s-au întîlnit echipele Spaniei și 
Marocului. Rugbiștii spanioli au obținut victoria cu 3—0 (3—0).

LA DORTMUND, în cadrul campionatului european de 
fotbai, echipa R. F. a Germaniei a învins cu 6—0 echipa Albaniei.

PUGILISTUL de cat. grea Oscar Bonavena _ (Argentina) 
si-a făcut reintrarea la Buenos Aires, întîlnindu-1 intr-un meci 
de 10 reprize pe Hubert Hilton (S.U.A.). Bonavena a repurtat vie- 
toria prin KO în ultima repriză.

niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Gh. Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, și altă 
persoane oficiale.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Geneva, fiind întîmpinâtă la aero
port de' Nicolăe Ecobescu, amba
sador extraordinar, reprezentantul 
permanent al României pe lingă 
Oficiul O.N.U. din Geneva.

(Agerpres)

Duminică a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Geneva, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, conducătorul 
delegației Republicii Socialiste Ro
mânia la sesiunea jubiliară a'Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa.

La plecare, pe aeroportul, Bă- 
neasa, erau de față Janoș Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi

VOLEI: Poli
tehnica Galați 
a învins din 
nou Rapidul

Sala Giulești, ar
hiplină, a găzduit 
duminică diminea
ța cea mai impor
tantă intîlnire mas
culină a etapei, Ra
pid — Politehnica, 
împlinind năzuin
țele furtunoasei lor 
galerii, venită spe
cial din Galați, stu
denții au reușit 
să se impună, ter- 
minînd învingători 
cu 3—1 (15—10,
14—16; 15—11; 15—5) 
și să confirme ast
fel categoricul 
succes obținut în 
fața feroviarilor în 
turul competiției. 
Contînd, de fapt, 
doar pe doi jucă
tori, Plocon și Dră- 
gan, Rapidul a tre
buit să se „opreas
că" din nou în fața 
unei echipe mai ti
nere, cu un joc mai 
avîntat, risipind din 
speranțele celor ce 
după jocul de 
miercuri, din C.C.E. 
o revedeau în frun
tea piramidei.

în deschidere, li
derii clasamentului 
— jucătorii de la 
Steaua — au între
cut detașat forma
ția Petrolul. Scor : 
3—0. Merită evi
dențiată, de aseme
nea, evoluția pe o 
linie constant bună 
a echipei feminine 
C.P.B., care și-a 
înscris ieri în 
palmares o nouă 
victorie de presti
giu (a 8-a consecu
tivă în retur), în- 
trecînd puternica e- 
chipă Farul din 
Constanța cu scorul 
maxim : 3—0.

CICLISM i 

„Cu§îa Voința"
Competiția de ci

clism pentru „Cupa 
Voința" s-a des
fășurat timp de 
două zile pe șo
seaua București- 
Ploiești. Prima eta
pă, în lungime de 
80 km, a fost cîști- 
gată de Gh. Moldo- 
veanu — 11149'51" 
(medie orară 43,620 
km), care i-a între
cut la sprint pe I 
I. Cosma și C. ; 
Grigore. Duminică, i 
pe o distanță de : 
120 km, a avut Ioc I 
cea ele a doua etapă ; 
cîștigată Ia sprintul 1 
final de C. Dumi
trescu, cronometrat j 
în 2h54’02'’ (medie 
orară 41,300 km). | 
Au urmat în clasa
ment C. Grigore, 
Gh. Suciu, Șt. Su- 
ciu, Gabriel Moi- ,j 
ceanu, toți în ace- j 
lași timp.

RUGBI

Sosirea unei delegații economice 
a statului izrael

A fost de față Eliezer Doron, mi-' 
nistru plenipotențiar al Izraelului 
la București.

Intr-o scurtă declarație făcută 
presei, la aeroport, oaspetele și-a 
exprimat convingerea că vizita sa 
va duce la dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări.

„Am citit și am auzit despre pro
gresele dv. — a spus în încheiere 
ministrul de finanțe al Izraelului — 
și știu că acestea sînt în multe di
recții la un nivel ce nu a fost a- 
tins de alte țări, mai ales în do
meniul industrializării". (Agerpres)

Duminică seara a sosit în Capi
tală delegația-economică a statului 
Izrael, condusă de Dl. Pinhas Sa- 
pir, ministrul finanțelor. în timpul 
vizitei în țara noastră, delegația va 
avea convorbiri la Ministerul Co
merțului Exterior, privind proble
me legate de dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și de cooperare e- 
conomică și tehnico-științifică în
tre cele două state.

La sosire, delegația izraeliană a 
fost întîmpinâtă de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, și alte persoane oficiale.

Etapa 
viitoare 

(16 aprilie)
32—17
27— 25
26—18
28— 17
30—26
28—27
18—16
21—22
24—28
32—24
18—27
14—20
24—31
21—45

25
23
22
21
21
20
19
19
19
18
16
15
15
13

Rapid 
Univ.
Din. i
Steaua
Farul
Din. Pitești 
Petrolul 
Progresul 
Steagul Roșu 
Jiul
U.T.A.
Univ. Cluj 
Politehnica 
C.S.M.S.

Craiova 
Buc.

Foto : S. Cristian
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Atac pe două 
fronturi la poar
ta Jiului... (Fază 
din meciul Ra
pid—Jihk.de pe 
stadionul , „23

August")

KB

fâCraiovenii la... Craiova
CRAIOVA (corespondentul „Scînteii").

— Este pentru prima dată, în ultimii 
trei ani, cînd galeria craioveană, pre
zentă pe stadionul Tineretului la meciul 
cu Universitatea Cluj, și-a dezaprobat 
propria echipă, începînd să părăsească 
tribunele cu mult înainte de sfîrșitul în
tîlnirii.

Clujenii, amenințați de retrogradare, 
s-au zbătut 90 de minute să obțină cel 
puțin un punct. Și au reușit. Portarul lor 
a ținut mingea peste orice limită, jucă
torii au trimis-o peste tușă și în tribune, 
numai ca să fragă de timp și să împie
dice orice atac al craiovenilor. Din 
păcate, craiovenii, foarte „colegiali", 
i-au... ajutat în tot timpul partidei, nu 
numai ratînd numeroase ocazii, ceea ce 
a nemulțumit publicul, dar jucînd ex
trem de lent și încîlcit.

