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Vacanța de primăvară 
a elevilor

Peste cîteva zile, elevii școlilor de 
cultură generală, pedagogice și de 
artă, profesionale și tehnice vor lua 
vacanță.

Pe întreg cuprinsul patriei se fac 
în aceste zile ultimele pregătiri pen
tru ca sutele de mii de școlari să-și 
petreacă vacanța într-un mod cît 
mai plăcut și folositor. In fiecare ra

ion din Capitală, bunăoară, s-au constituit comisii 
de organizare a vacanței de primăvară, care au pre
gătit manifestări interesante, instructive. în calenda
rul vacanței elevilor din București sînt prevăzute ex
cursii în oraș și împrejurimi, care vor ajuta tinere
tul să cunoască mai bine marile realizări ale regimu
lui democrat-popular, pagini din trecutul glorios de 
luptă al partidului. în același scop se organizează și un 
concurs în mai multe etape cu tema : „Să cunoaștem 
orașul București, Capitala patriei noastre socialiste“, 
în regiunile Bacău, Constanța, Cluj etc. sînt prevăzute, 
de asemenea, drumeții, vizitarea unor obiective indus
triale și agricole, întîlniri cu fruntași în producte, 
scriitori, activiști de partid și de stat, conferințe, ci
cluri de filme. La Sinaia, Bușteni, Predeal, Tușnad, 
Păltiniș, Sovata ș.a. au fost amenajate tabere turistice 
de 2—3 zile pentru tineretul școlar. Elevii din multe 
regiuni vor participa la diferite acțiuni obștești ca, de 
pildă, plantarea pomilor și florilor etc.

O atenție deosebită se acordă organizării unor mani
festări cultural-educative pe scenele caselor de cul
tură ale tineretului, cluburilor din întreprinderi și ale 
teatrelor. în Capitală, Palatul pionierilor a și invitat 
purtătorii cravatelor roșii la un concert în sala Ate
neului R.P. Romîne, susținut de corul palatului, pre
cum și la „Carnavalul primăverii", la care vor parti
cipa peste 1000 de pionieri și școlari.

Experiența arată că în toate școlile există posibili
tăți de a se organiza manifestări cultural-educa
tive cu un conținut bogat, atractiv, care stîrnesc 
interesul elevilor, și se bucură de o largă parti
cipare. Aceasta nu înseamnă că elevii trebuie să 
fie aduși la școală în fiecare zi de vacanță. 
Ei pot să folosească timpul lor pentru lecturi literare, 
vizionarea de spectacole, audiții muzicale etc. Condu
cerile școlilor, diriginții, profesorii — sprijiniți îndea
proape de comitetele de părinți — sînt chemați să asi
gure ca programele cultural-educative să corespundă 
cît mai bine specificului vîrstei și preocupărilor elevi
lor. Este indicat ca planurile de activitate să fie astfel 
întocmite îneît majoritatea acțiunilor să se desfășoare 
în afara școlilor, organizînciu-se întreceri sportive, 
excursii în localitate și împrejurimi pentru cunoaște
rea locurilor istorice, vizite la expoziții, muzee etc. 
Pentru elevii claselor a Vil-a și a Xl-a este bine ca 
programul să cuprindă și întîlniri cu absolvenți 
ai școlilor profesionale, cu studenți, ingineri, simpo- 
sioane cu tema „Ce să fiu ?“, cu scopul de a-i sprijini 
pe elevi în alegerea viitoarei lor profesiuni.

Răspunderea pentru organizarea temeinică a va
canței de primăvară revine deopotrivă sfaturilor 
populare, conducerilor de școli, profesorilor, cît și pă
rinților. Folosind condițiile din ce în ce mai bune pe 
care partidul și statul nostru le creează tineretului din 
țara noastră, să asigurăm tuturor pionierilor și școla
rilor o odihnă cît mai plăcută și instructivă în timpul 
vacanței!

• Pe un drum 
artistic ascendent 
— de Andrei Bă- 
leanu (pag. 2-a).

In interiorul 

ziarului

• Buna organi
zare a producției 
— cale impor
tantă de creștere 
a productivității 
muncii (pag. 3-a).

Decada tehnicii noi în uzină
BÎRLAD (coresp. „Scînteii"). — La propunerea co

mitetului de partid, comitetul sindicatului de la fa
brica de rulmenți din Bîrlad a organizat recent în 
fabrică o „decadă a tehnicii noi". Cu acest prilej în 
toate secțiile întreprinderii se țin conferințe asupra 
ultimelor noutăți în construcția de rulmenți, se ex
pun diverse metode înaintate de lucru care duc la 
creșterea producției și productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost etc. Ciclul de conferințe a 
început cu expunerea „Folosirea din plin a capacității 
utilajelor pentru creșterea producției inelelor de rul
menți“, făcută în fața forjorilor de către ing. Gheor
ghe Păunescu, șeful secției forjă.

Pentru răspîndirea cărții tehnice, în fabrică s-au 
organizat o serie de standuri permanente unde cei 
interesați își pot găsi cu ușurință cărțile recomandate 
cu prilejul expunerilor făcute în cadrul decadei teh
nicii noi.

Tot pe linia popularizării noutăților tèhnice în fa
brică se pregătesc trei concursuri „Cine știe, cîștigă" 
pe tema : „Cunoștințele noastre — în pas cu tehnica 
nouă", la care vor lua parte numeroși maiștri și teh
nicieni din fabrică.

în orașul Oltenița se montează o linie 
electrică de 15 kV pe stîlpl de beton. în 
fotografie : se face fixarea izolatorilor la 
separator. (Foto : R. Costin)

Spectacole 
ale elevilor
IAȘI (coresp. 

„Scînteii”). — Ieri 
după amiază, pio
nierii și elevii școlii 
de 8 ani nr. 12 din 
Iași au susținut în 
sala Filarmonicii de 
stat Moldova, un 
frumos program ar
tistic.

La serbare și-au 
dat concursul soliști 
de la Opera de stat 
și orchestra „Doina 
Moldovei” din loca
litate. Un alt spec
tacol reușit au dat 
zilele trecute la Ca
sa sindicatelor din 
Iași elevii școlii 
medii nr.' 4 „Gara- 
bet Ibrăileanu”. Ei 
au prezentat piesa 
„Povestea cu șorțu
rile schimbate” de 
Constanta Bratu.

In mijlocul colectiviștilor
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

Colectivul Teatrului de stat din Con
stanța întreprinde deseori turnee în 
comunele și satele regiunii. De la 
deschiderea actualei stagiuni, artiștii 
constănțeni au prezentat peste 160 
de spectacole în circa 100 de comune 
și sate din regiune.

Cursuri pentru navigatori
Din inițiativa organizației de bază 

de la D.R.N.C. Tr. Severin au fost 
organizate și funcționează cu bune 
rezultate cursuri de cite 3 luni pen
tru ridicarea calificării marinarilor 
și a mecanicilor de vase. La cursu
rile pentru marinari sînt înscriși 70 
de tineri, iar la cel pentiu mecanici 
un număr de 40. Elevii au Ia înde- 
mînă un bogat material didactic, 
(de la Sabina Martinică, tehnician).

întrecerea artiștilor 
amatori

Pe scena căminului cultural din 
Zăgujeni s-au întîlnit recent, în pri
ma etapă a celui de al VII-lea con
curs, 150 de artiști amatori. S-au 
remarcat cei 11 membri ai brigăzii 
artistice de agitație din satul gazdă, 
care în programul „Pe la noi prin 
G.A.C.“ au prezentat aspecte intere
sante din viața colectiviștilor.

Actuala întrecere a amatorilor va 
întruni în raionul Caransebeș 180 de 
echipe de cor, formații de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație etc. (De 
la Nicolae Pîrvu, corespondent vo
luntar).

An de an la întreprinderile textile din Galați au intrat în funcțiune mașini și utilaje moderne — războaie auto
mate de țesut, mașini de canetat, urzitor automat, mașini de răsucit etc. în fotografie : Elena Haralambie de la unitatea A 
a întreprinderii, fruntașă în producție, realizează zilnic, peste plan 10—20 kg fire de bumbac bobinat, (Foto : Agerpres)

Sectoarele în care 
masele plastice pă
trund din ce în ce 
mai larg, se înmul
țesc continuu. Multi
plele 
noului 
atenția 
tribuie 
darea 
a-i folosi se dovedesc 
bile.

Țesăturile din fire și 
tetice constituie acum 
rial indispensabil în orice poli
clinică sau spital modern. Dar 
nu numai afît. Folosirea „plasti
cului" merge mulf mai departe.

înainte vreme, de pildă, pen
tru înlocuirea unui os al craniu
lui sfărîmaf se foloseau plăci din 
metale nobile sau aliaje — mate
riale grele, din pricina cărora o- 
mu simte unele dureri la schim
barea timpului. în prezent, aceste 
plăci se execută din plastic. Ele 
sînt ușoare, rezistente, materialul 
se mulează ușor, după necesități. 
Chirurgia folosește noul material 
pe scară largă. Începînd cu fi
rele sintetice, solubile cu timpul, 
și terminînd cu confecționarea 
unor organe artificiale — iată un 
drum pe care masele plastice își 
găsesc multiple utilizări Ele au 
adus o adevărată revoluție în 
practica cunoscută a chirurgiei 
cardiova.'jgjlare Și pulmonare. Din 
mase plastice se fac grefe vas
culare, artere, țesături care se 
suturează, 
inimii. La 
cală s-a reușit 
relor și a 
zale, înlocuirea i 
peretelui cardiac și 
de comunicări 
prin aplicarea și 
petice din material plastic. De a- 
semenea, plasticul este utilizat 
pentru înlocuirea valvelor bol
nave ale cordului.

Din noul material pot fi con
fecționate inimi, rinichi, vezice 
și chiar plămîni. Și în țara noas
tră, ca și în alte țări ale lumii, 
se fac experimentări, cu rezultate

calități ale
material au intrat și în 
medicinei. Polimerii con- 
astăzi la păstrarea și re- 

sănătății. Posibilitățile de 
inepuiza-

Masele plastice în medicină

fibre sin- 
un mate-

artere, țesături care 
acoperind defectele 

clinica chirurgi- 
înlocuirea arte- 
aortei irombo- 

de părți a 
i suprimarea 
intra-cardiace 

suturarea de

uneori uluitoare, de înlocuire a 
organelor naturale cu acelea 
create de om. în domeniul chi
rurgiei cardio-vasculare și al în
locuirii organelor interne, utili
zarea maselor plastice este încă 
la început. Se pare însă că vii
torul le rezervă un aport nes
pus de prețios în redarea sănă
tății unor oameni altfel condam
nați poate la pieire. O noutate, 
mult așteptată, este noua masă 
de operații. Toată partea de 
deasupra, făcută înainte din me
tal nichelat, cromat, este acum 
din plastic. Acest lucru permite 
ca, la nevoie, în timpul opera
țiilor, să poată fi introduse sub 
masă casete radiologice pentru 
efectuarea de controale chiar în 
timpul intervențiilor chirurgicale. 

. O. largă folosire cunosc ma
sele plastice în chirurgia esteti
că. Chirurgul, în astfel de cazuri 
adevărat artist, confecționează... 
urechi, nasuri — îmbrăcate 
piele și transplantate așa fel, 
cîf e greu să-ți dai seama 
sînt artificiale,

Orfopedia și stomatologia 
se pot 
servie!
membrelor 
riale grele — 
— sînt înlocuite cu cele 
plastic, care se adaptează 
lesne mișcărilor corpului, 
mase plastice se pot face și pro
teze interne, care înlocuiesc a- 
numile părți ale oaselor, plăci 
toracale etc. Din plastic se fac 
astăzi și proteze dentare ușoare, 
rezistente, cu aspect natural.

Dar cîte nu se pot face în 
meniul medicinei din acest 
nunat material ! Pînă și 
nele geamuri sînt înlocuite 
folii din polimetil-metacrilaf. 
vanfajul față de sticla tradițio
nală : lasă să freacă prin ele a-

proape integral razele ultravio
lete, afît de necesare bolnavilor, 

în prezent, la întreprinderea 
tehnico-medicală din București 
au intrat în producție seringile 
confecționate în întregime din 
mase plastice (minus — bineîn
țeles — acul). în afara econo
miilor realizate la prețul de 
cost, noile seringi prezintă și o 
seamă de calități în plus, 
pildă, sticla e solubilă, nu
zistă la prea multe sterilizări ; 
masele plastice sînt însă mai 
rezistente. Deoarece astfel de

De 
re-

seringi costă din ce 
în ce mai ieftin, se 
finde ca în viitor fie
care din ele să fie 
întrebuințată o sin
gură dată. în acest

fel se elimină total posibilitatea, 
de pildă, a contaminării de he
patită epidemică prin injecții. La 
întreprinderea tehnico-medicală 
se fabrică și rame pentru filmele 
necesare în radiologie, rame 
care înainte se făceau din oțeJ 
inoxidabil, foarte scump.

Am vorbit doar de cîteva as
pecte mai importante în ce pri
vește folosirea largă a maselor 
plastice în medicină. Mai sînt 
și altele. în acest domeniu se 
fac continuu cercetări și experi
mentări.

VASILE TINCU

în 
în
că

nu

mai 
Din

do- 
mi- 
u- 
cu 
A-

Bănuiți ce aparat studiază tînărul din fotografie ? E o inimă 
artificială, de dimensiuni mici. E confecționată din — oțel 
inoxidabil și material plastic. Alături — valve cardiace și 
proteze vasculare din plastic.

(Foto : M. Cioc)

ATEIVȚIE DEOSEBITĂ BAZEI FURAJ
Ce măsuri a luat Consiliul agricol raional Criș

In anul acesta gospodăriile colec
tive din raionul Criș, regiunea Cri- 
șana, au prevăzut în planurile de 
producție măsuri concrete pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic. 
In acest scop sînt necesare canti
tăți însemnate de furaje. Cores
pondentul nostru pentru regiunea 
Crișana a adresat tov. MIHAI 
DOBROT A, vicepreședinte al Con
siliului agricol raional Criș, între
barea : Ce se întreprinde în gos
podăriile colective din raion pen
tru asigurarea bazei furajere?

Iată răspunsul primit :
Gospodăriile colective din raion 

cultivă în acest an 6 900 ha cu plante 
furajere (in afară de porumb-boabe) 
reprezentînd 12 la sută din suprafața 
arabilă. Prin însămînțarea timpu
rie a culturilor furajere se realizează 
atît creșterea producției la ha cît și 
obținerea într-un timp scurt a nu
trețurilor verzi necesare hrănirii ani
malelor. Consiliul agricol raional a 
îndrumai gospodăriile colective, 
S.M.T.-urile, să facă din timp pregă
tirile necesare pentru asigurarea și 
tratarea semințelor, repararea mași
nilor și utilajelor etc. Aceste pregătiri 
au fost terminate în întregime astfel 
îneît acum se poate însămînța din 
plin cu întreaga capacitate a tractoa
relor fi «așlnilor. Ca urmare, pînă în 
prezent în gospodăriile colective s-au 
și însămîntaf peste 2 500 ha cu plante 
furajeré. La gospodăriile colective din 
Sînfana, Nădab, Șimand, Chișineu- 
Criș, Grăniceri, Olari și altele, semă
natul codurilor furajere timpurii se 
apropie de sfîrșit. In următoarele cî
teva zile se va termina semănatul 
plantelor furajere timpurii, urmînd ca 
în epoca a doua gospodăriile colec
tive să mai însămînțeze o suprafață 
de 1 274 ha cu alte culturi furajere.

Pentru obținerea unor recolte mari 
la hectar, consiliul agricol a urmărit 
ca plantele furajere să fie semănate 
pe terenuri bine pregătite, înfr-un 
paf germinativ cît mai bun și să se 
asigure o densitate optimă la hectar.