^Dinamoviștii la Brașov
BRAȘOV (corespondentul „Scînteii").

— Așadar, tradiția nu se dezminte ; 
dinamoviștii bucureșteni n-au reușit nici 
ieri să plece de- la Brașov măcar cu un 
punct. Revenirea fotbaliștilor de la 
Steagul roșu devine cu fiecare etapă tot 
mai energică. In prima repriză inițiativa 
a aparținut 
care, cu un plus de precizie, ar fi putut 
realiza o victorie concludentă. Deși 
solicitat la maximum, portarul dinamo
vist a cedat o singură dată, în minutul 
24, cînd Pescaru a marcat golul vic
toriei, la capătul unei acțiuni personale. 
Replica bucureștenilor a fost în această 
parte a jocului cît se poate de palidă. 
Linia lor de atac nu a înjghebat nici o 
acțiune mai periculoasă, șutînd o singu
ră dată la poartă, în minutul 37.

în întregime brașovenilor,

Dinamo Bucu
rești — Rapid; 
Steaua — Pro
gresul; Jiul — 
Dinamo Pitești; 
Petrolul — Stea
gul roșu; Farul
— U.T.A,; Uni
versitatea Cluj
— Politehnica; 
C.S.M.S. — Uni
versitatea Cra
iova.

După pauză, gazdele au cedat pasul, 
permijînd oaspejilor să acționeze mai 
consistent. Grozea a tras în minutul 50 
primul șut al bucureștenilor pe spafiul 
porții și tot el, 5 minute mai tîrziu, 
l-a obligat pe fundașul central al brașo
venilor, Alecu, să respingă in extremis 
un balon ce se îndrepta spre poarta 
goală. Dinamoviștii au mai avut o oca
zie bună de a egala în minutul 89, cînd, 
la o lovitură liberă executată de Frățilă, 
portarul Adamache, fundașul Campo și 
din nou Adamache au intervenit cu 
succes, respingînd pericolul.

CATEGORIA B
SERIA I. Politehnica București- 

Chimia Suceava 1—0 ; Siderurgis- 
tul Galați-Oțelul Galați 1—0 ; Cea
hlăul Piatra Neamț-Poiana Cîm- 
pina 2—0 ; Dinamo Bacău-C.F.R. 
Pașcani 4—0 ; Metalurgistul Bucu- 
rești-Dinamo Victoria București 
2—0 ; Oltul Rîmnicu Vîlcea-Pro- 
gresul Brăila 1—0 ; Flacăra Mo- 
reni-Metrom Brașov 1—0.

După 16 etape, în clasament con
duce Siderurgistul Galați.

SERIA a II-a. C.S.M. Sibiu- 
A.S.A. Tg. Mureș 0—1 ; Unirea 
Dej-Industria Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii 1—0 ; Q.F.R. Arad-Crișul Ora
dea 3—1 ; Minerul Baia Mare- 
Clujeana 1—0 ; A.S. Cugir-C.F.R. 
Timișoara 1—2 ; Minerul Lupeni- 
Gaz metan Mediaș 0—0 ; C.S.M. 
Reșița-Vagonul Arad 1—0.

în clasament conduce A.S.A. Tg. 
Mureș.

Campionatul re
publican de rugbi i 
a continuat dumini- ' 
că. Iată rezultate
le : Progresul Bucu- 
rești-Precizia Să- 
cele 9—3 ; Dinamo | 
București — Agro- 5 
nomia Cluj 16—0 ; '■] 
Știința Petroșeni — S 
Gloria București a 
0—0 ; Rulmentul S 
Bîrlad — Steaua s 
6—22 ; Farul Con- 1 
stanța-Grivița Ro- d 
șie 0—3 ; Rapid i 
București — Poli
tehnica Iași 3—18-

Jumătățile de măsură
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nu ă nimic
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ZILE HOTĂRlTOARE

i PENTRU RECOLTA DINFI

(Urmare din pag. I)

ILa lucrările agricole de primă
vară sînt mult rămase în urmă coo- 
Iperativele din raionul Bacău. Aici 

există cea mai mare suprafață 
nearată. în cele 5 zile luate în cal- 

Icul, ritmul arăturilor în raionul Ba
cău a fost de circa 500 ha pe zi. 
Dacă se merge în acest ritm, în- 

Iseamnă că arăturile vor fi termina
te de-abia peste o lună. Mult ră
mase în urmă sînt și lucrările de 

Iînsămînțări.
Solicitat să aprecieze mersul lu

crărilor agricole de primăvară, 
Iing. Eugen Arteni, președintele 

consiliului agricol raional, ne-a de
clarat : „Este adevărat că ocu- 

Ipăm un loc codaș pe regiune, dar 
trebuie să se țină seama de fap
tul că avem de executat volumul 

Icel mai mare de lucrări. Ne-au 
împiedicat mult ploile".

Motivele invocate de președin- 
Itele consiliului agricol raional nu 

stau cîtuși de puțin în picioare 
Este drept că raionul Bacău are de 

I executat un volum mare de lucrări.
dar nu-i mai puțin adevărat că uni
tățile de aici dispun de forțe su- 

Ificiente. Adevăratele cauze ale a- 
cestei situații necorespunzătoare 
le-am aflat cu prilejul unui raid 

1 întreprins prin cîteva cooperative 
agricole din raion.