Se știe că una din cele mai mari 
rezerve de sporire a producției de

furaje o constituie efectuarea lucră
rilor de îmbunătățire a pășunilor și 
fînețelor naturale. Pentru ameliorarea 
pășunilor au fost luate măsuri penfrü 
aplicarea amendamentelor calcaroase 
pe o suprafață de 100 ha aflată pe 
un sol sărăturos, iar pe 1 000 ha pă
șune să se dea îngrășăminte chimice, 
în același timp, se execută lu
crări de întreținere ca: grăpatul pa
jiștilor, curățirea de mărăcini pe în
treaga suprafață, irigarea a 110 ha 
pășuni etc. La G.A.C. din Chișineu 
Criș vor fi irigate 50 ha de pășune, 
iar la G.A.C. din Pădureni — 20 ha.

De asemenea, anul acesta se va 
extinde pășunatul rațional pe o su
prafață de 17 500 ha. împreună cu 
specialiștii din G.A.C. și președinții 
de gospodării colective am stabilit 
să se evite plimbarea animalelor 
de la un capăt la altul al pășunilor, 
mai ales pe vreme ploioasă, pentru 
a se preveni distrugerea ierburilor.

La gospodăriile colective din Șiclău, 
Comlăuș și Zărand s-au organizat 
conveiere verzi unde se produc nu
trețurile necesare animalelor pe în
treaga perioadă de pășunat.

în planurile de producție ale gos
podăriilor colective s-a prevăzut în- 
silozarea a cel puțin 135 000 tone de 
furaje. în acest scop se vor însă
mînța numai în cultură dublă 5 000 
ha cu porumb după recoltarea cultu
rilor furajere timpurii și a cerealelor 
păioase. De asemenea, extindem cul
tivarea intercalată a dovleacului pe 
întreaga suprafață de 18 550 ha cu 
porumb.

Consiliul agricol raional va îndru
ma pe mai departe gospodăriile co
lective să acorde cea mai mare aten
ție terminării la timp a însămînfărilor 
la culturile furajere, îngrijirii pășuni
lor și altor lucrări menite să asigure 
furaje mai multe și de bună calitate.

Fruntași la semănat
Folosind timpul prielnic din ulti

mele zile, mecanizatorii de la G.A.S. 
„Costache Burcă“, raionul Negru 
Vodă, au terminat de însămînțat 
întreaga suprafață planificată pen
tru culturile furajere. Ei au însă
mînțat 435 ha cu borceag și lu- 
cernă.

Mecanizatorii Tudor Boierescu, 
Dobre Marin, Marin Mîndrilă, sub 
îndrumarea brigadierilor Ciobanu 
Dumitru și Chemai Abdula, au 
executat lucrări de bună calitate.

Paralel cu însămînțările ei au 
executat grăpatul ogoarelor de 
toamnă pe o suprafață de 2 000 ha.

In prezent mecanizatorii lucrează 
la îngrășarea ogoarelor de toamnă 
cu azotat de amoniu și transportă 
gunoi, bine fermentat, pe supra
fețele destinate culturii porum
bului.

SILVIA LEOVEANU 
ing. agronom

AGNITA (coresp. „Scîn
teii"). — Pentru a obține 
o cantitate sporită de 
masă verde la hectar, 
multe gospodării colecti
ve din raionul Agnita 
execută lucrări de îm
bunătățire pe pășuni și 
finețe. în acest scop, în 
anul acesta s-a pornit în 
raion o întrecere între 
gospodării pentru curăți
rea de arborete a supra
fețelor de pășuni, între
cere în fruntea căreia se 
află pînă acum gospodă
riile colective din Noiștat, 
Bărcuț, Pelișor și altele. 
La G.A.C. Noiștat s-a 
curățat pînă acum de ar
borete, scaieți și s-au îm
prăștiat mușuroaiele de lui raional de partid, pen- 
pe o suprafață de 600 ha.

Nu același lucru se poa
te spune însă despre alte

gospodării din raion. La 
G.A.C . Cincu, Chirpâr, 
Mihăileni și altele lucră
rile de curățire a pășuni
lor abia au început.

Situația curățirii pășu
nilor este urmărită săp- 
tămînal în raion, dar nu 
se iau măsuri pentru a Ii 
accelerate lucrările acolo 
unde se observă înceti
neală. Așa se. expncă 
faptul că în raionul Ag
nita mai sînt de curățat 
de arborete peste 2100 
hectare de pășuni din su
prafețele planificate. Se 
impune mai mult interes 
din partea comitetului e- 
xecutiv al sfatului popu
lar raional și a comitetu-

tru a grăbi lucrările de 
îmbunătățire a pășunilor 
și fînețelor.

Colectiviștii din Mugeni, raionul Odorhei, execută lucrări de îngrijire a 
pășunilor, nivelarea terenurilor, defri șări de arborete, îngrășarea cu îngrășăminte 
organice șl chimice, supraînsămînțări — pe o suprafață de'80 ha. !n cursul aces
tei primăveri el vor executa lucrări de îmbunătățire a pășunilor pe o suprafață 
de 330 ha. (Foto : A. Cartoțanu)

Sfatul specialistului

u rge nte
între culturile care tre

buie însămînțate în primele 
zile cînd se poate lucra în 
cîmp se numără plantele fu
rajere — lucerna, trifoiul; 
ghizdeiul, sparceta, semin- 
cerii de graminee, mazărea, 
borceagul și bobul. Semăna
tul acestor culturi la timpul 
optim și la un înalt nivel 
agrotehnic este o condiție 
hotărîtoare pentru obținerea 
de producții sporite de fu
raje.

Cea mai importantă mă
sură pentru reușita însămîn- 
țărilor la culturile furajere, 

constituie pregătirea terenului. Aceste culturi tre- 
j««! cate m anui trecut a 

fost folosit pentru prășitoare, bine întreținute și de 
preferință îngrășate cu gunoi de grajd.

Toate plantele furajere care se însămînțează tim
puriu, și în special lucerna și gramineele perene, ne
cesită un teren prelucrat în adîncime (prin arătura 
adîncă de toamnă), bine nivelat, mărunțit și așezat la 
suprafață în primăvară. Această cerință se realizează 
prin grăpatul ogoarelor de toamnă, folosindu-se 
grapa cu colți reglabili și eventual repetînd lucrarea.

Semănatul se execută cu semănători pregătite din 
timp pentru însămînțarea plantelor cu semințe mici. 
Pregătirea semănătorilor începe cu verificarea cutiei 
în care se pun semințele, verificarea distribuitoarelor 
și a tuburilor. Proba mașinii trebuie făcută cu multă 
atenție pentru a nu se risipi sămînța prin însămîn- 
tarea unei norme prea mari și nici să nu se dea o 
cantitate prea mică la hectar. Calculul normei de 
însămînțare se face pornind de la următoarele cifre 
de bază : la lucernă se dau 18—20 kg la ha sămînță 
cu valoare culturală 100 la sută, la trifoi 18—20 kg 
la ha, la ghizdei 14—16 kg la ha, la sparcetă 85—100 
kg la ha, la loturile semincere de graminee perene 
5—20 kg la ha (în funcție de specie), la bob și mazăre 
150—250 kg la ha (în funcție de varietate), iar la bor- 
ceag 130—160 kg la ha.

O -----------— iiucbtc auilU.LT *T

buie însămînțate Pe un teren care în anul trecut fnc-4- + ~-- - -j _ x----MXXÀV XX1U1 ,
preferință îngrășate cu gunoi de grajd.

Ing. PAUL VARGA
candidat în științe agricole, șeful 
laboratorului de plante de nutreț 

I.C.C.P.T. Fundulea

(Continuare în pag. V-a)
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Converti!/ și feW său in repertoriul muzical

CQeip 0 n ia bit it ateu er i ti eu ta i
Deschizînd discuția despre critica 

poeziei, articolul din „Scînteia" se 
întreba pe drept cuvînt care sînt 
„obiectivele criticii noastre în ac
tuala etapă de dezvoltare a liricii 
romînești” ; și apoi trăgea concluzia 
că față de amploarea fenomenului 
poetic actual, ca și față de exigen
țele sporite ale cititorilor, critica a 
rămas în urmă. Cei care au conti
nuat discuția, în „Scînteia" sau în 
publicațiile literare, au confirmat a-, 
ceastă concluzie. Pledoaria poetului 
Al. Philippide pentru sporirea conș
tiinței artistice a criticului, ideea 
scrierii unor studii de sinteză menite 
să generalizeze experiența poeziei 
actuale, susținută cu ardoare justi
ficată de I. D. Bălan, sau numeroase 
alte intervenții (Eugen Simion, Ma
tei Călinescu), combătînd convin
gător falsa opoziție dintre urban și 
rural în literatură etc. — veneau în 
sprijinul aceleiași afirmații.

Dezvoltarea poeziei noastre pune 
sarcini sporite și în fața criticii lite
rare. Dacă am pomeni aici numai 
de prezența masivă a tinerilor pu
blicați în colecția „Luceafărul“, 
fiecare din ei aducînd, dacă nu o 
fizionomie proprie bine precizată, 
cel puțin cîteva note distinctive ine
dite, și tot am avea motive să vor
bim de creșterea responsabilității 
actuale a criticului.

Creația lirică este, prin excelență, 
tm lucru viu, dinamic. Criticul ac
tual e dator să refacă însuși pro
cesul creației, ideea implicată în 
imagine, să determine cît mai exact 
cu putință valoarea ideologico-este- 
tică a mesajului, să facă operă de 
selecție și de îndrumate practică, si
luind fiecare element al creației în 
activitatea de ansamblu a poetuiui 
analizat, raportînd-o apoi la sfera 
de valori a întregii noastre lite.a- 
turi realist-socialiste.

Sub aspectul lor teoretic, toate a- 
ceste adevăruri sînt cunoscute și ac
ceptate. Practic, însă, neglijarea lor 
duce la ivirea unui decalaj sensibil 
între critică și. creația propriu-zisă.

Cititorii și critica au apreciat nota 
nouă pe care unele volume apărute 
în colecția „Luceafărul" au adău
gat-o peisajului poetic general. în 
linii mari, analiza acestor volume a 
fosț făcută prompt și cu spirit de pă
trundere. Recitind însă din urmă ar
ticolele te izbești de o serioasă di
ficultate: foarte greu poți să-ți for
mezi o imagine de ansamblu asupra 
contribuției reale a fiecărui tînăr în 
parte, deoarece criteriile de anrecie- 
re diferă aproape de la caz la caz. 
Dacă, de pildă, pentru unii critici 
(Matei Călinescu în prefața la volu
mul „Autoportret în August“ de Gri- 
gore Hagiu), înclinația tinerilor spre 
o poezie de idei, meditativă, repre
zintă un fapt absolut meritoriu, un 
pas înainte în zugrăvirea complexă 
a omului nou, alții în schimb (I. D. 
Bălan în cronica lui din „Luceafă
rul") observă mai ales reversul pro
blemei : tendința de abstractizare, 
pierderea în meditații .terile, filozo
farea incoloră pe anumite idei ne
asimilate artistic.

Așa stînd lucrurile, să ne gîndim 
b clipă la cititorul de poezie, care,

după ce a parcurs volumul, vrea 
să-și confrunte părerile cu ale 
criticilor. Ce impresie își poate face 
el cînd aceeași poezie este supusă 
fie elogiului nemăsurat, fie unui tir 
necruțător ?

Mulți tineri cultivă, într-adevăr, o 
poezie de idei valoroasă, folosesc 
simbolul în mod creator, pentru a 
face sensibile diferite aspecte ale 
realității socialiste (de pildă, sim
bolul luminii, foarte- frecvent în cre
ația for); alții, in schimb, sub haina

DISCUȚII:»
Crâisica șî poezia

binevoitoare a mitului sau a moti
vului simbolic, caută să ascundă o 
flagrantă necunoaștere a vieții ac
tuale în formele ei concrete. E ne
cesar să stabilim de la caz la 
caz, în ce măsură nota meditativă 
corespunde unei necesități interioa
re, ajută la sublinierea unor noi re
lații între lucruri, dezvăluie și pune 
în lumină capacitatea reflexivă re
ală a unuia sau altuia dintre tineri. 
Extravaganțele sau tendința — se
sizată și pînă acum. — de a exprima 
liric nu atît viața nemijlocită, mun
ca oamenilor de astăzi, cît mai ales 
simbolurile acestora, vagi, rare
fiate, nu cred că pot fi numite me
ditații, ci divagații abstracte, ne
concludente.

înainte de a saluta tendința amin
tită (înclinația spre poezia de idei, 
spre meditație), e necesar să-i ana
lizăm științific valoarea de cunoaș
tere, să ne întrebăm dacă poezia în 
cauză dezvăluie mai adine, așa 
cum te aștepți de la o meditație, 
condiția umană în socialism. Con
fruntarea directă cu viața omului de

astăzi, cu lumea lui de idei și sen
timente, cu acele preocupări spiri
tuale care-i definesc profilul etic ee 
cuvine să formeze și aci punctul de 
plecare al judecății critice. Atunci 
nu vom mai numi de-a valma medi
tații și niște compuneri abstracte, 
livrești, spre care în nici un caz nu 
trebuie canalizată energia tinerilor.

Desigur, calea de la analiză la 
sinteză este mai grea decît cea a 
etichetării tranșante, presupune stu
diu amănunțit, simț pentru noul din 
viață și din literatură, intuiție, dacă 

' vreți. Dar o asemenea analiză e ne
cesară pentru a elimina din critică 
subiectivismul, generalizările pripite 
și acel joc al probabilităților care 
se simte în unele articole consa
crate erbației tinerilor.

Să nu se înțeleagă că milităm 
pentru uniformizarea criticii, că sîn- 
tem împotriva gusturilor personale. 
La diversitatea de stiluri și modali
tăți artistice ale poeziei noastre ac
tuale, critica e menită să răspundă 
cu o receptivitate nuanțată, avînd 
grijă ca nimic din ceea ce este va
loros, inedit, să nu se piardă sub o 
etichetă arbitrară. Dar de aici și 
pînă la deosebirile de păreri amin
tite, diferența este foarte mare și ea 
ee datorește cred, în bună măsură, 
metodei deficitare de lucru.

Există, desigur, și alte aspecte 
discutabile în critica de poezie. 
Ne-am oprit niai pe larg asupra u- 
nuia — nepotrivirea flagrantă de 
opinii — pentru a sublinia nece
sitatea argumentării științifice a 
fiecărei judecăți de valoare, impor
tanța analizei riguroase a imaginii 
poetice în toate implicațiile ei so- 
cial-estetice. Cum toată lumea este 
de acord cu 
rămîne să le 
practică.

asemenea deziderate, 
punem consecvent în

ION OARCAȘU

Consfătuire privitoare Ja activitatea 
întreprinderilor cinematografice regionale

Marți și miercuri au 
avut loc la Cluj lucră
rile unei consfătuiri pe 
țară în cadrul căreia 
au fost analizate re
zultatele activității 
desfășurate anul tre
cut de întreprinderile 
cinematografice re- 

. gionale.
Darea

prezentată de V. 
chită, directorul 
recției rețelei 
tografice și 
filmelor din 
tul de Stat
Cultură și Artă, a a- 
rătat printre altele, că 
numărul cinematogra
felor din țară a cres
cut în 1962 față de 
anul precedent cu a- 
proape 700 de unități, 
cel al locurilor în săli 
cu 11 050, iar al spec-

de seamă,
Ră- 
Di- 

cinema- 
difuzării 
Comit.e- 

pentru

Pe un

a fost cîștigat de în
treprinderea regională 
din Cluj ; premiul II 
a fost acordat între
prinderii regionale ci
nematografice Argeș, 
iar premiul III, între- 

reco- prinderii regionale ci
nematografice Hune
doara. în concursul 
dintre cinematografe, 

îmbunătățire a premiul I a fost atri
buit cinematografului 
„Tineretului“ din Si
biu. întrecerea dintre 
cinematografele să
tești a fost cîștigată 
de cinematograful din 
comuna Chilia Veche, 
regiunea 
iar pe locul I, 
trecerea dintre 
le de difuzare a 
lui, s-a situat 
din Iași.