La Hemeiuș, Luncani, Rădeni 
I munca este bine organizată. Se

mănatul culturilor din prima epocă 
s-a terminat. Cu spor se lucrează 
și pe ogoarele cooperativei agri

cole din comuna Traian. Mecani
zatorii din brigada condusă de Pe
tre Căruntu muncesc ziua la se
mănat, iar seara pînă aproape de 
miezul nopții la pregătirea tere
nului. Președintele cooperativei, 
tov. Aurel Dobreanu, împreună cu 
Artur Caizerliu, cercetează tere
nul și imediat ce solul se zvîntă, 
indică mecanizatorilor unde să lu
creze. Așa se iace că aici s-a în- 
sămînțat întreaga suprafață plani
ficată cu mazăre, ovăz și aproape 
trei sferturi din cea destinată sfe
clei de zahăr și ilorii-soarelui. Și 
pe aici a plouat, dar ce nu face un 
bun gospodar ? Asemenea exem
ple sînt însă rare. La Viforeni, Un
gureni, Odobești, Săucești și în 
multe alte comune încă nu s-a în- 
sămînțat nici măcar un ha cu sfe
clă de zahăr și floarea-soarelui. 
Se motivează că pămîntul este 
moale. Altul este însă adevărul : în 
unele unități tractoarele și atela
jele nu sînt bine folosite la arat 
și semănat. în cele 8 unități vizi
tate în ziua raidului, 25 tractoare 
se „odihneau" la sediile brigăzilor 
sau erau întrebuințate la alte 
munci. La Plopana, Odobești și 
Dragomirești sînt tractoare defecte 
de cite o săptămînă. Insuficient 
sînt folosite și atelajele, deși în 
raion cea mai mare parte din te
ren este în pantă și trebuie arat 
cu asemenea mijloace. Peste tot în- 
tîlnești atelaje transportînd saci la 
moară, araci în vii, gunoi de 
grajd în livezi. La arat însă lu
crează puține. Pentru a asigura

executarea intr-un timp mai scurt 
a acestei lucrări uniunea raională 
a cooperativelor agricole de pro
ducție a inițiat o acțiune bună : 
ajutorarea cu atelaje a unităților 
din zona de deal de către coope
rativele de la șes. Dar inițiativa 
s-a oprit doar... la trei unități. în 
afară de aceasta, nimeni nu ur
mărește dacă atelajele respective 
lucrează sau nu. La Dragomirești, 
de pildă, sînt aproape 100 de ate
laje, dar președintele cooperativei, 
tov. Nicoiae Popovîci, nu cunoaște 
nici unde lucrează și nici cît ară 
zilnic. Intîrzierea arăturilor este de
terminată și de concepția greșită 
a unor cadre de conducere din 
unități care nu dirijează operativ 
forțele spre terenurile zvîntate, aș
teaptă să se creeze condiții favo
rabile de lucru pe întreaga tarla. 
Din această cauză in cooperativele 
agricole de producție din Lipova, 
Viforeni, Filipești, Mărăști s-au 
arat suprafețe mici.

Iată deci că, în raionul Bacău, nu 
numai ploile au dus la rămînerea 
în urmă a arăturilor și a lucrărilor 
de pregătire a patului germinativ 
și semănat, ci și lipsurile organi
zatorice, defecțiunile în funcționa
rea tractoarelor și atelajelor. Este 
necesar ca organele locale de 
partid, consiliul agricol și uniu
nea cooperatistă raională să ia 
măsuri operative pentru intensifi
carea lucrărilor, să-și concentreze 
eforturile pentru sprijinirea coope
rativelor rămase în urmă.

măsură, ci de aplicarea unor mo
dernizări viabile cu efecte econo
mice cît mai durabile în timp. Or
ganizarea științifică pe care vrem 
să o asigurăm trebuie privită ca o 
acțiune viguroasă și esențială, fără 
să fie limitată la un simplu plan 
M.T.O., cu o valabilitate tempo
rară. Ea are menirea să îmbrăți
șeze o arie cît mai largă de pro
bleme majore, cu o viziune de an
samblu asupra întregii activități 
economice, atît sub raportul nece
sităților curente cît și al celor de 
perspectivă, scoțînd la iveală re
zervele potențiale (latente), capa
bile să aducă o schimbare substan
țială în activitatea economică a în
treprinderilor.

Progresul din treaptă în treaptă 
nu poate fi neglijat. Important este 
însă, ca rezolvarea unei chestiuni 
curente — chiar dacă ea este mai 
stringentă — să se încadreze orga
nic în modernizarea ulterioară, de 
fond. Altfel, s-ar cădea în pericolul 
de a nu termina niciodată ce s-a 
început, în acest caz, progresul 
fiind ' neînsemnat sau putîndu-se 
transforma în regres. De pildă, 
perfecționarea fluxurilor de pro
ducție și a transportului intern — 
două elemente esențiale ale activi
tății unei întreprinderi. Dacă ele 
nu se perfecționează în mod core
lat, adică să nu se stînjenească re
ciproc, atunci se ajunge inevitabil 
la un compromis. în exemplul de 
față, nici unul din elemente nu poa
te fi considerat ca preponderent. 
De aceea, varianta de rezolvare nu 
se poate absolutiza, scopul ei fiind 
obținerea unei înalte productivități 
a muncii, reducerea substanțială a 
cheltuielilor au munca vie și ma
terializată.

în prezent, tocmai pentru a asi
gura îmbinarea celor mai bune va
riante în organizarea științifică a 
producției și a muncii, specialiștii 
examinează multilateral lipsurile 
existente, folosind ca mijloace ob
servarea directă a faptelor, inter
pretarea lor critică și experiența 
pe plan mondial. Soluțiile preco
nizate, dacă vor fi bine cîntărite și 
selecționate, pot avea ca urmare 
ridicarea calitativă a întregii acti
vități economice, obligatoriu în cele 
două compartimente ale sale : pro
ducție și administrație. Este gre
șit, așa după cum am spus, ca în
treprinderile să ignoreze sau să 
minimalizeze sectorul administra
tiv al conducerii. Ambele compar
timente de activitate se îmbină in
tr-un tot unitar, cu un singur 
scop: creșterea eficienței ei eco
nomice. Improvizația în identifi
carea variantelor și, mai ales, în 
aplicarea lor creează dificultăți și 
întîrzieri, sau discreditează acțiu
nea într-o întreprindere sau alta. 
Aceasta nu înseamnă că organiza
rea științifică, propriu-zisă, a pro
ducției și a muncii ar putea fi ne
glijată, în favoarea laturii admi
nistrative. Chiar aici se impun 
cîteva precizări.

Perfecționarea administrativă a- 
jută dirijarea optimă a producției, 
dar nu e capabilă să suplinească 
organizarea științifică a producției 
și a muncii. Cel mult, o bună 
schemă de perfecționare adminis
trativă poate asigura o mare opera
tivitate și elasticitate în luarea de
ciziilor, o valorificare eficientă a 
competențelor existente în între
prindere. Desigur, pe mai multe 
căi, cum sînt i repartizarea judi
cioasă a cadrelor pe servicii, un 
echitabil grad de încărcare a ac
tivității lor, o corespondență per
fectă între calificare și locul ocu
pat, stabilirea răspunderilor mate
riale, regruparea verigilor care e- 
fectuează lucrări similare, elimi
narea celor paralele și necores
punzătoare. Apoi, raționalizarea și 
simplificarea sistemului informa
țional economic, pornind de la 
principiul selecției datelor tehnico- 
operative și al dărilor de seamă 
contabile și statistice și al intro
ducerii metodelor de calcul rapid.