(Agerpres)

tatorilor cu peste 
16 700 000.

în concluziile con
sfătuirii, Virgil Flo-
rea, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat
pentru Cultură și 
Artă, a făcut t 
mandări lucrătorilor 
din rețeaua cinemato
grafică, pentru conti
nua 
activității în acest do
meniu.

Marin Stanciu, se
cretar al Consiliului 
cinematografiei din 
cadrul Comitetului de 
Stat' pentru Cultură 
și Artă, a anunțat a- 
poi rezultatele con
cursului ce a avut loc 
între întreprinderile 
regionale cinemato
grafice în anul 1962. 
Drapelul de întreprin
dere fruntașă pe țară

Dobrogea, 
în în- 
oficii- 
filmu- 
oficiul

îÂ artistic ascendent
Afișe îmbietoare, multicolore, Invi

tă pe spectatorii timișoreni la re
prezentațiile variate ale celor trei 
teatre dramatice — romîn, german 
și maghiar. Poți vedea spectacole 
noi sau reluări din stagiunile tre
cute cu piese de Shakespeare și 
Gorki, de Goethe și Caragiale. de 
Bernaro Shaw și N. Pogodin, de Al. 
Mirodan și Sidonia Drăgușanu...

Cum e și firesc, repertoriul origi
nal se bucură de o atenție deosebi
tă. La teatrul romîn din Timișoara, 
de pildă, mai mult de jumătate din 
numărul spectatorilor.de pînă acum 
ai stagiunii în curs au vizionat 
piese originale contemporane. Tea
trul, care și-a cîștigat încrederea și 
afluența publicului printr-o activitate 
în general, de bună calitate, merge 
de mulți ani pe un drum ascendent.

La teatrele dramatice 
din Timisoara

Merită subliniat acest lucru, deoare
ce în unele teatre din regiuni pe
rioadele de înflorire au alternat cu 
momente de stagnare cauzate de 
fărîmițarea colectivului, de plecarea 
unor factori de bază etc. E bine deci 
ca atît organele locale, cît și condu, 
cerea teatrului să mențină și să con
solideze elementele de stabilitate și 
de continuitate în munca artistică 
(repertoriul de prestigiu, folosirea cît 
mai corespunzătoare a tuturor ca
drelor actoricești, formarea unei at-

Un șal alb pe umeri și actrița a devenit Valia, eroina „Poveștii din Ir
kutsk”... In fața unei perdele împodobite cu afișele teatrului sînt prezentate oa
menilor muncii din întreprinderi fragmente din spectacole. Este o formă a strîn- 
gerll legăturilor cu publicul, folosită cu bune rezultate de Teatrul de stat din 
Timișoara,

||

moșiere de colaborare între regizori 
și interpreți).

Unul dintre spectacolele de va
loare ale teatrului, prezentat mai de 
mult în premieră, dar care se joacă 
și astăzi cu succes, este ..Hamlet“. 
Regizorul Dan Nasta (totodată irutor 
al decorului și interpret ai rolului ti
tular) a imprimat întregii desfășu
rări scenice o concepție uniiaiă. în 
mijlocul unei lumi sumbre, populate 
cu statui și „măști" mobile, întruchi- 
pînd alegoric forțele tiraniei medie
vale, obscurantismul clerical, des- 
frîul cîrmuitorilor despotici, prințul 
Danemarcei apare puternic reliefat 
ca reprezentant al gîndirii umani
ste, al năzuinței spre libertate și a- 
devăr. Accentul nu cade asupra cli
pelor de ezitare, ci asupra acțiunii 
lucide a eroülui, îndreptate spre un 
țel nobil : îndelungile meditații ale 
lui Hamlet cu privire la relele tim
pului său sînt cugetările unui luptă
tor, care se simte chemat să „în
drepte osia“ lumii. Această idee 
clară dă spectacolului cheag și ritm. 
Legînd strîns critica pătrunzătoare 
la adresa rînduielilor feudale de ati
tudinea activă a lui Hamlet, inter
pretul subliniază caracteiul său lu
minos, eroic. în spectacol se remar
că și alte realizări actoricești : in
genuitatea Gildei Marinescu în O- 
felia, umorul autentic al lui Gh. Lea- 
hu în rolul groparului, ținuta impe
cabilă și precizia lui Em. Shăffer 
(Horațiu), compoziția lui Laurențiu 
Azimioară în Osric ș.a. Gh. Pălxu a 
rostit cu o voce frumoasă, 
textul Primului actor, dar a redat a- 
pariția Duhului tatălui lui 
într-o manieră naivă, desuetă. Pro- 
movînd, în genere, un joc modern, 
simplu și sobru, regizorul soectaco- 
lului a recurs totuși, uneori, la un 
exces de gesturi uzate, devenite cli
șeu, la mijloace facile de a sugera 
zbuciumul, durerea, frămîntăriie in
terioare ale eroilor.

Același regizor semnează direcția 
de scenă a „Căruței cu paiațe” de 
Mircea Ștefănescu. Merită relevată 
inițiativa teatrului de a relua — din 
fondul valoros al dramaturgiei noas
tre de după 
piesă, primită cu căldură de publi
cul bănățean. Chipul de artist pro
gresist al lui Matei Millo este întru
chipat, cu accent pe latura lirică, 
de Gh. Leahu. Cu sincer avînt sînt 
interpretați Catrina și Iontță de ta- 
lentații actori tineri Anca Neculce și 
Alexandru Drăgan. Din spectacol nu

gravă,

Hamlet

eliberare — această
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Colecții de arfa rcmmești

La muzeul

Opere de o rară frumusețe, create 
de unii dintre cei mai de seamă ar
tiști plastici ai patriei noastre pot fi 
cunoscute și admirate la muzeul Zam- 
baccian, de pe strada cu același nume 
din Capitală.

Colecția Zambaccian s-a transfor
mat în muzeu în anul 1947 cînd, fon
datorul ei, 
colecționar 
tului.

In sălile 
contact cu 
romînească, întilnește opere de prima 
mînă ale picturii noastre. Sînt alese 
și păstrate aici cu grijă 19 lucrări im
portante ale lui Nicolae Grigorescu 
(Autoportret, Portret de fetiță, un ad
mirabil portret de femeie, Maternita
te, Cioban călare pe asjn, peisaj de 
la Posada ș.a.). în aceeași sală găsim 
opere valoroase ale lui Ion Andrees- 
cu : Iarna la Barbizon, Pădurea des
frunzită, Băiat costumat, precum și 
alte piese mai mici.

Lucrările, lui Stefan Luchian (Tufă- 
nele în ulcică, Autoportret — pictat 
în 1910 — Portretul Iui moș Nicolae 
Cobzarul, compoziția Lăutul și paste
lul Turnul de la Brebu), unele din 
cele mai bune lucrări ale lui Nicolae 
Tonitza (Katiușa Lipoveanca, Nina în 
verde. Portret de copil), pînze de 
mare valoare semnate de George Pe- 
trașcu și Theodor Pallady ocupă, de 
asemenea, un loc de seamă în patri
moniul muzeului.

Muzeul Zambaccian cuprinde, de a- 
semenea, lucrări reprezentative pen
tru creația lui Jean Al. Steriadi, Că
rnii Ressu, Iosif Iser, Francise Șiralo 
precum și tablouri de Lucian Grigo
rescu, H. Catargi, Al. Ciucurencu, 
Corneliu Baba, Marius Bunescu. Co
lecția muzeului cuprinde și o serie de 
lucrări de sculptură realizate de Di- 
mitrie Paciurea, Frederic Storck, Con
stantin Brincuși, Constantin Baraschi, 
Ion Jalea, Cornel Medrea, Mac Con- 
stantiuescu, Oscar Han și alții.

Din decembrie 1962, muzeul cu
prinde și opere ale picturii franceze 
de Delacroix, Corot, Renoir, Sisley, 
Cézanne, Matisse, Bonnard, un ansam
blu de artă prețios, care este expus 
într-una din sălile situate la etaj.

Numeroși iubitori de artă plastică 
din țară și străinătate, care doresc să 
cunoască bogata lui colecție, întoc
mită printr-o judicioasă și exigentă 
selecție, poposesc zilnic în sălile mu
zeului. Alături de Galeria Națională 
a Muzeului de Artă al R. P. Romîne, 
si de alte colecții muzeul Zambaccian 
contribuie la cunoașterea temeinică a 
dezvoltării artei plastice romînești.

în fotografie : Un aspect din muzeu. 
(Foto : Gh. Vințilă)

mare iubitor da 3ftă și 
pasionat, a dăruit-R sta-

muzeului, vizitatorul ia 
o bogată colecție de artă

în anii regimului democrat-popu
lar viața muzicală a orașelor țării 
s-a îmbogățit foarte mult : un nu
măr mare de orchestre simfonice și 
de teatre de operă și balet desfă
șoară o activitate rodnică de pro
movare a valorilor muzicale romî
nești și universale, de răspîndire în 
mase — prin concerte lecții — a cu
noștințelor muzicale. Concertul sim
fonic, recitalurile, serile de mu
zică de cameră tind să ocupe tot 
mai mult loc în viața spirituală a 
publicului. Săptămînal au loc în 
Capitală și în alte orașe și centre 
universitare și muncitorești, cel pu
țin două concerte simfonice, dintre 
care unui educativ pentru tineret. 
Prezența piesei concertante pen
tru solist și orchestră — gen iubit 
de către ascultători — a devenit o 
tradiție în alcătuirea programelor, 
tradiție ce răspunde unui interes 
viu, real, al publicului. Și este firesc 
să fie astfel. Vivaldi, Bach, Haen- 
del, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Ceaikovski, Brahms, Schumann 
și-au exprimat puternica lor gîndi- 
re muzicală și în concerte, folosind 
din plin posibilitățile de expresie ale 
acestei forme, neîndoielnic una din
tre cele mai accesibile forme ale mu
zicii simfonice. In epoca noastră, 
mari compozitori ca Rahmaninov, 
Prokofiev, Șostakovici, Ravel, Bar
tok, Stravinski au îmbogățit litera
tura concertantă cu adevărate capo
dopere.

In ultimii ani, concertul pentru so
list și orchestră a fost abordat de 
mulți dintre compozitorii noștri. 
S-au scris concerte pentru pian, 
vioară, violoncel, harpă, orgă. Prin
tre autorii lor întîlnim numele unor 
maeștri ca Paul Constantinescu, Al
fred Mendelssohn, alături de acelea 
ale unor tineri creatori, ca Anatol 
Vieru, Dumitru Capoianu, Valentin 
Gheorghiu, Mircea Basarab, Pascal 
Bentoiu. Mai puține la număr sînt 
concertele destinate instrumentelor 
de suflat — flaut, oboi, clarinet, corn 
— nu mai puțin interesante din 
punct de vedere muzical. Părerea că 
acestea sînt instrumente „minore” 
poate fi ușor contrazisă chiar numai 
citind lucrări ale unor iluștri com
pozitori, de la Mozart la R. Strauss, 
în ultimii ani au apărut o serie de 
tineri interpreți talentați care ar pu
tea pune în valoare lucrările scrise 
pentru aceste instrumente. Este 
drept că în acest compartiment al li
teraturii concertante au apărut une-

le lucrări de valoare. Ele sînt însă 
doar un început.

Succesul înregistrat la Geneva de 
Anatol Vieru, căruia un juriu in
ternațional i-a decernat Marele pre
miu pentru Concertul său pen
tru violoncel și orchestră, oglin
dește maturitatea creatorilor noștri, 
deplina lor capacitate de a crea, în 
genul concertant, lucrări de presti
giu. Menționăm că în R.P. Polonă și 
în Franța s-a cîntat Concertul pen
tru pian de P. Constantinescu, în 
U.R.S.S. s-a ppezentat Concertul pen
tru pian de P. Bentoiu, în mai multe 
țări din Europa a fost cîntat Con
certul pentru pian de Valentin 
Gheorghiu, iar recent, la Sofia, a fost 
prezentat Concertul pentru flaut 
de L. Feldman. în ultima vre
me, compozitorii noștri tind să 
colaboreze mai de aproape cu so
liștii, consultîndu-se în spirit prie
tenesc cu viitorii lor interpreți. 
Față de realizările literaturii noa
stre concertistice se impune ca 
o datorie de onoare pentru soliști 
să integreze în repertoriul lor, cu 
mai multă hotărîre, mai frecvent, 
cele mai bune concerte romînești. 
Noi, interpreții, chemați să prezen
tăm la un înalt nivel calitativ noile 
lucrări din repertoriul original, im- 
punîndu-le astfel atenției instituții
lor muzicale și implicit publicului, 
solicităm compozitorilor să scrie și 
alte concerte care să reflecte bogăția 
de idei și sentimente ce însuflețesc 
pe constructorii socialismului în pa
tria noastră.

în promovarea 
concertante apar 
aspecte negative, 
unele filarmonici 
manifestă un
pentru programarea lucrărilor de 
acest fel. Un concert romînesc, o- 
dată cîntat de un interpret consa
crat, cu greu este reluat într-o nouă 
interpretare de un tînăr solist. Or,

creației noastre 
însă o serie de 
în primul rînd, 
din regiuni nu 

interes deosebit.

o piesă de reală valoare ar merită 
să figureze în repertoriul cît mai 
multor filarmonici (programată cît 
mai frecvent) și nu să rămînă a- 
proape exclusiv în repertoriul — și 
în tălmăcirea — interpretului care 
a prezentat-o în primă audiție, cum 
se întîmplă de multe ori. Pe de altă 
parte, critica noastră muzicală, re
vistele de cultură sînt încă departe 
de a susține așa cum s-ar cuveni 
activitatea pe acest tărîm a creato
rilor și a interpreților. Astfel, inter
pretarea de înaltă ținută pe care 
Stefan Gheorghiu a realizat-o în e- 
xecuția, în primă audiție, a reuși
tului Concert pentru vioară și or
chestră de Pascal Bentoiu, nu s-a 
bucurat de atenția pe care o merita ; 
este unu] 
tante ale 
cut aproape 
cronica muzicală, 
partea criticii — i 
lor din regiuni, — un ajutor mai ac
tiv și mai prompt. De fapt, aici nu 
este vorba numai despre compozi
tori și interpreți, ci despre rolul mu
zicologiei în analizarea, perfecționa
rea și stimularea creației. Este re
gretabil că nici publicul nu primeș
te, din partea criticii, explicațiile, 
îndrumările de care are nevoie.

Interpreții — soliști și dirijori — 
susținuți în munca lor de către cri
tici și muzicologi și, mai ales, de că
tre factorii de conducere ai fi
larmonicilor trebuie să promo
veze cu mai mult interes, alături de 
capodoperele clasice și piesele repre
zentative ale tinerei și viguroasei 
noastre școli de compoziție. în ce 
mă privește, voi căuta și mai de
parte să contribui, prin activitatea 
mea, la afirmarea lucrărilor concer
tante romînești.

RADU ALDULESCU 
Artist emerit al R. P. Romîne, 
laureat al Premiului de Stat

din momentele impor- 
Stagiunii, dar el a tre- 

neobservat de către 
Așteptăm din 

inclusiv a critici-

lipsește satira la adresa unor re
prezentanți ai boierimii : Postelnicul 
Manolachi (Ștefan Iordănescu), cu- 
conul Bărboi (Vasile Crețoiu), pos- 
telniceasa Pulcheria (Elena Simio- 
nescu), duduca Marghiolita (Garoft- 
ța Bejan). Mi-ar fi plăcut ca poziția 
combativă a lui Millo față de aceș
tia să fi fost scoasă în evidență mai 
ascuțit. Se poate reproșa într-ade
văr spectacolului că alunecă pe a- 
locuri într-un sentimentalism cam 
molatic, că prezintă fără suficientă 
vigoare înfruntările social-ideologice 
ale epocii. Dar, deși cu inegalități, 
„Căruța cu paiațe“ rămîne un spec
tacol bun, transmite convingător pu
blicului admirația patriotică pentru 
înaintașii artei noastre și nu merită 
tonul aspru cu care îl recenzează 
recent C. Paraschivescu în „Contem
poranul". De ce, de pildă, finalul, 
care dă figurii lui Millo o anumită 
monumentalitate, trebuie persiflat și 
caracterizat ca avînd „un aer de 
pietate trufașă ?“ De ce să vorbim 
de sus artiștilor din regiuni după ce 
că munca lor, în treacăt fie zis, este 
încă atît de rar oglindită de critica 
noastră, de presa centrală ?

O critică serioasă, argumentată și 
prietenească, menită să contribuie 
la creșterea artistică a teatrului, nu 
exclude cîtuși de puțin exigența. 
Astfel, trebuie arătate lipsurile 
punerii în scenă a oiesei lui I. L. Ca
ragiale „Năpasta" (reg:a Emil Reus). 
Spectacolul poate impresiona o 
parte a publicului, poate „biciui“ 
nervii printr-un exces de izbucniri 
violente. Pe scenă se dezvăluie, na
turalist, o lume instinctuală brutală, 
unde eroii sar, fără să stea mult pe 
gînduri, la secure, la ștreang sau la 
cuțit și unde pare a se ajunge ușor 
la crimă ; în schimb, protestul îm
potriva năpăstuirii omului sărman, 
imensa sete de dreptate a Ancăi ră- 
mîn — datorită și interpretării șterse 
a actriței Coca Ionescu — în um
bră.

în „Corabia cu un singur pasager*  
de Dan Tărchilă recunoaștem con
tribuția mai multor membri valoroși 
ai trupei timișorene : regia lui Ion 
Maximilian, care s-a distins, nu o 
dată, ca autor al unor spectacole 
atent studiate, clare, cu caractere 
solid construite ; scenografia mo
dernă, sugestivă, semnată de Virgil 
Miloia, foarte înzestratul pictor de
corator al teatrului ; iar în ce pri
vește interpretarea, pentru că în
tr-un articol de ansamblu cum e 
acesta nu putem cerceta jocul fie
căruia, vom menționa, în afara unor 
actori pe care i-am mai citat, com
poziția izbutită a lui Emil Reus în 
rolul unui pensionar, spontaneitatea 
Agathei • Nicolau (eleva), apariția

amuzantă a lui Alex. Ternovici (ele
vul). Iar dacă, cu toate eforturile 
depuse de colectiv, spectacolul nu 
mulțumește pe deplin, aceasta se 
datorește în primul rînd scăderilor 
textului. Un medic reputat, care a 
sprijinit în ilegalitate mișcarea mun
citorească, se închide în anii din 
urmă într-o atitudine individualistă 
și cinică (vag motivată în piesă) ; în 
noaptea cînd se petrece acțiunea,

sodia Romină
în S.U.A-

Expoziție Tla Peltz

Simpozion ; Cu „Rap

Peter Schuch și Otto Grassl într-o 
scenă din „Egmont”.

el întîrzie o operație absolut nece
sară, dintr-un fel de ambiție greu de 
explicat la un om cu competența și 
cinstea sa profesională. Fiul său, 
crescut în spiritul negativ al tatălui, 
se arată lipsit de căldură față de 
soția pe care totuși o adoră, iar a- 
ceasta e gata să plece cu un pictor 
pe care nu-1 iubește. Pînă la urmă, 
totul se isprăvește cu bine, dar nu 
prea convingător. Autorului i-au 
reușit unele personaje și scene epi
sodice, reconstituirea atmosferei de 
spital; el n-a construit însă de-a- 
juns de verosimil personajele prin
cipale și conflictul care le leagă.

E cazul să amintim că și în ca
drul Concursului tinerilor actori tea
trul s-a prezentat cu o piesă slabă 
— „Cazul studentului Mihai Lo- 
treanu“ de autorul timișorean Radu 
Theodoru — și din această pricină 
nu s-a putut afirma la nivelul po
sibilităților sale reale. Nu vrem de
loc să stăvilim elanul teatrului în

ANDREIBÄLEANU

(Continuare în pag. IV-a)

Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice or
ganizează azi, la ora 
18, în sala Ateneului 
R. P. R. simposionul : 
Cu „Rapsodia Romî- 
nă“ în S.U.A. Vor lua 
cuvîntul: Petre Nasto- 
viei, conducătorul an
samblului, Angela 
Moldovan, artistă e- 
merită, și Ionel Budiș- 
teanu, artist al po
porului. Urmează un 
program prezentat de 
orchestra de muzică 
populară a ansamblu
lui „Rapsodia Româ
nă". Dirijor Ionel Bu- 
dișteanu.

La Galeriile de artă 
ale Fondului plastic 
din calea Victoriei 132 
din Capitală s-a des
chis expoziția grafi- 
cienei Tia Peltz. Sînt 
expuse 40 de lu
crări (litografie, mo
notip, tempera), majo
ritatea realizate anul 
trecut, reprezentînd 
imagini ale locurilor 
și chipuri de oameni 
pe care pictorița i-a 
cunoscut în deplasări
le sale prin țară

Zara Doluhanova
la Cluj

Miercuri la 
universitarilor 
Cluj, mezzosoprana 
Zara Doluhanova, ar
tistă a poporului a 
R.S.F.S. Ruse și R.S.S. 
Armene, acompaniată 
la pian de Nina Svet
lanova, a dat un recital 
extraordinar. Progra
mul a cuprins lucrări 
de Șaporin, Sviridov, 
Prokofiev, Schumann, 
Britten, Ravel și De 
Falla.

Recitalul s-a bucu
rat de un deosebit 
succes.

Casa 
din

Concert simfonic

In sala Ateneului 
R. P. Romine a avut 
loc miercuri seara 
concertul orchestrei 
simfonice a Cinemato
grafiei, dirijat de Da-

In cadrul unei expoziții de grafică, Ia Ga
leriile de Artă din str. Kirov, Simona Vasihu- 
Chintilă a expus o suită de 50 de peisaje 
realizate cu prilejul unei recente călătorii de 

clișeu: Cartier în Peruggiastudii în Italia. în 
(cretă colorată).

(R.nuta Kolodziejska 
P. Polonă).

Programul a cuprins 
Rapsodia a Il-a de E- 
nescu, concertul nr. 3 
pentru pian și orches
tră de Beethoven, so
list Istvan Antai din 
R. P. Ungară, și sim
fonia I de Brahms.

Artiști ieșeni la sate

un alt colectiv cu pie
sa „Nuntă la castel“ 
de Sütö Andras in 
centrele de comune.

De curînd a plecat în 
turneu la Roman și la 
Pașcani un al treilea 
colectiv de actori cu 
piesa „Grădina cu 
trandafiri“ de Andi 
Andrieș.

IAȘI (coresp. „Scîn- 
teii"). In afară de 
spectacolele pe care le 
prezintă la sediu, ar
tiștii Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași organi
zează in fiecare lună 
turnee atît în satele 
regiunii lași cît și în 
alte raioane din Mol
dova. In acest scop 
un colectiv de actori 
au pregătit piesa „Ba
ba Dochia și brigadie
rul“ de Mihail Davi- 
doglu cu care se de
plasează în satele un
de sălile de spectacole 
au capacitate mică, iar

Mic studio de foto-

cinematografie

La Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu" 
din București func
ționează un mic stu
dio de foto-cinemato- 
grafie. Cineaștii agro
nomi au realizat re
cent, printre altele, cî- 
teva filme documenta
re care tratează pro
bleme ale tehnicii hi
bridării la grîu, vița 
de vie, tomate, precum 
și un film cu privire 
la irigarea pășunilor 
de munte. Peliculele 
acestor filme sînt co
lorate.

spectatorilor.de


i

S C I N T E I AWf. 3W3
^3

importante rezerve interne.

decalaj corespumător

J

In una

îmbu- 
timpului 
evitarea 
stagna-

halele uzinelor „Rulmentul" Brașov unde producția este organizata rn flux.

Organizarea temeinică a producției și a 
muncii — pe baze științifice — constituie una 
din căile principale prin care colectivele de 
întreprinderi pot spori continuu și în ritm sus
ținut productivitatea muncii. O bună și judi
cioasă organizare a producției și a muncii în 
fiecare secție și sector al unei întreprinderi 
presupune luarea unor măsuri tehnice și or
ganizatorice care să asigure crearea celor mai 
favorabile condiții pentru punerea în valoare

a rezervelor interne existente, pentru utiliza
rea cu maximum de randament a suprafețelor 
de producție, a mașinilor și a timpului de lu
cru, pentru folosirea cadrelor potrivit cu cali
ficarea și aptitudinile lor, răspîndirea expe
rienței înaintate, organizarea temeinică a în
trecerii socialiste etc.

Urmînd indicațiile partidului și guvernului, 
numeroase colective de fabrici și uzine, schele 
petroliere, întreprinderi forestiere, șantiere

îmbunătățesc continuu formele de organizare 
a producției și muncii obținînd pe această 
bază — de la an la an — realizări însemnate 
în creșterea productivității muncii.

Redăm în pagina de față unele aspecte din 
experiența cîtorva colective de întreprinderi 
în buna organizare a producției și a muncii, 
în punerea mai deplină în valoare, pe această 
bază, a unor importante rezerve interne.
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îndeplinirea ritmică a 
planului, creșterea siste
matică a productivității 
muncii au la bază, după 
cum se știe, și o bună or
ganizare a producției și 
locurilor de muncă. Ex
periența anilor din urmă 
ne-a dovedit gceasta (în 
graficul alăturat 6e poate 
vedea dinamica creșterii 
productivității muncii în 
fabrica noastră în primii 4 
ani ai șesenalului, față de 
1959).

Baza organizării activi
tății de producție în fa
brica noastră o constituie 
desfășurarea muncii după 
qraiic. Defalcarea sarcini
lor de plan este făcută 
pentru fiecare secție avîn- 
du-se în vedere corelarea 
producției între secții, asi
gurarea stocurilor tampon 
de calcar concasat, pastă 
și clincher. Totodată, pen
tru a se evita gîtuirile în 
procesul tehnologic se 
elaborează grafice de a 
căror respectare depinde 
în cea mai mare măsură 
asigurarea producției rit
mice și folosirea deplină 
a agregatelor principale.

Avînd asigurată această 
condiție esențială pentru 
creșterea productivității 
muncii — desfășurarea 
activității de producție pe 
bază de grafic — a fost 
posibilă, pe de altă parte, 
întocmirea unui plan de a- 
provizionare cu materii 
prime și materiale în 
conformitate cu necesită
țile reale ale producției.

O măsură bună care a 
fost aplicată în scopul in
troducerii materiilor prime 
și auxiliare în procesul de 
producție cu minimum de 
forță de muncă și manipu
lări a fost sistematizarea 
qunetei de adaosuri pre
cum și compartimentarea 
judicioasă a semifabrica
telor (calcar concasat, 
clincher, pastă). în acest 
fel s-au evitat manipu
lările suplimentare și s-a 
creat posibilitatea mecani-

zării transporturilor mate
riilor auxiliare și a altor 
operații. La transportul de 
piese au fost introduse 
electrocare, s-au montat 
monoraiuri pentru manipu
larea pieselor grele etc.

De asemenea s-cru in
trodus elevatoare și sor- 
tatoare de corpuri de mă
cinare (ducînd la crește-

secțiile de bază cît și din 
cele auxiliare, am reușit 
să eliminăm neritmicitatea 
producției pe schimburi. 

Rezultate bune s-au ob
ținut în fabrica noastră și 
în ce privește 
nătățirea folosirii 
de lucru. Prin 
gîtuirilor și a
rilor în producție, prin des-

Din activitatea fabricii 
de ciment Medgidia

rea cu 20—25 la sută a 
productivității muncii la 
operațiile de revizie a mo
rilor și la scurtarea în ace
lași procent a timpului de 
imobilizare a agregatelor). 
Acestea sînt numai cî- 
teva din măsurile de or
ganizare la nivelul cerin
țelor actuale a muncii în 
unele sectoare din fabrică.

In atenția conducerii în
treprinderii au stat și p se
rie de probleme privind 
repartizarea justă a forțe
lor de muncă pe locurile 
de producție. Prin echili
brarea numerică și calita
tivă a schimburilor, atît în 
ce privește personalul din

fășurarea ritmică a muncii, 
înlăturarea absențelor 
motivate, anul trecut 
atins un indice de ' 
ore lucrate zilnic de 
care muncitor, iar cel 
utilizare a timpului de 
cru a ajuns la 98,13 
sută.

în fabrica noastră a fost 
acordată o atenție deose
bită întăririi rolului mais
trului în organizarea și 
conducerea procesului de 
producție. Acestora li 
s-au repartizat sectoa. 
re de activitate și sar
cini precise, 
trenați în

ne
s-a 
7,89 
fie- 
de 
lu- 

: la

au fost an- 
rezolvarea unor

probleme de producție cum 
ar fi repartizarea oameni
lor la locurile de muncă, 
urmărirea principalilor in
dicatori de plan, aprovi
zionarea tehnico-materială 
a locurilor de muncă. De 
asemenea, atît pe locul de 
producție cît și în timpul 
liber, maiștrii se ocupă de 
calificarea și de ridicarea 
nivelului tehnic-profesio- 
nal al muncitorilor.

Continua perfecționare a 
organizării producției nu 
ar li fost posibilă dacă 
măsurile enumerate mai 
sus nu erau însoțite de 
un control calificat și per
manent asupra modului 
cum sînt realizate sarci
nile de producție în toate 
secțiile. Una din forme
le folosite este ședin
ța operativă prin stația de 
dispecer, care are loc zil
nic și este menită să in
formeze și să pupă de a- 
cord toate sectoarele fa
bricii cu necesitățile zilei 
respective în conformitate 
cu planul de producție 
stabilit prin grafic..

Considerăm că în fabri
că nu au fost epuizate nici 
pe departe posibilitățile 
de a ridica în continuare 
productivitatea muncii. Ne 
gîndim de pe acum la 
o mai bună organiza
re a transportului mate
riei prime din cariere pe 
bază de grafic, la reorga
nizarea transportului pne
umatic al cimentului de la | 
secția morilor de ciment la 
silozuri, la organizarea în 
perioada de vară a fora
jelor de rezervă în carie
rele de calcar pentru pe
rioada de iarnă și altele. 
Parte din aceste măsuri au 
și început eă prindă viață.

Cu convingerea că poa
te organiza și mai bine 
munca și producția, colec
tivul fabricii noastre este 
hotărît să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile ce-i re. 
vin în acest an, trimițînd 
șantierelor ciment mai 
mult, mai bun și mai ieftin.

Ing. CONST. SAVIDIS 
director

Uzina în care lucrez a fost profi
lată de la început pentru fabricarea 
de mașini-unelte. Pînă anul trecut, 
secția de prelucrări mecanice! a uzi
nei a fost organizată pe 3 ateliere 
înzestrate numai cu anumite tipuri 
de mașini-unelte.

Practica ne-a dovedit însă că re
partizarea mașinilor după tipul lor 
și nu după, procesul fluxului tehno
logic prezintă o serie de inconve
niente. De ce ? în vechea formă de 
organizare, unui maistru din atelie
rul de strun'gărie, de exemplu, i se 
repartizau un număr relativ mare 
de repere la care se executau numai 
operațiile primare de strunjire. Apoi

piesele se transportau într-o boxă 
de unde erau dirijate spre atelierul 
treze pentru continuarea celorlalte 
operații cum ar fi frezarea. găurirea 
etc. De aici, piesele ajungeau la 
montaj. Astfel, unele repere cu pre
lucrări diferite trebuiau să treacă 
prin două-trei ateliere.

Spre a se înlătura aceste neajun
suri, anul trecut atelierele de pre
lucrări mecanice au fost reorganiza
te pe linii tehnologice, pe familii de 
piese similare, cum ar fi planșeele, 
axele, capacele etc. Azi, în cadrul 
fiecărei linii se prelucrează complet 
un anumit număr de repere. Fieca
re linie tehnologică a fost dotată cu

az§ mari
Unul din mijloacele de creștere a 

productivității muncii pe șantierele de 
construcfii este și extinderea lucrului 
în brigăzi mari, de specialitate. Se a- 
sigură astfel reducerea consumului de 
ore-manoperă la fiecare lucrare în 
parte, deci o simțitoare creștere a 
productivității.