Rezolvarea concretă a probleme
lor de organizare științifică a pro
ducției și a muncii impune, ca o 
condiție principală, colaborarea 
strînsă dintre ingineri și econo

miști. Identificarea variantei opti
me nu devine posibilă fără o con
lucrare eficientă între cele două 
categorii de specialiști, în care 
competențele se completează reci
proc. în acest fel, programul de 
organizare științifică — a produc
ției, muncii și administrației — 
trebuie să ajungă în final la ela
borarea unui model economic. 
Pentru aplicarea modelului devine 
extrem de utilă folosirea scheme
lor generale și a celor derivate, 
exprimînd relații elementare și 
corelațiile dintre obiecte și func
țiuni, definind consecințele ce de
curg din acestea. Schemele „aprio
rice" și cele „tip" nu-și găsesc lo
cul într-un plan de organizare rea
listă. Modelul de organizare a în
treprinderii trebuie să prevadă ne
apărat crearea unui organ special 
de concepție, atașat pe lîngă con
ducere, avînd sarcina de a veghea 
permanent la desfășurarea activi
tății și de a pregăti analize-sinteză 
asupra ei. Acest organ nu este alt
ceva decît ceea ce trebuie să de
vină actualul serviciu de organi
zare a muncii.

Necesitatea pregătirii și perfec
ționării cadrelor de conducere și 
de organizare in întreprinderi, con
stituie o altă sarcină esențială, 
care va trebui să determine anu
mite schimbări și în procesul în- 
vățămîntului economic superior 
din țara noastră, la Institutul de 
științe economice din București, de 
pildă. De multă vreme, în unele 
țări socialiste, ca și în țările capi
taliste, s-au înființat institute de 
specialitate și secții în cadrul fa
cultăților existente pentru pregă
tirea specialiștilor în domeniul or
ganizării și a) conducerii întreprin
derilor. Pregătirea necesită un timp 
minimal de școlarizare, de aceea 
o asemenea pregătire ar putea să 
înceapă fără prea multă întîrzîere, 
avînd în vedere urgența acțiunii 
întreprinse acum în întreprinderi 
și perspectivele ei majore. Nu mai 
puține îndatoriri revin și Institu
tului de cercetări economice de pe 
lîngă Academia R. S. România, 
precum și institutelor de cercetări 
ale ministerelor. Acestea au meni
rea de a iniția studii și cercetări 
în domeniu] organizării și al con
ducerii, plecînd de la situații con
crete și urmărind cele mai noi rea
lizări pe plan mondial. în acest do
meniu, literatura noastră de spe
cialitate este foarte săracă. Am 
pornit la o acțiune de mari pro
porții și complexă, care angajează 
toate colectivele din întreprinderi 
și ministere, oameni de știință, spe
cialiști. cercetători și activiști de 
partid. Esențialul este să nu se 
piardă timpul în discuții, ne- 
glijîndu-se scopul acțiunii și 
urgentarea măsurilor de lichidare 
a unor neajunsuri ce afectează efi
ciența activității întreprinderilor.

vremea
Ieri în țară: vremea s-a în» 

căizit în toate regiunile țării. Ce
rul a fost variabil, mai mult no- 
ros. Vîntul a suflat în general 
slab, cu unele intensificări în 
Banat și estul țării. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 11 
grade la Constanța și 25 grade 
la Călărași. în București: vre
mea a fost călduroasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 
25 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 aprilie. în țară i 
vreme călduroasă, mai ales în 
partea de sud a țării. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi lo
cale, mai frecvente în jumătatea 
de vest a țării. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, predomi- 
nînd din sectorul sudic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 3 și 13 grade, iar maxi
mele între 12 și 22 grade. în 
București: vreme călduroasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab pînă Ia 
potrivit. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară.
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O DEZBATERE EXTRAORDINARA 
ASUPRA SITUAȚIEI DIN ADEN ÎN CA
MERA COMUNELOR a fost aprobată 
la cererea opoziției conservatoare în 
urma eșecului misiunii O.N.U. care a 
făcut recent o vizită în această colo
nie britanică. Ministrul de externe bri
tanic a subliniat că plecarea din Aden 
a misiunii O.N.U. „a luat proporții po
litice care depășesc sarcinile normale 
ale administrării unei colonii", ceea 
ce a determinat trimiterea în Aden a 
lordului Shackleton, ministru fără por
tofoliu. Dezbaterea extraordinară a 
început în cursul serii de luni.

CONVORBIRI U.C.I. — P.M.S.U. 
Luni -au plecat la Budapesta Albreht Ro
man, .membru al Comifetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, și Luka Soldici, locțiitor al șefului 
Secției pentru relații externe a C.C. al 
U.C.I. Agenția Taniug precizează că în

de simpatie 
Precauțiile 

însă aci. Sala de 
a parlamentului a fost 

de loja publicului 
perete de sticlă anti- 
Tot din motive de 
militarii africani în- 
regimentele ce acțio- 

valea fluviului Zambezi

Precauții
bună trece primejdia 
iată deviza rasiștilor rho- 
Pentru a preveni orice 
în jurul reședinței lui 

■a ridicat un gard înalt 
Cum în cartierul

Salariafii șantierului naval „Swan Honter" din Anglia au protestat împotriva 
lock-out-ului hotărît de conducerea acestuia

timpul vizitei în R. P.
Roman și Luka Soldici vor avea convor
biri cu reprezentanți ai P.M.S.U., referi- 

’ toare la colaborarea dintre cele două 
partide și la probleme actuale ale miș
cării muncitorești internajionale.