La unele șantiere de locuințe ale 
trustului regional Ploiești s-a extins 
cu bune rezultate munca în brigăzi 
mari de specialitate pentru zidari, 
dulgheri, fierar-betoniști — ceea ce a 
permis o încadrare corespunzătoare a 
muncitorilor în raport cu categoria 
lucrărilor. Aceasta s-a făcut mai cu 
seamă pentru lucrările de zidărie, 
deoarece majoritatea blocurilor 
construiesc cu zidărie portantă, 
ajuns astfel ca la un singur bloc 
lucreze numai o brigadă pentru 
care meserie.

Iată ce avantaje prezintă această 
formă de organizare. Pe șantierul de 
pe bd. Republicii s-a asigurat o deser
vire mai judicioasă cu utilaje de ridi
cat a locurilor de muncă precum și 
un iront de lucru continuu. In același 
timp se poale fine o evidență clară a 
consumului de materiale, putîndu-se 
aplica cu ușurinjă acordul global. A

se
5-a 
să 

fie-

crescut răspunderea muncitorilor fată 
de respectarea graficelor și ridicarea 
calității lucrărilor. Urmărirea activi
tății brigăzii de către maistru a deve
nit mai lesnicioasă. In final s-au obfi- 
nut scurtarea duratei de execuție, un 
consum redus de ore pe apartament 
și specializarea muncitorilor.

O brigadă de zidari, bunăoară, a 
ajuns să execute concomitent zidăria 
și tencuielile la circa 60 de aparta
mente, cea a zidarului Ion Stanciu de 
la blocul Bl executînd chiar 120 de 
apartamente.

Productivitatea muncii pe șantiere 
e diferită : șantierul de pe bd. Repu
blicii și-a îndeplinit sarcina de plan 
din anul trecut privind creșterea pro
ductivității muncii, în proporție de 
108,5 la sulă în timp ce șantierul de la 
halele centrale, care nu a extins 
munca în brigăzi mari, a avut un in
dice inferior — 103,7 la sută. Reiese 
limpede din compararea acestor două 
cifre necesitatea extinderii unei ase
menea forme înaintate de organizare 
a muncii pe șantiere.

ing. B. VASILE 
întreprinderea de construcții nr. 1 

Ploiești

mașinile necesare pentru executarea 
tuturor operațiunilor.

în prezent, toate mașinile din uzi
nă sînt amplasate în ordinea fluxu
lui tehnologic, iar liniile de produc
ție sînt repartizate pe maiștri. Aceș
tia răspund de execuția reperelor 
încredințate liniei respective, de ca
litatea și prețul de cost al pieselor.

Amplasarea mașinilor în ordinea 
fluxului s-a dovedit eficientă și din- 
tr-un alt punct de vedere. Pe baza 
executării de repere similare, creș
te -specializarea muncitorilor, a 
maiștrilor și a controlorilor tehnici 
de calitate. In plus, deschide căi largi 
pentru introducerea tehnologiei de 
grup — metodă care asigură obți
nerea unei productivități sporite a 
muncii.

Liniile tehnologice fiind indepen
dente ca utilaj una față de alta, asi
gurarea prelucrării pieselor în ter
menele prevăzute de grafic poate fi 
urmărită mai ușor, fapt care contri
buie la desfășurarea ritmică a pro
ducției. Iată, deci, pe scurt, cîteva 
avantaje concrete ale organizării 
producției în flux tehnologic.

ANDREI TIBA 
maistru principal

Ia Uzina de strunguri Arad

BD)una organizare a muncii reprezintă o cale lö) importantă de creștere continuă și in ritm 
susținut a productivității muncii. ..

In mai buna organizare a muncii sînt vital interesați 
toți oamenii muncii. Disciplina liber consimțită în 
procesul de producție, manifestarea largă a inițiativei 
creatoare, activitatea entuziastă desfășurată în întrece
rea socialistă, sînt tot afîtea dovezi ale noii atitudini 
față de muncă, ale interesului cu care muncitorii contri
buie în mod activ la mai buna organizare a muncii 
lor. Caracteristic muncii fiecăruia în parte este^afitu- 
dinea de colaborare creatoare și exigența față de 
activitatea sa și a colectivului, răspîndirea experienței 
înaintate în procesul de producție.

Una din cerințele de bază și condiția bunei organi
zări a muncii o formează diviziunea și cooperarea 
rațională a muncii în cadrul întreprinderii, secțiilor și 
locurilor de muncă. Pentru aceasta este necesar ca 
lucrările de baza sa fie separate de cele auxiliare, 
cele complexe de cele simple. Separarea lucrărilor de 
baza de cele auxiliare prezintă o importanță deose
bită pentru creșterea productivității muncii deoarece 
se asigură mai buna folosire a timpului de lucru. al 
muncitorilor de bază care sînt eliberați astfel de în
deplinirea unor munci de deservire cum ar fi aducerea 
materialelor, a sculelor, evacuarea șpanului etc. Ca 
urmare ei își po*  concentra mai bine eforturile pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție. Pe seama timpului 
ce-l pierd pentru executarea unor lucrări cu caracter 
auxiliar se mărește în mod corespunzător timpul legai 
de îndeplmirep muncii de bază, muncile cu caracter 
auxiliar urmînd să fie executate de muncitorii auxi
liari. Se asigură astfel continuitatea lucrului pentru 
toți munci’orii, se poate organiza o cooperare rațio
nală între ei. Aceasta, firește, nu exclude posibilitatea 
organizării lucrului în echipe sau brigăzi cu precizarea 
atribuțiilor, sarcinilor și frontului de lucru pentru fie
care membru al brigăzii în parte.

Diviziunea muneii în procesul de producție cere ca 
fiecărui muncitor să i se fixeze un loc de muncă 
permanent, stabilindu-i-se în mod precis zona de ac
tivitate și sarcinile de producție pe care trebuie să le 
îndeplinească. Legat de aceasta o mare importanță 
pentru desfășurarea eficientă a muncii o prezintă 
buna organizare și deservire a locului de muncă. 
A organiza bine locul de muncă înseamnă a-l dota cu 
toate cele necesare desfășurării unei activități conti
nue. Sculele, materialele ele. trebuie așezate în apro
pierea mașinii în așa fel îneîf mișcările muncitorului 
să nu necesite eforturi care să-l obosească, să-l facă 
să-și irosească timpul cu mișcări inutile.

Legat de deservirea locului de muncă, o impor
tanță deosebită pentru desfășurarea unei munci con
tinue, productive, a muncitorilor din schimburi o con-

Rezerve și posibilități
la îndemina fiecărui colectiv

sfituie asistenfa tehnică. In marea majoritate a între
prinderilor asistenta tehnică, ma: ales pentru schimbul 
I e b'ne organizată, contribuind astfel la desfășura
rea normală a procesului de producfie. Inginerii și 
maiștrii acordă o mai mare alenfie asistentei tehnice 
în toate schimburile. Totuși, în unele întreprinderi se 
constată că una din cauzele care fac ca productivita
tea muncii în schimburile II și III să fie mai mică o 
constituie, printre altele, lipsa de asistentă tehnică. Așa, 
de pildă, la Uzina de mașini electrice din București în
tr-o plenară a comitetului de partid, analizîndu-se de ce 
productivitatea muncii în schimbul II este mai scăzută 
cu 7 pînă la 10 la sută fafă de schimbul I s-a ajuns |a 
concluzia că una din cauze o constituie și lipsa de 
asistentă tehnică. Ca urmare, aici s-a trecut la o re
partizare judicioasă pe schimburi a inginerilor, feh- 
nicemlor și maiștrilor, a cadrelor de muncitori cu 
pregătire înaltă, stabilindu-se ingineri de serviciu pe 
uzină și secfii în schimbul II. Traducîndu-se în viață 
măsurile stabilite în plenara comitetului de partid, s-a 
ajuns ca realizările schimbului II să se apropie mult 
de cele ale schimbului I. Această problemă este ac
tuală pentru multe din întreprinderile unde munca 
este organizată pe 3 schimburi. Repartizarea judicioasă 
a cadrelor tehnice pe schimburi este o sursă impor
tantă de sporire a productivității muncii.

O bună organizare a muncii
disciplină strictă în procesul de producfie, prin 
folosirea integrală și eficientă a fondului de timp de 
iucru. Pentru toate colectivele de întreprinderi indus
triale din (ara noastră disciplina socialistă în produc
fie a devenit o trăsătură caracteristică. Practica între
prinderilor fruntașe arată că datorită muncii temei
nice politico-educative desfășurate de organizațiile de 
partid și smdicate, aplicării cu exigență a regulamen
tului de ordine interioară, procentul absentelor ne
motivate din fondul total de timp de lucru al mun
citorilor este sub 0,2 la sută. Făcînd o comparație 
între acest procent și ce| al absentelor nemotivate 
din unele întreprinderi, rezultă că există însemnate 
rezerve de creștere a productivității muncii pe baza 
îmbunătăfirii folosirii timpului de muncă. Așa, de 
pildă, la IPROFIL București procentul absenfelor ne
motivate reprezintă 0,8 la sută, din fondul de timp 
maxim disponibil, la „Electronica”-București — 0,6 la

se asigură prinfr-o

sută etc. Desigur, mulți conducători ai întreprinderilor 
socotesc că un asemenea procent intim nu-i mare 
lucru, dar dacă-l raportăm la produsele fabricii vedem 
că nu-i deloc un lucru care să nu merite atenție. în
tărirea continuă a disciplinei în producție este o con
diție de nelipsit pentru buna organizare a muncii de 
creștere a productivității în întreprinderi.

entru îmbunătățirea continuă a organizării mun
cii în cadrul întreprinderilor e necesar să se

analizeze și modul în care sînt utilizate cele 8 ore de 
muncă ale timpului de lucru, să se studieze pierderile 
ce au loc în interiorul’schimbului și, pe această bază, 
să se ia măsuri corespunzătoare. Lichidarea pierderilor 
de timp de lucru în interiorul schimburilor poate fi 
realizată prin îmbunătățirea planificării interne, pregă
tirea din timp a lucrului, lansarea în prealabil a co
menzilor de lucru, instruirea temeinică a muncitori
lor de către maiștri și tehnicieni, repartizarea justă 
a inginerilor și tehnicienilor pe schimburi etc. Metoda 
cea mai eficace de studiere a modului de utilizare 
a timpului de lucu în interiorul schimbului o con
stituie fotografierea zilei de lucru. Cu ajutorul aces
teia se determină mărimea acestor pierderi, cauzele 
care le provoacă și se pot lua măsuri eficiente pentru 
creșterea timpului efectiv de lucru.

Pierderile de timp de muncă sînt generate în unele 
întreprinderi și de munca neritmică ce se desfășoară ca 
urmare a deficiențelor în organizarea producției. Ca 
urmare a nerifmicității în aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, a nerespeefării planurilor de cooperare, pre
cum și a unor deficiențe interne, cum ar fi planifica
rea defectuoasă, Inexistența unui decalaj corespunză
tor între secții, lipsa de producție neterminată în 
unele întreprinderi — o mare parte a producției se 
realizează în decada a 3-a a lunii. Firește aceasta in
fluențează negativ asupra calității produselor și creș
terii productivității muncii.

O problemă da bază a organizării muncii în 
întreprinderile industriale o constituie formarea 
cadrelor necesare producției, precum și ridicarea 
continuă a calificării cadrelor existente. Statul nostru 
socialis*  oferă posibilități nelimitate fiecărui om al 
muncii pentru ridicarea calificării sale prin asigura
rea tuturor condițiilor materiale necesare. întreprin
derile își asigură cadrele necesare de muncitori în

mod planificat, potrivit nevoilor producției, prin șco
lile profesionale de muncitori existente pe lîngă ma
rile uîine. In majoritatea întreprinderilor se 
organizează cursuri de ridicare a calificării, schim
buri de experiență în care muncitorii frun
tași demonstrează metodele avansate folosite în 
organizarea muncii, se desfășoară o muncă te
meinică de răspîndire a cărții tehnice pentru 
muncitori etc. Cu toate acestea, mai sînt între
prinderi ca „Tricotajul roșu", Fabrica de confecții și 
tricotaje București în care munca pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor la nivelul tehnicii moderne nu se 
desfășoară potrivit posibilităților, ceea ce face să mai 
existe încă muncitori — ce-i drept puțini la număr — 
care să nu-și realizeze sarcinile de producție.

n factor puternic de îmbunătățire a muncii îl 
constituie întrecerea socialistă. Expresie a rela

țiilor de producție socialiste, întrecerea socialistă pune 
în valoare energia creatoare și inițiativele oamenilor 
muncii. însușindu-și tehnica nouă și metodele avansate 
de muncă în întrecerea socialistă, oamenii muncii par
ticipă ac’iv prin inovațiile, raționalizările, propunerile 
lor la dezvoltarea și perfecționarea continuă a pro
ducției, a organizări' muncii, la descoperirea și pu
nerea în valoare a unor însemnate rezerve de creș
tere a productivității muncii. Numai în anul 1962, nu
mărul inovatorilor în industria socialistă a orașului 
București a fost de 14 454, din care peste 9 000 de 
muncitori. Prin aplicarea*  inovațiilor propuse au rezul
tat economii de peste 64 milioane de lei. Rezulta
tele tot mai bune pe care oamenii muncii le obțin 
în întrecerea socialistă obligă factorii de răspundere 
din întreprinderi să acorde tot sprijinul acestei mișcări 
de masă, să ajuie pe muncitori la formularea unor an
gajamente cît mai concrete, mobilizatoare, să asigure 
condiții optime pentru îndeplinirea acestor angaja
mente, să organizeze o largă popularizare a rezulta
telor obținute de fruntașii întrecerii.

★
Rezultatele obținute de întreprinderile industriale 

în mai buna organizare a muncii impun intensificarea 
preocupărilor pentru consolidarea acestora, în vede
rea ridicării pe o treaptă mai înalta, potrivit sarcini
lor trasate de către partid, a nivelului întregii activi
tăți. Muncind cu însuflețire pentru îndeplinirea pla
nului pe 1963, oamenii muncii pun în valoare noi 
metode și forme de organizare a producției, factor 
important de creștere a productivității muncii.

Activitatea de producție a unei 
uzine constructoare de mașini se o- 
glindește cel mai bine la secția de 
montaj. Dacă în întreprindere munca 
a fost mai bine organizată, dacă s-a 
creat un decalaj corespunzător între 
diferitele secții (debitarea materiale
lor, turnătoria, forja și secțiile pre
lucrătoare), atunci montajul poate să 
lucreze ritmic și, deci, să sporească 
productivitatea muncii.

Anul trecut în uzina noastră lucru
rile nu au stat prea bine din acest 
punct de vedere. Neexistînd întot
deauna un decalaj corespunzător în
tre secții nu au fost rare cazurile cînd 
noi, cei de la montaj, am fost puși în 
situația să lucrăm la sfîrșitul lunii în 
asalt.

în primele luni din acest an pregă
tirea fabricației a fost mai judicios 
făcută și din timp — ca urmare a pro
punerilor muncitorilor și tehnicieni
lor cu prilejul dezbaterii sarcinilor de 
plan — și lucrurile au mers mai bine. 
Sosindu-ne piesele la timp, chiar de 
la începutul lunii, echipa noastră poa
te să înceapă montarea subansam- 
blelor pentru diferitele tipuri de mo
toare și astfel să le predea mai re
pede montajului general.

După părerea mea — și experiența 
practică a echipei noastre a arătat a- 
cest lucru — mărirea productivității 
muncii depinde și de felul cum este 
organizată munca în cadrul echipei. 
Noi am încetățenit un obicei în echi
pă și anume : la fiecare sfîrșit de săp
tămână ne pregătim lucrul pentru 
săptămîna următoare, iar după termi
narea schimbului stabilim concret ce 
are de făcut a doua zi fiecare din cei 
7 membri ai echipei. în felul acesta 
nu mai pierdem timp prețios din pro
ducție, putem începe munca imediat 
ce am venit în atelier și să obținem 
o nroductivitate mai ridicată.

Tinînd seama că unele dispozitive 
ușurează munca, echipa noastră acor
dă o mare atenție conceperii și reali
zării unor asemenea dispozitive. îna
inte unele piese, îndeosebi țevi, erau 
tăiate manual cu fierăstrăul de mînă. 
Acum, introducînd o pînză de freză 
la polizor, tăiem piesele mai ușor și 
mai repede. Ne propunem pentru vi
itorul apropiat să facem un dispozitiv 
pentru probarea locașului anticamerei 
la chiulasele diferitelor tipuri de mo
toare pe care le fabrică uzina noas
tră.

Ne vom strădui să dezvoltăm ex
periența noastră în producție, să per
fecționăm și mai bine metodele 
lucru, deoarece ne dăm seama că 
tem pune în valoare noi rezerve 
creștere a productivității muncii.

FLOREA ȘTEFAN 
șef de echipă,

secția montaj, Uzinele „Timpuri 
Noi”-București

de 
pu-
de

piilB

Și secfiile auxiliare 
în atenția noastră

DUMITRU JOIȚA 
lector Ia catedra 

de Economia industriei socialiste 
I.S.E. „V. I. Lenin“

In „lanțul” procesului 
de producție munca bună 
din secțiile auxiliare con
diționează în mare mă
sură succesele secțiilor de 
bază. Plecînd de la aceste 
considerente, în întreprin
derea noastră se dă o 
mare atenție felului cum 
este organizată munca în 
secțiile auxiliare. In acest 
scop, în uzină au fost for
mate colective de ingineri 
și maiștri care au studiat 
posibilitățile de îmbună
tățire a organizării muncii 
în secțiile auxiliare și de 
deservire. Pe baza conclu
ziilor acestor colective s-a 
trecut la stabilirea unor 
normative ' de personal 
îmbunătățite, precum și 
la aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice le
gate îndeosebi de meca
nizarea diferitelor opera
ții de deservire.

Rezultatele acestor mă
suri sînt evidente. S-au 
înlăturat transporturile

inutile de materiale între 
secții, iar echipele care 
se ocupă cu acest lucru 
au fost reorganizate. Ma
gazia de aprovizionare și 
depozitul de platine s-au 
unificat, munca de aici 
fiind astfel organizată în- 
cît să satisfacă mai 
prompt, mai operativ, u- 
nele cerințe de bază ale 
sectoarelor de producție. 
Ca urmare a îmbunătăți
rii activității de deservire 
și întreținere, acum sec
țiile productive ale uzinei 
sînt mai bine și la timp 
aprovizionate cu materia
lele necesare, mașinile 
funcționează din plin, 
timpul de muncă este mai 
rațional folosit. Toate a- 
cestea au 
creșterea 
muncii.

ca rezultat 
productivității

economist
ANGHEL

. Uzina de tablă subțire
Galați

Ing. 
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IN ACESTE ZILE

Pe șantierele

Deși scrisorile n-au fost publicate

O scurtă vizită, făcută în aceste 
zile de început de primăvară, pe 
șantierele de locuințe din Capitală 
îți dă imaginea unei activități sus
ținute a constructorilor, a strădanii
lor lor de a lucra mai spornic, de a 
îmbunătăți în continuare calitatea 
lucrărilor.

Redăm, cu ajutorul aparatului fo
tografic, cîteva imagini de pe aceste 
șantiere.

ȘANTIERUL 3-TOPORAȘI

Aici se vor ridica blocuri cu 479 
apartamente (dintre care un bloc- 
turn cu 15 etaje), un cinematograf 
cu 900 de locuri, un restaurant și 
alte spații comerciale. Ele vor com
pleta o porțiune din Șoseaua Giur
giului. Blocurile sînt într-un stadiu 
avansat. La blocul-turn echipa con
dusă de Octav Petrescu făcea ulti
mele pregătiri pentru turnarea 
planșeului peste etajul S. La blocul 
nr 12, cu 8 etaje, (fotografia nr. 
1) care are termen de dare în fo
losință în semestrul 1 al acestui an, 
execuția a fost organizată „în lanț", 
pe tronsoane. Paralel cu turnarea 
structurii de rezistență se execută 
începînd de jos în sus și finisajele 
interioare : se montează parchetul, 
se execută scările și instalațiile in
terioare.

Șantierul și-a asigurat din timp 
materialele și utilajele necesare, e- 
chipele au fost reorganizate pe 
meserii și completate cu muncitori 
calificați. De cîtva timp s-a trecut 
la lucrul în două schimburi; pe 
șantier se dă o mare atenție apro
vizionării schimbului 2, încit mun
citorii să poată lucra cu aceeași pro
ductivitate ca a celor din schimbul 
1. Pentru desfășurarea ritmică a 
lucrărilor s-au întocmit grafice de 
execuție, cunoscute în amănunțime 
de maiștrii și șefii de echipe. Ca
litatea lucrărilor este urmărită cu 
exigență pe faze; periodic au loc pe 
șantier consfătuiri pe această temă, 
scoțîndu-se la iveală atît experien
ța bună, cît și deficiențele consta
tate.

ȘANTIERUL 
DRUMUL TABEREI

Ne-am oprit la blocul nr. 2, lung 
de 175 m și cu 216 apartamente 

Uzina „Balanța” din Sibiu fabrică aparate de măsură și control de diferite 
'tipuri. în fotografie : montorui Eugen Kiss din secția cîntare semiautomate lu- 
crînd la montarea unui Iot de balanțe tehnice, (Foto : Agerpres)

(fotografia nr. 2) care într-un timp 
scurt „a ieșit“ din pămînt. Cum 
intri pe poarta șantierului constați 
că aici lucrează buni gospodari : 
drumul de acces e pavat cu dale 
prefabricate din beton, materialele 
(cărămizi, panouri tegofilm, fierul 
beton) sînt stivuite și așezate cît 
mai aproape de locurile de mun
că. Cei doi maiștri — Victor Dumi
trescu și Ion Marin — care con
duc fiecare lucrările la cite 3 scări 
ale blocului, dovedesc multă price
pere în organizarea muncii ; cînd e 
vorba de unele lucrări urgente, toa
tă atenția e îndreptată asupra lor.

La 20 februarie, constructorii au 
început să lucreze la parterul blo
cului. Acum, după o lună de zile 
— timp în care nu s-a putut lucra 
mereu în bune condiții — a fost 
turnat planșeul peste parter și se 
fac armăturile pentru zidurile eta
jului I. Șantierul a fost dotat cu 
benzi transportoare ; s-a înființat 
o stație de betoane în apropiere. 
Paralel cu lucrările de la parter 
s-a montat și calea de rulare a ma
caralei, astfel ca instalarea ei să 
fie terminată cînd lucrările vor a- 
junge la etaje.

ȘANTIERUL BD. 1 MAI

La blocul 5 lucrările sînt pe ter
minate, urmînd ca pînă la sfîrșitul 
acestei luni să fie dat în folosință. 
La blocul 1 din panouri mari (fo
tografia nr. 3) membrii brigăzii 
conduse de Heltner Simion ajun
seseră cu montajul, în ziua de 18 
martie, la etajul 5 (în medalion 
macaraua reversibilă cu ajutorul 
căreia se montează panourile). Rit
mul de montaj este între 3—4 a- 
partamente pe zi (ritm inferior ce
lui întîlnit pe alte șantiere și chiar 
aici, în anumite perioade). Spori
rea acestui ritrri depinde numai de 
colectivul șantierului, de mai buna 
organizare a muncii. Aceasta pen
tru că atelierul de prefabricate din 
calea Griviței, care produce pa
nourile mari (fotografia nr. 4) poa
te livra zilnic mai multe aparta
mente. „Putem livra în fiecare zi 
— spunea tov. Nicolae Stănescu, 
șef de brigadă — panouri pentru 

6—7 apartamente, dar asta depinde 
de ritmul în care se lucrează pe 
șantier“.

Intr-adevăr, în atelier, brigăzile 
conduse de Nicolae Cătușanu, Ște
fan Drăgoi și alții lucrează cu o 
productivitate sporită pentru a tri
mite șantierului tot mai multe pa
nouri și în același timp de bună ca
litate.

ȘANTIERUL 
JIULUI-SCSNTEIA

La marginea noului cartier Pa
jura a început construcția unui 
ansamblu de locuințe ce va face le
gătura între bd. Bucureștii Noi și 
Piața Scînteii, delimitînd spre nord 
orașul cu o centură de blocuri cu 
5 pînă la 15 nivele. Constructorii 
din cadrul I.C.M. nr. 5 au început 
lucrările de organizare în ianuarie, 
în prezent, din cele 10 blocuri 
(P+4) prevăzute în prima etapă, la 
7 se lucrează din plin. S-au turnat 
fundațiile și a început ridicarea 
pereților. Iată, în fotografia nr. 5 
pe tov. Constantin Apostolescu, in- 
giner-șef al șantierului, discutînd 
cu un grup de constructori despre 
posibilitățile organizării mai bune 
a lucrărilor la unul din blocurile 
începute.

(Fotoreportaj de N. Cucui și M. Cioc)

QJăwtuit
în carlingă se stinge un beculeț 

roșu ; semn că ușa aeronavei a fost 
închisă. întregul echipaj se află la 
post. în spate, așezați pe locuri con
fortabile, pasagerii așteaptă cu o oa
recare emoție decolarea.

Pilotul șef al aeronavei face coman
dantului de aeroport un semn. Ridică 
mina stingă, strînge pumnul și zvîc- 
nește degetul mare în sus, spre cer. 
Asta în limbajul aviatorilor înseamnă: 
cer liber ! I se răspunde cu același 
semn. Mecanicul de bord pornește, pe 
tind, motoarele.

Comandantul aeroportului, Alexan
dru Marinescu, repetă din nou sem
nul convențional. Echipajul a înțe
les : cale liberă, avionul poate rula 
spre pista de decolare.

Se stabilesc legăturile radio cu sta
ția de comandă a aeroportului. La 
bord se primesc elementele de zbor : 
direcția de decolare 290°, vîntul bate 
din direcția 270° cu 50 km pe oră, vi
zibilitatea... plafonul de nori...

Motoarele sînt încercate la puterea 
maximă, își fac cum s-ar spune încăl
zirea, ultimul antrenament.

— Y.L.A. cere aprobarea pentru 
decolare — se aude vocea pilotului 
comandant.

— Decolare liberă — i se răspunde 
de la stația de comandă. Motoarele 
funcționează din plin și avionul 
își ia elan. La 170 km/oră avionul, 
luînd pieptiș vîntul, se dezlipește de 
sol. Cu aripile întinse, pasărea de me
tal se ridică în văzduh. Se depărtează 
de noi și iau proporții din ce în ce 
mai mici clădirile, șoselele, ogoarele 
pestrițe. Luăm altitudine ; 500 — 900 
— 1 600 metri.

Caii putere ai aeronavei ne poartă 
pe calea aerului — cale fără pietoni, 
semne de circulație și vehicule, fără 
puncte de reper — pe o traiectorie di
nainte și cu precizie stabilită.

Parcurgem drumul Timișoara-Bucu- 
rești. Echipajul avionului e format 
din patru oameni ; Radu Tomiuc, co
mandant, Victor Drăghici, pilot se
cund, Stelian Vîlcu, telegrafist, Ion 
'Alexandru, mecanic de bord. Un co
lectiv de zburători, de oameni ai înăl
țimilor. Avionul și pasagerii sînt în 
mîini sigure. Ochii, mintea, mîinilet

Parcul de autobuze 
a fost completat

Despre nerespectarea 
orarului de circulație a 
autobuzelor pe traseul 
Turda Nouă-.Oprișani 
ne-au scris mai mulți 
cititori. „Tn loc ca in
tervalul de timp dintre 
două mașini să fie de 
15 minute, așa cum e 
stabilit, autobuzele so
sesc în stații după 30 
și chiar 45 minute de 
așteptare” — se arată 
în scrisori. Sfatul popu
lar al orașului Turda ne 
răspunde că sesizările 
s-au dovedit întemeia
te. Pentru îmbunătăți
rea transportului în co
mun s-au repartizat în
treprinderii comunale 
din Turda mai multe 
autobuze, completîn- 
du-se asffel parcul de 
mașini necesar pe tra
seul Turda Nouă-Opri- 
șani.

Pîlnea dietetică
Unor bolnavi ți se re

comandă ca în alimen
tație să consume pîine 
dietetică. în unitățile de 
desfacere a produselor 
de panificație din Con

stanța nu s-a găsit, un 
timp, acest sortiment de 
pîine. Lipsa ne-a fost 
semnalată de corespon
dentul voluntar Petre 
Năstase. Sfatul popular 
al orașului Constanța, 
căruia i s-a trimis sesi
zarea, ne-a comunicat 
că s-au luat măsurile 
cuvenite pentru buna 
aprovizionare cu sorti
mente de pîine diete
tică a unităților de des
facere.

Accesorii pentru 
mașinile de spălat 

rufe
Mașinile de spălat 

rufe produse de coope
rativa „Tehnometal” din, 
Ploieșii au în interiorul 
cazanului o garnitură 
de cauciuc. Gheorghe 
Savian din comuna Cris
tian, regiunea Brașov, 
ne-a scris că acest ac
cesoriu nu se află de 
vînzare la magazinele 
de specialitate din ora
șul Brașov. Despre a- 
ceasfa am sesizat Mi
nisterul Comerțului In
terior. în răspunsul ce 
ne-a fost trimis se arată 
că lipsa garniturii se

Pe un drum artistic ascendent T1EATR1E
(Urmare din pag. II-a)

încurajarea forțelor scriitoricești lo
cale, dar este necesar ca Teatrul 
de stat din Timișoara — ca și toate 
teatrele noastre, de altfel — să dea 
dovadă de o exigență sporită în 
munca cu dramaturgii.

Pe de altă parte, dorința de a 
reprezenta lucrări oît mai noi, chiar 
inedite, nu trebuie să ducă la ne
glijarea creațiilor valoroase intrate 
deja în repertoriul general al țării, 
în acest sens am remarcat pozitiv 
reprezentarea „Căruței cu paiațe“. 
Dar la Teatrul romîn din Timișoara 
nu s-au jucat de-a lungul anilor nici 
„Citadela sfărîmată" sau „Surorile 
Boga" de Horia Lovinescu, nici „Trei 
generații" de Lucia Demetrius, nici 
piesele lui Al. Voitin sau D. Dorian, 
nici „Prietena mea Pix" de V. Em. 
Galan; nici „îndrăzneala“ de Gh. 
Vlad... Și lista ar putea continua. 
Spectatorul timișorean riscă astfel 
să rămînă cu o imagine destul de 
limitată asupra dramaturgiei noastre.

„Oameni și stele“, piesa autorului 
timișorean Plesz-Păll Artur, este o 
lucrare care pledează pentru pace, 
fără a aduce însă ceva original și 
fără a merge adînc în caracteriza
rea personajelor. Iar aceasta e în 
bună măsură explicabil căci, pe 
lîngă stîngăciile debutului, se simte 
necunoașterea realităților pe care 
autorul încearcă să le înfățișeze. Nu 
este oare evident că dramaturgii 
începători ar trebui orientați spre 
teme care le sînt foarte apropiate, 
care le dau posibilitatea de a aduce 
un material de viață propriu ? Re- 
prezentînd piesa, actorii Teatrului 
maghiar din localitate și-au dat 
osteneala de a atenua cusururile 
textului prin măiestria lor interpre
tativă. Am putut admira demnitatea 
pe care Perényi Ianos a dat-o per
sonajului principal, jocul veridic și 
plin de sensibilitate al actriței Péter 
Agnes — care i-a adus, în „Micii 
burghezi" de Gorki, premiul II la 
Concursul tinerilor actori —, calită
țile unor interpreți ca Lăszlă Gyula, 
Adleff Ingeborg (distinsă, de aseme
nea, la Concursul tinerilor actori),

— Jhiviă
celor din echipaj participă cu atenție 
la îndeplinirea misiunii de zbor.