„Turneul zimbetelor"

I
r-

PUNTA DEL ESTE 10 (Ager
pres). — în timp ce.președinți din 
țările emisferei occidentale au în
ceput să sosească la Punta del Este, 
unde între 12 și 14 aprilie se vor 
desfășura lucrările Conferinței la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
Organizației Statelor Americane. 
Gabriel Valdes, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Chile, a anun
țat că conferința miniștrilor aface
rilor externe ai țărilor O.S.A. nu 
își va încheia lucrările la 10 apri
lie, cum fusese proiectat, ci se va 
prelungi și în perioada desfășurării 
conferinței șefilor de state din 
emisfera occidentală. Agențiile oc
cidentale de presă subliniază, în 
legătură cu aceasta, că discuțiile 
de pînă acum s-au dovedit dificile 
asupra unor puncte de pe ordinea 
de zi, în special în ce privește re
lațiile comerciale ale țărilor latino- 
americane cu S.U.A. Delegații la- 
tino-americani depun eforturi 
pentru a obține concesii din partea 
S.U.A., solicitând îndeosebi o libe
ralizare a schimburilor comerciale 
în favoarea lor.

Prima feniafivă a fost aceea de 
pune aliaților punctul de vedere 
rican în problema vietnameză. Departe 
de a ține seama de critici, Humphrey 
a încercat să obțină sprijinul alia
ților vest-europeni față de această poli
tică. „New York Times" scria că „unii 
lideri europeni sînt îngrijorați de bruta
litatea presiunilor" exercitate de emi
sarul american asupra lor în încerca
rea de a determina o schimbare a di
recției criticilor formulate la adresa 
S.U.A. spre Vietnamul de nord și Fron
tul de Eliberare Națională. Or, cum a 
relevat ziarul „La Nation", „asemenea 
încercări sînt inacceptabile chiar 
cînd sînt adresate unor vechi 
teni".

Inacceptabile s-au dovedit și 
rile lui Humphrey în problemele 
cii europene. întreaga desfășurare a vi
zitei, convorbirile avute au purtat pe
cetea încercărilor de a înlătura îndoielile 
și susceptibilitățile europenilor, de a 
„revitaliza" alianța militară nord-atlan- 
tică. Și în această problemă, după cum 
observa „Les Echos", „S.U.A. încearcă, 
înainte de toate, să-i ralieze pe aliajii 
„vest-europeni" politicii sale".

Humphrey a uzitat pînă la urmă 
de un limbaj care este tot mai 
puțin înțeles și acceptat în Europa. Ast
fel, în prezența ziariștilor străini acredi
tați la Bonn, nepronunțîndu-se deschis 
împotriva destinderii, a dezvoltării re
lațiilor Est-Vest, a pedalat pe cunoscutul 
slogan al politicii Washingtonului de 
„întărire a alianței atlantice".

Această poziție apare, așa cum a scris 
Lippmann, „curios de demodată", avind 
în substrat menținerea reziduurilor războ
iului rece, înăbușirea tendinței spre o 
largă și constructivă cooperare inter- 
europeană spre securitate pe baza unor 
relații noi între țările europene. Pledoa
ria pentru întărirea alianței militare a- 
tlaniice este în flagrantă contradicție cu 
„destinderea... pe care majoritatea euro
penilor o dorește și o caută 
cu perseverență și care presupune e- 
roziunea și dizolvarea pactelor" 
(Lippmann). Pentru un european con
temporan — menționează ace
lași comentator — aceste două obiec
tive — destinderea și întărirea N.A.T.O. 
— sînt incompatibile. Lui Humphrey i 
s-a oferit. prilejul de a constata la fața 
locului dorința unor cercuri largi ale opi
niei publice din Europa Occidentală de a

„Paza 
rea" — i 
desieni. I 
surprize, 
Smith s-i 
de trei metri, 
rezidențial nu au acces africanii, 
rezultă că el este păzit de even
tualele manifestări 
din partea colonilor... 
nu se opresc 
dezbateri 
despărțită 
printr-un 
proiectil, 
precauții 
rolați în 
nează în 
nu sînt înarmați, ca nu cumva să 
dezerteze cu armament cu tot. 
Zilele trecute s-a adoptat o nouă 
măsură ; în fața locomotivelor ce 
circulă pe liniile ferate rhodesiene 
au fost puse vagoane încărcate 
cu nisip. Experții locali susțin că 
aceasta va preveni deraierile pro
vocate de eventuale minări ale 
căilor ferate. Vor reuși oare pre
cauțiile lui Smith să preîntîmpine 
deraierea regimului rasist de la 
Salisbury î

Mexicul, Chile, 
Columbia, Venezuela, 
Costa Rica și Ecuador

S-a aflat 
Uruguayul, 
Guatemala, 
au respins cu hotărîre orice încer
care de înscriere pe ordinea de zi 
a Conferinței Ia nivel înalt a pro
blemei creării așa-ziselor forțe mi
litare permanente interamericane. 
în felul acesta, conferința ce se va 
deschide Ia 12 aprilie va examina 
îndeosebi problemele economice și 
sociale ale continentului și rolul 
Statelor Unite în emisfera occiden
tală.

Observatorii de la Punta del Este 
subliniază atmosfera deloc destin
să care domnește în preajma des
chiderii conferinței la nivel înalt. 
Hotărîrea președintelui provizoriu 
al Ecuadorului, Otto Arosemena, 
de a nu participa la conferință din 
cauza politicii duse de S.U.A. față 
de țările latino-americane, a pro
vocat nemulțumiri din partea 
S.U.A. De altfel, conferința va fi 
boicotată și de președintele Boli- 
viei, Rene Barrientos, și de pre
ședintele haitian, Francois Duva
lier.

VIENA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Luni dimineața delegația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Alexandru Drăghici, a vizitat uzi
nele „Voest" din Linz. Membrii de
legației au fost salutați de Herbert 
Koller, director general, și de mem
bri ai conducerii uzinelor. Directo
rul general a făcut o scurtă prezen
tare a uzinelor, unitate importantă, 
a sectorului etatizat din economia 
austriacă. Aici sînt angajați aproa
pe 20 000 de salariați,
anuală, fiind de 1 800 000 tone fon
tă și 1 000 000 tone oțel brut. Uzi-’ 
nele au și secții pentru fabricarea 
unor instalații metalurgice destina
te industriei chimice, pentru utilaj 
necesar amenajărilor hidro-energe- 
tice și altele.