Avionul se saltă spre înălțimi. Alti
tudine : 3 000 metri. Panorama obiș
nuită dispare. Sub navă, pe întinderi 
de necuprins se așterne fără țărmuri, 
o mare albă, pufoasă. Cerul e o cu
polă albastră, curată, infinită.

în carlinga avionului atmosfera de 
muncă este obișnuită. Din cînd în 
cînd se fac manevre scurte. Atenția

La bord cu un „fruntaș 
al înălțimilor**

tuturora este îndreptată spre sumede
nia de aparate aflate Ia bord -, vite- 
zometru pentru stabilirea vitezei a- 
vionului, altimetru, indicator de viraj, 
busola și alte numeroase aparate de 
măsură și control ale motoarelor.

După trecerea Argeșului îl aud pe 
tovarășul Tomiuc :

— Alo, control Băneasa. Aici 
Y.L.A. — Ion, Luca, Ana. Am trecut 
Argeșul la 1200 metri cu vizibilita
tea solului. Aprobați intrarea în zona 
aeroportului Băneasa. Cer elementele 
pentru aterizare.

Și cînd crezi că ești rupt de pă
mînt, în carlinga avionului se aude 
o voce străină :

— Aici control Băneasa. Bord : Ion, 
Luca, Ana. Se permite intrarea în 
zonă. Se dau apoi elementele pentru 
aterizare.

A fost o cursă obișnuită. Si totuși 
cei din echipaj s-au bucurat avîndu-1 
comandant pe Tomiuc ; nu numai 
pentru că el ar fi „decanul de vîrstă" 
al personalului navigant de Ia aero
portul Băneasa, ci și pentru că din ex
periența Iui bogată, chiar în condiții 
obișnuite de zbor, se poate învăța 
cum se execută un pilotaj exact, ma
nevre de decolare precise, lucrul cu 
aparatura de radio-navigare, aterizare 
exactă. Să nu mai vorbim de acele 
curse care pasagerilor ' li se par obiș
nuite, dar care pentru echipaj ridică 
probleme complexe : zbor fără vizi
bilitate, furtună, spargeri ale plato*  
nului de nori deasupra aeroporturi-■ 
lor ș.a,

datorește nerespectării 
termenului de livrare 
de către cooperativa 
„Tehnometal" din Plo
iești. în prezent, ca ur
mare a măsurilor luate, 
magazinele din regiu
nea Brașov au fost a- 
provizionate cu garni
turi de cauciuc pentru 
mașinile tip „Tehnome
tal".

Documentația corect 
întocmită

La autobaza I.R.T.A. 
din Vatra Dornei a fost 
experimentai, cu bune 
rezultate, un nou pro
cedeu de vulcanizare 
a anvelopelor auto.

Colectivul cabinetului 
tehnic urma să întoc
mească documentația 
necesară pentru a apli
ca pe scară largă noul 
procedeu. Acest lucru 
s-a tărăgănat, — ne-a 
scris vulcanizatorul Toa- 
der Trișcaș. Sesizată de 
redacție, întreprinderea 
regională de transpor
turi auto Suceava ne-a 
comunicat că s-au luat 
măsuri pentru a se în
tocmi urgent documen
tația respectivă.

R. Bertalan Magda, Makra La
jos, Köfalvy Istvăn ș. a. Regia 
(Krausz Imre) are meritul de a 
fi pus pe primul plan autentici
tatea jocului actoricesc, iar decorul 
(Elena Buzdugan) redă adecvat, cu 
elemente puține dar caracteristice, 
locul acțiunii. Se confirmă astfel 
buna impresie pe care a lăsat-o 
echipa teatrului la București cu pri
lejul spectacolului „Micii burghezi" 
(aparținînd aceluiași regizor).

Evident, reprezentarea capodope
rei gorkiene i-a Pus pe actorii timi
șoreni în fața unor probleme incom
parabil mai dificile. în spectacolul 
cu „Micii burghezi" ei și-au putut 
demonstra mai din plin posibilită
țile de a practica un joc realist ex
presiv, de a întruchipa caractere 
veridice. Amintim, printre alții, rea
lizările actorilor Péter Iăncs (Besse- 
menov), Izsô Yohanna (Aculina), 
Varga Vilmos (Nil), Ienă Iănos (Per- 
cihin) etc. Am apreciat calitățile lui 
Făbiăn Ferenc (în Teterev), capaci
tatea sa de a compune un perso
naj ; în același timp, judecind și 
după rolul său din „Oameni și ste
le“, socotim necesar să atragem a- 
tenția acestui tînăr actor asupra 
primejdiei de a recurge uneori la 
mijloace superficiale, exterioare.

E îmbucurător faptul că Teatrul 
german din Timișoara și-a putut 
asuma — și a putut duce la bun 
sfîrșit cu succes — o sarcină atît de 
complexă cum este aceea de a mon. 
ta „Ègmont" de Goethe. Spectacolul 
vădește o însemnată creștere pro
fesională a întregului colectiv, atra
ge atenția asupra unor talente în 
plină dezvoltare. S-a urmărit și s-a 
obținut o mare varietate tipolo
gică — de la hotărîtul și clarvăză
torul Wilhelm de Orania, reali
zat cu o admirabilă economie de 
mijloace de actorul Otto Grassl, 
pînă la sfiosul Brackenburg, care 
capătă viață datorită capacității lui 
Emmerich Schäffer de a trăi și in
terioriza rolul, de la Klärchen, inter
pretată cu sinceritate de Angela 
Falk (ale cărei frumoase însușiri 
le-am remarcat și în „Fiicele“, re
gizat de Dan Radu Ionescu) pînă la

de 5 azi
Lui Radu Tomiuc i se mai spune și 

„profesorul". Și pe bună dreptate. 
Aproape toți piloții tineri de la aero
portul Băneasa i-au fost elevi la 
cursurile de ridicare a calificării pro
fesionale.

— Nu poți să ai satisfacție mal 
mare decît aceea de a le da oameni
lor aripi să zboare. Și apoi să știi că 
nume ca acelea ale piloților Eugen 
Nichita, Vasile Marin, Constantin Di- 
mitrescu sau ale altora sînt tot mai 
des auzite ca exemple în muncă.

In școală „profesor”, pe avion „in
structor". Așa îl socotește pe coman
dantul său pilotul secund Victor Dră
ghici. Peste puțin timp i se va încre
dința și lui comanda conducerii unei 
aeronave. „Absolventul" va zbura 
de atunci încolo cu aripile lui. „Deca
nul de vîrstă’', „profesorul", „instruc
torul", comandantul de aeronavă de 
la aeroportul Băneasa, Radu Tomiuc, 
are aripi puternice, de mult rodate. 
Cartea lui de vizită, carnetul personal 
de zbor, are cîteva însemnări care nu 
se cer comentate : circa 14 000 ore de

Comandantul Radu Tomiuc Ia bordul avionului

La Institutul de arte plastice „Nicolae Grlgorescu” din Capitală. Studentele 
Teodora Moisescu șl Irina Barovschi im primă un desen pe pînză.

prudentul meseriaș Jetter (compus de 
Ottmar Strasser) sau pînă la Van- 
sen, conceput ca un vesel agitator 
al spiritelor, un mucalit din popor 
în genul lui Eulenspiegel și reali
zat ca atare, printr-un joc colorat 
și expresiv, de Hans Baumert. 
Exactitatea, rigoarea în interpre
tarea majorității personajelor, inclu
siv a unora foarte episodice — ca 
Silva și Gomez (Hans Mokka și 
Heinrich Mildner) asigură specta
colului un nivel bun și, ceea ce este 
foarte important, omogenitate. In
terpretul lui Egmont (Peter Schuch) 
se arată de asemenea în progres 
față de alte roluri în care l-am vă
zut în anii trecuți ; figura eroului lui 
Goethe s-ar fi detașat însă mai viu, 
mai luminos, dacă actorul ar fi fost 
mai puțin încruntat, mai simplu, mai 
firesc, mai deschis în exprimarea 
gîndurilor și sentimentelor sale. Ală
turi de decorul laconic creat de 
Gustav Binder, ținem să semnalăm 
buna și precisa folosire a luminilor 
(care arată și celorlalte două teatre 
cît de mult se poate face chiar și 
în condițiile actuale de înzestrare 
a scenei).

Vorbind despre dezvoltarea mișcă
rii teatrale din Timișoara trebuie să 
relevăm și contribuția activă a cri
ticii locale în „Drapelul roșu“, or
gan al Comitetului regional P.M.K. 
Banat și al Sfatului popular regio
nal, au apărut în ultima vreme un 
număr de articole interesante și bine 
orientate, tratînd probleme centrale 
ale repertoriului, ale calității ar
tistice, generalizînd experiența pozi
tivă și cuprinzînd critici judicioase 
(de exemplu, recent, observațiile cu 
privire la repertoriul insuficient de 
substanțial al teatrului german pe 
stagiunea în curs). Unul dintre a- 
ceste articole sugera, printre altele, 
comitetului regional pentru cultură 
și artă inițierea unei dezbateri pe 
tema calității spectacolului. în
tr-adevăr, într-o regiune cu cinci 
teatre dramatice (pe lîngă cele de 
operă și păpuși), schimburi de ex
periență și chiar de cadre artistice, 
treceri în revistă ale spectacolelor, 
consfătuiri regionale periodice s-ar 
putea dovedi deosebit de rodnice.

zbor neîntrerupt, sau 562 de zile tră
ite în văzduh, departe de sol. 2 150 000 
kilometri parcurși pe calea aerului, 
sau mai bine de cinci ori drumul pînă 
la Lună. Drumul lung și uneori ane
voios nu l-a obosit. Altfel nu se ex
plică de ce pe panoul fruntașilor în 
producție de la aeroportul Băneasa, 
panou pus „la zi" de curînd — prima 
fotografie din partea stingă a primu
lui find este cea care poartă urmă
toarea explicație : Radu Tomiuc, evi
dențiat pentru munca depusă în pro
movarea elementelor tinere.

C. MORARU

P. S. Înainte de a ne despărți, la 
aerogara Băneasa, tovarășul Tomiuc 
mi-a spus :

— Dacă e vorba să apară un articol 
în ziar, aș avea și eu o dorință sau 
mai bine aș face o propunere. As
pectul frumos al aerogării trebuie în
tregit. Ar fi de dorit să ne întîlnim 
atît noi, oamenii înălțimilor, cît și cei 
care trec pe aici, cu statuile pionie
rilor aviației romînești : Traian Vuia 
și Aurel Vlaicu.

l-am îndeplinit dorința. Rămîne ca 
răspunsul la această propunere să-l 
dea cei în drept.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R.P. Romine : Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă ; Lysistrata — 
(orele 19.30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): Vizita bătrînei 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio): An
cheta — (orele 19,30). Teatrul ,.C. I. Nct- 
tara" (Sala Magheru): Cînd înfloresc 
migdalii — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Cezar șl Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76): Cred în tine — (orele
19,30).  Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala C. Miile): O felie de lună — (orele 
20). (Sala Libertatea) : Misterul cizmei — 
(orele 16). (Sala Palatului R. P. Romine): 
Oceanul — (orele 19,30). Teatrul munci
toresc CF.R.-Giulești: Vecini de aparta
ment — (orele 19,30). Teatrul Evreiesc de 
Stat. .Jurnalul Annei Frank — (orele 20). 
Institutul de Artă Teatrală și Cinemato
grafică „I. L. Caragiale” (bd. Schitu Mă
gureanu nr. 1): Fragmente Shakespeare 
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy): Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala Victoriei): Ocolul pămîn- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). An
samblul de cînteee și dansuri al C.C.S.: 
Balada patriei — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu): Micul Muc — (orele 
16). (Sala Academiei): Cartea cu Apolo- 
dor — (orele 16). Circul de stat: Specta
col prezentat de Circul „Slavia" din 
Praga — (orele 20).

r CINEMA
CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 

centrul pămîntului — cinemascop (am
bele serii): Patria (9,30; 12,15; 15; 18; 21), 
G. Coșbuc (10; 14; 17; 20), Ștefan cel Mare 
(seria I-a — 10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai 
(seria a II-a — 9.45, 11,45-, 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Așa se fac cancelarii : Republica
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Vacanță la mare 
— cinemascop: București (9; 10,45; 12.15; 
13.45, 15,15; 17; 19; 20,45). Gh. Doja (9; 
10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Alex. 
Sahia (9; 10.45; 12,30; 14,15; 16; 17,45; 19.30;
21,15).  Riul și moartea; rulează la cine
matografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Povestea unei nopți stranii: rulează la ci
nematograful Grivița (15,30; 18; 20,30).
Bunica Sabella: rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18.45; 21,15), 8 Martie (11; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Grivița (10; 12), Miorița (10; 12; 14;
16,30; 18,45; 21), 30 Decembrie (10; 12; 15: 
17; 19; 21). Dosarul furat: Floreasca (16; 
13,15; 20,30). Festival Chaplin: Tineretului 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), înfrățirea 
între popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20,15), 23 
August (9,30; 11,45: 14; 16,30; 19; 21,15), Lu
ceafărul (15,30; 18; 20,30). Balada husari
lor: Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 ;
21.15) . Camelia: Central'(9,45; 12; 14,15;
16.30; 18,45; 21), Alex. Popov (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Kașmir — cinema
scop: Lumina (rulează în continuare de 
la orele 9,45 pînă la orele 15, după-amia- 
ză 16,45; 18,45; 20,30). Program special 
pentru copii: 13 Septembrie (orele 10). 
Clinele sălbatic Dingo: 13 Septembrie 
11,30; 16,30; 18.30; 20,30), Arta (16; 18,15;
20,30).  Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Pro
gram de filme documentare rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. Ma
rile speranțe : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (11, 15,45; 18,15; 20,45). Nu
mai o glumă: Cultural (15; 17; 19; 21).
Fecioara : rulează la cinematografele 
C-tin David (16; 18,15; 20,30), Munca (15; 
17; 19; 21). Tinerii — cinemascop : ru
lează la cinematograful V, Roaită (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Marile familii: 
Unirea (16-, 18; 20). Șapte dădace: Flacă
ra (16; 18,15; 20,30), Moșilor (15-, 17; 19; 
21). Drumul Serii (16; 18; 20). Moara dia
volului : rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (15; 17; 19, 20.45). Divorț
italian: Popular (14,15; 16,30; 18,45: 21).
Din Argentina în Mexic: M. Eminescu 
(15; 17; 19; 21). Inelele gloriei: rulează la 
cinematografele Iile Pintilie (16; 18; 20), 
16 Februarie (16: 18; 20). Alo !... Ați gre
șit numărul : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Revista de la miezul nopții — cine
mascop: Libertății (9,15; 11,30; 13,45: 16 ; 
18,30; 20.45). Partea ta de vină: rulează 
la cinematograful G. Bacovia (15.30; 18;
20.15) . Cinci oameni la drum: rulează la
cinematograful Olga Bancic (15.30; 18;
20,30).  Lupeni 29 — cinemascop (ambele 
serii): B. Delavrancea (16; 18.45).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Pentru ti
neretul școlar. 19,40 — Filmul documen
tar: „Sectorul 9 Olga”. 19,50 — Transmi
siune din Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii: „Concertul orchestrei
simfonice a Radioteleviziunii" (partea I). 
Dirijor : Paavo Berglund (Finlanda). So
list Ion Voicu, artist emerit. In jurul o- 
rei 21,00 — Filmul documentar : Album 
fotbalistic — 1962. 21,3Q — Muzică ușoa
ră Instrumentală. In încheiere : Buletin 
de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară : Vremea a fost umedă, cu 

cerul mai mult acoperit. Au căzut preci
pitații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în toate regiunile țării, mai ales 
în cursul dimineții, vîntul a suflat slab 
pina la potrivit din sud-eșt. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 8 grade la Moldova Veche 
și minus 4 grade la Avrămeni.