La prînz, conducerea uzinelor 
„Voest“ a oferit în cinstea delegației 
române o masă. In toastul rostit 
directorul general Koller a salutat 
pe oaspeții din România și și-a ex
primat dorința ca relațiile româno-

austriece să se dezvolte și în conti
nuare în mod favorabil.

Mulțumind pentru primirea fă
cută, pentru cuvintele frumoase 
spuse la adresa țării noastre, tova
rășul Alexandru Drăghici a apre
ciat modul în care este folosită 
producția proprie de oțel prin pre
lucrarea lui. în uzină și a adresat 
un salut colectivului de la „Voest" 
în special grupului de concepție

■ care a dat lumii sistemul L. D.
După-amiază, delegația Comite

tului Central al Partidului Comu
nist Român a vizitat fostul lagăr 
nazist de concentrare de la Mat- 
hausen.-Membrii delegației au de
pus coroane de flori din partea 
Partidului Comunist Român la 
piatra comemorativă din incinta 
lagărului și la placa pusă în me
moria luptătorilor antifasciști din 
România, căzuți în acest lagăr, în 
lupta împotriva fascismului, pentru 
pace, libertate și progres.

Delegația P.C.R. s-a întors apoi 
la Viena.

în vizita pe care a făcut-o la 
Linz și la ■ Mathausen, delegația 
P.C.R. a fost însoțită de Heinrich 
Fritz, membru -al C.C. al Partidu
lui Comunist din Austria.

La a 20-a aniversare a Comisiei
.......... ...................................................  .n . --------------------- ■
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în urmă cu două decenii 
a luat ființă Comisia econo
mică O.N.U. pentru Europa, 
creată de Consiliul econo
mic și social al Națiunilor 
Unite, cu scopul de a în
lesni țărilor continentului 
nostru examinarea probleme
lor economice comune și de 
a facilita acorduri intergu- 
vernamentale. Prin interme
diul comisiei, statele partici
pante realizează schimburi 
de vederi și de informații 
asupra inovațiilor tehnice 
prezentînd un interes econo
mic pe scară continentală, 
acționează în vederea dez
voltării relațiilor dintre țări 
cu sisteme sociale diferite, 
se informează asupra per
spectivelor raporturilor eco
nomice pe plan internațional.

Comisia își îndeplinește

tre țările membre și cele din 
alte regiuni ale lumii. Im
portanța activității Comisiei 
economice O.N.U. pentru 

ttvele pieței produselor agri- Europa este evidențiată de 
cole, situația energiei elec- faptul că țările participante
trice, evoluția producției de realizează 60 la sută, din vo-
cărbune, de lemn, de oțel, 
construcția de locuințe, 
transporturi și tarife, metode 
statistice, unul dintre co
mitete consacrîndu-și activi
tatea dezvoltării comerțului 
între țări cu sisteme social- 
economice diferite ca și în-

funcțiile prin intermediul co
mitetelor sale permanente 
care se ocupă de o multitu
dine de probleme : perspec
tivele pieței produselor agri-

lumul producției industriale 
mondiale.

Țara noastră participă in
tens la activitatea desfășu
rată în cadrul Secretariatului ■ 
Comisiei și al comitetelor, 
concretizată prin organizarea 
de călătorii de studii, de 
schimburi de experiență, co-

intensifica dialogul început cu statele 
din răsărit și d.e a amplifica schimburile 
economice cu acestea.

Agenda de lucru a vicepreședintelui 
a cuprins și alte teme: compensarea în 
devize a cheltuielilor pentru întreține
rea trupelor străine staționate în R.F.G., 
runda Kennedy, care au alimentat în 
ultimul timp divergențele dintre S.U.A. 
și unele state europene, și altele. Deși 
nu s-au comunicat încă rezultatele tra
tativelor, presa occidentală apreciază 
că nici în aceste probleme nu s-au în
registrat progrese sensibile.

Europa contemporană i-a impus 
vicepreședintelui constatarea neplăcută 
că „influența politică și morală a S.U.A. 
a scăzut în mod dramatic în ultimii cîți- 
va ani. Europa se' îndreaptă într-o direc
ție proprie", („New York Herald Tri
bune"). Este generală părerea după care 
rezultatele călătoriei reflectă prăpastia 
mereu mai adîncă ce separă aspirațiile 
și interesele Statelor Unite ale Ameri
că de cele ale aliaților lor occidentali. 
Păreri întărite de maniera în care 
Humphrey a fost întîmpinat și primit în 
țările vizitate : „primirea vicepreședinte
lui în Europa — scrie ziarul „New 
York Herald Tribune" — a fost corectă 
dar nu entuziastă". Același ziar publică 
informația de la corespondentul său în 
capitala vest-germană sub titlul su
gestiv „Bonn-ul e rece față de Hump
hrey" — în care relatează : „Covorul 
roșu care s-a întins la Bonn pentru so
sirea lui Humphrey a fost derulat cu 
cute de nemulțumire". Cu atît mai rece 
a fost atmosfera pariziană. Prezența vi
cepreședintelui a constituit un nou prilej 
de manifestare a protestelor populației 
din fiecare din cele șapte țări vizitate. 
Demonstrațiile — scrie agenția „France 
Presse" —• au avut o mare amploare, 

, dovedind cît este de profundă indigna
rea opiniei publice față de războiul a- 
merican în Vietnam.

Mareea politică americană în Europa 
s-a transformat astfel într-o maree a 
ostilității europenilor la adresa diploma
ției Washingtonului.

ROMA 10 (Agerpres). In comuni
catul dat publicității la încheierea 
vizitei oficiale în Italia a lui Ed
ward Ochab, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone, se arată 
că în cursul convorbirilor oficiale 
italo-polone o atenție deosebită a 
fost acordată problemelor dezar
mării, destinderii și asigurării secu
rității în Europa.

în scopul realizării unui progres 
pe calea destinderii și creării unui 
climat de încredere în Europa, păr
țile s-au pronunțat pentru lărgirea 
schimburilor de păreri în domeniul 
politic, precum și în domeniul cul
tural, economic și tehnic, pentru 
colaborare științifică și schimburi 
de mărfuri între țările din estul și 
vestul Europei. în această ordine 
de idei, a fost.subliniată necesitatea 
pregătirii unei conferințe în pro
blemele securității europene, care 
să poată contribui la apropierea 
punctelor de vedere și la asigura
rea coordonării eforturilor statelor 
interesate în vederea soluționării 
problemelor europene. Părțile și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu situația din Vietnam, care con
stituie un pericol pentru pacea în 
lumea întreagă.

Comunicatul constată dezvoltarea 
cu succes a relațiilor bilaterale po- 
lono-italiene, creșterea simțitoare 
a schimburilor de mărfuri în ulti
mii ani, dezvoltarea permanentă a 
relațiilor culturale și tehnico-știin- 
țifice. Părțile au studiat posibili
tățile extinderii relațiilor polono- 
italiene în diferite domenii.

Edward Ochab, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, și 
Giuseppe Saragat, președintele Ita
liei, și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele vizitei „care consti
tuie o contribuție la eforturile în
dreptate spre lărgirea bazelor cola
borării internaționale și spre bi
nele păcii".

GENEVA 10 (Agerpres). — Luni di
mineața, șeful delegației române la cea de-a 
22-a sesiune a Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, a 
avut o întrevedere cu secretarul executiv 
al Comisiei, Vladimir Velebit. Au fost pre- 
zenți Radu Constantinescu, secretarul Co
misiei guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, și Nicolae Eco- 
bescu, ambasador, reprezentantul perma
nent al României pe lîngă Oficiul O.N.U. 
din Geneva. în cursul întrevederii au fost 
abordate probleme ale sesiunii Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

INDIA Candidații la funcțiile
7 7

de președinte și vice
președinte al statului

DELHI 10 (Agerpres). — Partidul Con
gresul național indian, de guvernămînt, a 
desemnat luni drept candidat la funcția de 
președinte al Indiei pe Zakir Hussain, ac
tualul vicepreședinte al țării. Hotărîrea a 
fost anunțată de către primul ministru In
dira Gandhi și președintele Partidului Con
gresului, Kumăraswami Kamaraj. Partidul 
de guvernămînt a desemnat și pe candida
tul la funcția de vicepreședinte al statului 
în persoana lui V. V. Giri, guvernator al 
statului Mysore.

La rîndul lor, partidele de opoziție au 
făcut cunoscut că vor numi un candidat co
mun pentru postul de președinte, acesta ur- 
mînd să fie președintele Curții Supreme 
a Indiei, Koka Subbarao. Aceste hotărîri 
au fost luate după ce președintele Indiei, 
Sarvepalli Radhakrishnan, a anunțat du
minică că se va retrage la 12 mai a.c. din 
viața politică, o dată cu expirarea manda
tului său prezidențial.

FARIS. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite: 
Ziarul „l’Humanite" publică decla
rația Comitetului Executiv al Par
tidului Comunist din Spania, care 
analizează principalele aspecte ale 
evoluției situației politice actuale 
din Spania și măsurile preconizate. 
Declarația arată1 la început că cele 
două caracteristici ale situației ac
tuale sînt: 1) cele mai diverse sec
toare resping dictatura franchistă 
și cer libertate și 2) contradicțiile 
între grupurile conducătoare se ă- 
gravează.

Documentul evocă apoi perspec
tiva unei mari demonstrații civice 
împotriva dictaturii, demonstrație 
pe care Declarația Comitetului E- 
xecutiv o numește „grevă naționa
lă". „Partidul Comunist din Spa
nia — se spune în declarație — 
consideră că este imperios necesar 
ca toate forțele opoziției și elemen
tele evoluționiste să se unească în.

jurul unei mese rotunde de con
ferință, pentru a examina cum să 
fie rezolvate problemele politice 
spaniole, fără violență sau război 
civil. Ceea ce este fundamental as
tăzi este instaurarea libertăților de
mocratice pentru toți spaniolii. Noi, 
comuniștii, sîntem gata să coope
răm, chiar și fără a participa, cu 
un guvern de tranziție, care să a- 
plice în mod leal și fără reticențe 
programul expus în recentul docu
ment semnat de 565 intelectuali, 
reprezentând ideologiile cele mai 
diferite.

Declarația enumeră apoi capitole
le principale ale acestui program : 
eliberarea tuturor deținuților și re
primirea lor la locul de muncă și 
de studiu, libertăți sindicale și drep
tul la grevă, libertatea reuniunilor 
și exprimării, libertăți politice și 
amnistierea deținuților și exilați- 
lor politici.

în legătură cu uciderea unei patrule nord-coreene 
Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o de
clarație în care condamnă uciderea de către personalul părții americane 
a unei patrule nord-coreene care se afla în exercițiul funcțiunii în zona 
demilitarizată nord-coreeană. în declarație se arată că acest omor, care 
face parte din provocările de război puse la cale de S.U.A. împotriva 
poporului coreean, demonstrează că acțiunile acestora au intrat într-o 
fază extrem de primejdioasă. Prin noile sale acțiuni, 
clarația, imperialismul american 
amenință grav pacea în Asia.

KUBITSCHEK S-A ÎNTORS ÎN 
BRAZILIA după un exil de trei; 
ani. Fostul președinte al Braziliei 
a și fost autorizat de noul guvern 
brazilian, potrivit agenției France 
Presse, să revină Ia Rio de Janeiro 
cu condiția să se abțină de la orice 
activitate politică. El fusese privat 
de drepturile politice pe timp de 
zece ani de către fostul guvern bra
zilian, condus de președintele Cas
tello Branco, la puțin timp după 
răsturnarea de la putere a preșe
dintelui Joao Goulart, în 1964.

0 NAVĂ AMERICANĂ IN
CENDIATĂ. Unități ale artileriei 
de coastă a Armatei populare viet
nameze au incendiat o navă ameri
cană, care a atacat la 7 aprilie 
partea de nord a provinciei Ha 
Tinh- O altă navă a fost lovită 
în timp ce a deschis focul asupra 
regiunii amintite, încercînd astfel 
să acopere retragerea navei ava
riate. Agenția V.N.A. precizează 
că în perioada de la 26 februarie 
pînă la 7 aprilie au fost distruse 
sau avariate .14 nave aparținînd 
flotei a 7-a a S.U.A.

ÎNTREVEDERE KALLAI - 
NILSSON. Președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, Gyula Kallai, a primit 
luni pe ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Torsten Nilsson, care se 
află în vizită oficială în R. P. Un
gară. (M.T.I.)

DINEU ÎN ONOAREA PROF. 
N. GIOSAN. Cu ocazia vizitei în 
Iran a președintelui Consiliului 
Superior al Agriculturii, prof. 
Nicolae Giosan, generalul Esmail 
Riahi, ministrul iranian al agri
culturii, a oferit în onoarea oaspe
telui un dejun și un dineu la care 
au participat , membri ai guver
nului iranian și funcționari su
periori din Ministerul Agricul
turii. Președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat in
stitute de cercetări științifice din 
regiunea Caradji, facultatea de 
agronomie, ferme zootehnice și 
silozuri experimentale pentru 
culturi cerealiere.

PRIMA SESIUNE A TRIBUNA
LULUI INTERNAȚIONAL PEN
TRU ANCHETAREA CRIMELOR 
COMISE DE AMERICANI ÎN 
VIETNAM, creat din inițiativa fun
dației Bertrand Russell, va avea loc 
'nlre 26 aprilie și 6 mai la Paris.

COLABORAREA DINTRE PARTIDELE COMUNIST ȘI SOCIALIST DIN 
CHILE. Comisiile politice ale partidelor comunist și socialist din Chile 
au ținut consfătuiri comune în cursul cărora a fost reafirmată tendința 
spre colaborarea dintre cele două partide, manifestată la recentele ale
geri municipale. La aceste alegeri, candidații celor două partide au to
talizat aproximativ 30 la sută din voturile exprimate. în cursul consfătui
rilor au fost stabilite bazele unor noi acțiuni comune.

In
nessee S.U.A.) au avut loc inciden
te violente între studenfi negri și 
poliție Manifestanfii au aruncat 
sticle incendiare în direcția auto
mobilelor care circulau în cartie
rul populației de culoare. Poliția 
a intervenit cu grenade cu gaze 
lacrimogene și apoi a deschis fo
cul în aer. în cursul ciocnirilor un 
student negru a fost rănit. (Telefofo 
U.P.I.-Agerpres).

orașul Nashville (statul Ten-

locvii. internaționale 
România a fost ea însăși 
gazdă a unor asemenea ma
nifestări.

Aprecierea pe care (ara 
noastră o dă activității aces
tui organism internațional 
decurge din politica ei con
secventă în favoarea dezvol
tării schimburilor Est-Vest, 
schimburi în care România 
vede o necesitate obiectivă 
a zilelor noastre, un mijloc 
important de apropiere între 
țări și popoare, în interesul 
păcii și securității interna
ționale.

Cu prilejul aniversării a 
20 de ani de activitate a 
Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa ne-am adre
sat secretarului ei executiv, 
VLADIMIR VELEBIT, care 
ne-a vorbit despre unele pro
bleme actuale aflate 
trul preocupărilor 
membre.

— Cea de-a 22-a 
a Comisiei, care începe la 11 
aprilie, coincide cu aniver
sarea a două decenii de la 
întemeierea ei. Care sînt 
problemele cele mai im
portante ce vor fi dezbătute 
la sesiune ?

— îndeosebi două, din 
cele ce se află pe ordinea 
de zi : dezbaterea asupra 
lucrărilor desfășurate în 
cursul anului trecut, ceea 
ce va îngădui delega- 
ților să treacă în revistă re
zultatele obținute de exper
ții guvernamentali în 
nele subsidiare ale Corn , 
precum și contribuția Sf .e- 
tariatului. Al doilea puinct 
de mare importanță este 
dezbaterea asupra situației 
economice din Europa; care 
va permite delegaților să ex
pună rezultatele obținute în 
țările lor și să schițeze pro
gramele lor de dezvoltare 
economică pentru viitorul 
apropiat.

Posibilitatea confruntării și 
informării asupra unor re
zultate obținute în domenii 
economice variate — . ac
țiune pe care o încura
jăm — poate fi consi
derată drept un sprijin pen
tru statele membre. De ase
menea, analizarea metode? v 
folosite în diferite țări p- 
tru atingerea obiectivelor 
economice poate fi utilă-', 
tor țări, cărora le lipsește 
încă o asemenea experiență.

— Cum apreciați evoluția 
schimburilor comerciale în
tre țările din Estul și Vestul 
continentului nostru ?

— Comerțul Est-Vest a 
marcat, în ultimii zece ani, 
un nivel de creștere foarte 
încurajator, fiind mereu su
perior ritmului de creștere 
al comerțului mondial. în 
Studiul asupra situației eco
nomice din Europa, pe care 
Comisia l-a publicat recent, 
s-a constatat că în cursul 
anului 1966 comerțul între 
Europa răsăriteană și Euro
pa occidentală a crescut mai 
rapid decît cel din cadrul ce
lor două părți ale continen
tului, luate separat. Tre
buie să recunoaștem că vo
lumul comerțului Est-Vest 
este încă relativ modest, dar 
tendința ce se manifestă în 
ultimii ani permite un anu
me optimism în ceea ce pri
vește dezvoltarea sa accele
rată.

— Ce ne puteți spune 
despre rezultatele obținute 
de Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa în do
meniul cooperării economice, 
tehnice și științifice între ță
rile membre ? Care sînt pers
pectivele continuării și in
tensificării acestei cooperări?

— Din anul 1954, cînd 
țările socialiste din Europa 
au început să participe la lu
crările comitetelor tehnice 
ale Comisiei, cooperarea pe 
plan economic, tehnic și ști
ințific a cunoscut o dezvol
tare foarte marcantă. în di
ferite organe subsidiare ale 
Comisiei, experții statelor 

. europene au posibilitatea de 
a se informa reciproc asupra 
rezultatelor obținute în ță
rile lor în numeroase do
menii ale activității econo
mice. Datorită ameliorării 
climatului politic, putem 
spera că perspectivele unei 
cooperări mereu mai strînse 
se vor lărgi treptat. O ase
menea cooperare se poate 
realiza numai printr-un efort 
conjugat al tuturor țărilor 
interesate și prin răbdare. O 
asemenea cooperare interna
țională reclamă o atitudine 
de bunăvoință, în vederea 
negocierii soluțiilor celor mai 
potrivite. Este singura cale 
care poate duce spre succes.

Horia LIMAN