In București : Vremea a fost umedă, 
cu cerul acoperit. A nins slab în cursul 
dimineții, vîntul a suflat slab din nord
est. Temperatura maximă a aerului a 
fost de 5 grade.

Pentru zilele de 22, 23 șl 24 martie ; 
Vreme în general umedă, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit, mal ales la 
începutul intervalului. Precipitații tem- 
P?rare„vîntul va sufIa slab Pînă la po
trivit Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 
iar maximele între o și io grade. In 
București : vreme în general umedă, cu 
cerul variabil, noros la începutul inter- 
vaiulm. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit. Temperatura staționară.
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Două noi unități comerciale pe sir. Republicii din Oradea — magazinul cu autoservire și magazinul 

de tricotaje. (Foto . Ri costin)

spre Buda- 
Ministerului

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se 
pesta, o delegație a
Forțelor Armate ale R. P. Romîne 
în frunte cu general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate, care la invitația ministrului 
apărării naționale al R. P. Ungare, 
general colonel Lajos Czinege, va 
face o vizită în țara prietenă.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, de membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, de adjuncții ministrului Forțe
lor Armate, de șeful Direcției Su
perioare Politice a Armatei, de ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față Jenö Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Ro- 
mînă, membrii 
militari de pe 
diplomatice.

ambasadei și atașați 
lingă unele misiuni

★

20. — Coresponden-BUDAPESTA
tul Agerpres transmite : La 20 mar-

ïeri la fotbal

Rapid-Selecționata olimpică a R. P. u. 4-0

Giulești

stadionul 
la Rapid

Fotbaliștii rapidiști au obținut ieri 
o prețioasă și meritată victorie asu
pra selecționatei olimpice a R. P. 
Ungare. Pînă la începutul meciului 
acest lucru era greu de presupus. 
Oaspeții au venit la București au
reolați de o serie de succese răsună
toare, printre care acel 3—0 cu prima 
reprezentativă a țării lor. Și victoria 
cu 6—1 asupra echipei Farul-Con- 
stanța îi prezenta pe oaspeți ca mari 
favoriți. Mai cu seamă că duminică 
la Brașov, fotbaliștii din 
făcuseră un joc slab.

în partida disputată pe 
„23 August“, fotbaliștii de 
au reușit să producă o impresie din 
cele mai bune, să obțină o netă vic
torie. Nici două minute nu trecuseră 
din acest joc și pe tabela de marcaj 
rapidiștii aveau înscris 1—0. Un
schimb frumos de pase, o lansare, 
pe dreapta, a lui Năsturescu și a- 
cesta centrează precis mingea, chiar 
în fața porții lui Gelei, iar Ionescu 
reia direct în plasă.

Acțiunea aceasta, bine realizată, 
ca de altfel și golul obținut, n-aveau 
să fie și ultimele. Fotbaliștii bucu- 
reșteni s-au apărat bine, dar n-au 
neglijat atacurile. Șuturile lui Balint 
(mai puțin însă viteza sa de depla
sare pe teren), ale lui Ștefănescu, 
Kraus, Năsturescu au produs multe 
emoții în rîndul echipei maghiare. 
Oaspeții au acționat parcă surprinși 
de riposta ce li 
desfășurat jocul 
cui terenului —

se dădea. Ei și-au 
mai mult la mijlo- 
e adevărat, combi-

I n cîteva
în zilele de 22, 23 și 24 martie se vor 

desfășura la Ploiești campionatele repu
blicane individuale de haltere pentru ju
niori. La această competiție participă 53 
de tineri sportivi, învingători la campio
natele regionale.

★

La Galați s-a disputat întîlnirea de 
lupte libere dintre selecționata orașului 
și reprezentativa Kievului. Luptătorii so
vietici au obținut victoria cu scorul de 
7 1/2—1/2.

*
de 19 martie s-a desfă- 
întîlnirea amicală de

In seara zilei 
șurat la Minsk 
lupte clasic» dintre selecționatele R.S.S. 
Bieloruse șiTl.P. Romîne. "Meciul s-a ter
minat cu 5,5—2,5 puncte în favoarea 
sportivilor sovietici. Iată rezultatele teh
nice în ordinea celor 8 categorii : Kaplan 
învinge la puncte pe Nistor; Alionescu 
cîștigă prin neprezentare la Borșev; Ka
ravaev face meci nul cu Bolocan; Jite- 
nev întrece la puncte pe Dumitru Gheor
ghe î Semeniuc învinge la puncte pe Bu- 
larcaj Țăranu și Ciucealov termină la 
egalitate; Susici învinge pe Popovici; 
Martinescu meci nul cu Zaluski. Comen
tatorul sportiv al Agenției TASS remarcă 
rezultatul tînărului luptător romîn Ma
rin Bolocan, care a reușit să-l pună_ în 
dificultate 
Karavaev.

pe campionul olimpic Oleg

*
doua a returului campionatu- 
de fotbal are loc duminică. In

Etapa a
lui cat. A _
Capitală se dispută două meciuri, In cu
plaj pe stadionul „23 August” : Progre- 

tie a sosit la Budapesta delegația 
Ministerului Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, în frunte cu general 
de armată Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate.

Pe aeroportul Ferihegy delegația 
a fost întîmpinată de Lajos Fehér, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.R. Ungare, 
general-colonel Lajos Czinege, mi
nistrul apărării naționale al R. P. 
Ungare, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., Janos 
Papp, ministrul afacerilor interne al 
R.P. Ungare, Frigyes Puja, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe, și 
Arpâd Pap, comandantul gărzilor 
muncitorești, precum și de generali 
și ofițeri superiori ai forțelor armate 
ale R. P. Ungare.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Vasile Moldovan, însărcinat cu afa
ceri a. i. al R.P. Romîne la Buda
pesta, Alexandru Macavei, atașat 
militar, precum și atașați militari 
acreditați la Budapesta.

nînd spectaculos, precis — dar 
n-au tras aproape de loc la poartă. 
Un singur șut, ceva mai periculos, 
a primit Niculescu în toată repriza 
întîia.

în plină dominare a „olimpicilor" 
maghiari, echipa noastră a înscris 
un al doilea gol (prin Balint, în min. 
60) și apoi un al treilea (Ionescu, 
min. 61). Se înțelege că la 3—0 me
ciul era jucat. în formația selecțio
natei olimpice s-au făcut cîteva 
schimbări, dar ineficacitatea înain
tării a rămas aceeași.

Jocul s-a desfășurat, pînă la sfîr- 
șit, într-o notă de aproximativă ega
litate. Cu cîteva minute înainte de 
final, la un atac al Rapidului, Io
nescu este faultat în careu de Ma- 
rosi. Arbitrul acordă 11 m. Ozon, 
introdus în repriza a doua în locul 
lui Georgescu, marchează : 4—0 pen
tru Rapid. Era min. 89...

Victoria la scor obținută de echipa 
giuleșteană în fața uneia dintre re
dutabilele selecționate ale R. P. Un
gare se înscrie la loc de cinste în 
palmaresul ei. Nu e mai puțin ade
vărat că oaspeții nu s-au prezentat 
la valoarea pe care le-o recoman
dau rezultatele lor anterioare. Acest 
lucru nu scade însă cu nimic din 
meritele Rapidului : ieri, întreaga e- 
chipă a jucat cu mult elan, cu în
suflețire, de-a lungul întregii parti
de, ceea ce înflăcărații suporteri ra
pidiști doresc să se petreacă și în 
meciurile viitoare.

I. DUMITRÏU

sul—Minerul Lupeni (orele 14,30) și Ra
pid—Petrolul Ploiești (orele 16,15).

In tară au loc partidele Farul Constan
ța—Dinamo București, Steagul Roșu Bra
șov—Știința Timișoara ; Dinamo Bacău— 
Steaua ; Știința Cluj—U.T. Arad ; Crișana 
Oradea—C.S.M.S. Iași.

★

F.C. Santos, clubul celebrului jucător 
de culoare Pele, a învins la Sao Paolo 
cu 4—2 pe Botafogo, asigurindu-și astfel 
titlul de campioană de fotbal a Braziliei, 
în timp ce Santos a prezentat formația 
completă, de la Botafogo a lipsit aripa 
dreaptă, Garrincha, care a hotărît să rupă 
orice relații cu această echipă, declarînd 
ziariștilor că s-a săturat să fie exploatat 
de patronii săi.

’* *

tria extractivă pentru fier o sporire 
a producției cu 20 la sută în 1965 
fată de 1960.

Dot încă înainte ca obiectivele 
planului să fie definitiv stabilite, a- 
păruse neliniștea. într-adevăr. dună 
1958, în străinătate au fost desco
perite în mai multe țări zăcăminte 
din care se poate extrage la supra
față minereu cu un bogat conținut 
de fier. Inutil de a mai preciza că 
prețul de cost al producției în a- 
ceste țări este mai scăzut, dat fiind 
că mîna de lucru este foarte slab 
plătită... Astfel, în cîțiva ani, un mi
nereu foarte bogat în fier s-a pre
zentat la porțile țărilor industriali
zate la preturi de concurență.

...Astfel s-a impus ideea transfor
mării minelor de fier din Lorena. Nu 
este vorba ca ele să fie închise o- 
dată pentru totdeauna, chiar și 
treptat : ele reprezintă un instru
ment prea bun, încă neamortizat, 
pentru a se renunța la el ca atare, 
în plus, mai mult de jumătate din 
producția de minereu din Lorena a- 
parține direct întreprinderilor side
rurgice care asigură extracția.

Comitetul olimpic american a stabilit 
ca orașul Detroit să-și pună candidatura 
din partea S.U.A. pentru organizarea 
Jocurilor olimpice de vară din anul 1968. 
Mai candidează la organizarea J. O. o- 
rașele Mexico, Viena, Buenos Aires, 
Lausanne și Lyon. Desemnarea orașului 
gazdă a J. O. din 1968 se va face cu 
prilejul reuniunii Comitetului olimpic in
ternațional, care va avea loc în toamnă 
la Nairobi (Kenya).

*
Vineri, sîmbătă și duminică pe pîrtiile 

din Bucegi vor avea loc întrecerile eta
pei a doua (probele alpine) ale competi
ției de schi pentru „Cupa R.P. Romîne”. 
Slalomul special se va disputa la cota 
1 400, iar slalomul uriaș pe Valea lui 
Carp.

Lucrări urgente
(Urmare din pag. I-a)

germinația și

Normele de însămînțare date mai 
sus asigură desimea optimă pentru 
fiecare cultură, însă ele sînt calcu
late la valoarea culturală de 100 la 
sută, adică presupunînd că toate 
semințele au putere de încolțire. în 
realitate, semințele folosite la în- 
sămînțat nu au 
puritatea de 100 la sută. De aceea, 
norma de însămînțare trebuie cal
culată în funcție de caracteristicile 
semințelor pe care le avem.

în semănăturile destinate produ
cerii de masă verde sau fîn, lucer
na, trifoiul, sparceta și ghizdeiul se 
însămînțează în rînduri obișnuite, 
adică la 12,5 cm. distanță. Loturile 
semincere de lucernă, sparcetă și 
graminee perene se însămînțează în 
rînduri rare — la 60—70 cm unui de 
altul, spre a se putea executa pră- 
șitul mecanic. Toate loturile semin
cere din aceste culturi se însămîn
țează fără plantă protectoare.

Lucernierele destinate producerii 
finului sau masei verzi trebuie în- 
sămînțate fără plantă protectoare în 
zonele secetoase, pe terenuri curate 
de buruieni. în zonele umede si a- 
tunci cînd sîntem nevoiți să însă
mânțăm lucerna pe terenuri puter
nic îmburuienite, se folosește ca 
plantă protectoare ovăzul pentru 
masă verde, dîndu-se 40—50 kg să- 
mînță la ha. ■

Imediat după însămînțarea cultu
rilor furajere timpurii și .mai ales 
la lucernă, ghizdei și graminee pe
rene, terenul trebuie tăvălugit cu un 
tăvălug neted, ușor. Această lucrare 
se face cu scopul de a pune mai bine 
în contact semințele cu solul. Pe 
unele terenuri, după lucrarea cu 
tăvălugul, există pericolul de a 
se forma crustă, ceea ce poate 
dăuna foarte mult. De aceea pe 
asemenea terenuri, tăvălugul tre
buie folosit cu multă grijă sau să fie 
urmat de o grapă ușoară.

Aplicînd în producție aceste re
comandări vom contribui la obține
rea unor producții mari de furaje.

„Spre o moarte lentă a minelor de fier?
In legătură cu revendicările care 

i-au determinat pe minerii de la mi
nele de fier din Lorena să intre în gre
vă și cu problemele din industria mi
nieră a regiunii, publicăm mai jos 
reportajul de la fața locului al tri
misului special al ziarului „Le 
Monde“, A. Thelier. Problemele sem
nalate rămîn actuale, cu toate că cei 
20 000 de mineri greviști din Lorena 
au hotărît ieri să reia lucrul, după 
ce reprezentanții guvernului și pa
tronii au căzut de acord să înceapă 
tratative cu privire la majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de lucru.

Pe minerii de la minele de fier 
îi interesează să-și apere slujbele 
și să asigure viitorul copiilor lor.

Căci debușeiele minereului de 
fier din Lorena se restrîng ; el este 
concurat de minereurile străine de 
o calitate mai bună și cu un preț 
de cost mai puțin ridicat. Obiecti
vele producției prevăzute în plan 
vor trebui revizuite, vor trebui ho- 
tăiîte concedieri.

Astfel, după ramura cărbunelui, 
unde trebuie redusă producția, și 
după siderurgie unde obiectivele 
sînt micșorate, bazinul Lorenei pier
de încă una din avuțiile sale princi
pale. Se și spune în regiune că aci 
nu se mai investesc capitaluri. Oare 
se va adăuga bazinul Lorenei la 
Bretania, departamentele Nord și 
Pas-de-Calais, Masivul Central și ce
lelalte regiuni caracterizate prin 
dezechilibru economic ?

în bazinul minelor de fier din Lo
rena — de la Longwy la Metz —• 
problema principală este cea a mi
nerilor de la minele de fier și, prin 
aceasta, a viitorului acestei regiuni 
(95 la sută din producția franceză 
de minereu de fier provine din ba
zinul Lorenei).

Problema principală aici este cea 
a concedierilor la anumite puțuri de 
mină și, pe 6cară mai largă, ame
nințarea ce planează asupra unei 
profesiuni care cu cîțiva ani în urmă 
era sigură de debușeurile sale pen
tru cel puțin încă un secol.

Și dacă minele nu mai angajează 
muncitori, unde vor lucra mîine ti
nerii care sosesc pe piața muncii î.

E Ä T E R N E
S C î N T E I A

T E L E G R A M E
Demonstrații anticoloniale 

în Guyana britanică
GEORGETOWN 20 (Agerpres). — 

Cîteva mii de persoane au participat 
la o puternică demonstrație organi
zată în capitala Guyanei britanice, 
Georgetown, în semn de protest îm
potriva încercărilor autorităților co
loniale engleze de a provoca disen
siuni între muncitorii de origine in
diană și muncitorii de origine afri
cană, cu scopul de a crea un pre
text pentru a nu acorda indepen
dența acestei țări. Participanții la 
demonstrație, care a durat peste 12 
ore, au condamnat, de asemenea, 
partidul „Congresul național al po
porului', condus de Forbes Burn
ham, pentru că servește intereselor 
cercurilor imperialiste.

Guvernatorul englez al acestei co
lonii a trimis unități de poliție îm
potriva demonstranților și a pus în 
stare de alarmă trupele britanice. 
S-au produs ciocniri, în cursul cărora 
mai mulți demonstranți au fost ră
niți. După cum transmite agenția 
Prensa Latina, partidul de guvernă- 
mînt, partidul popular progresist, 
condus de primul ministru al Guya
nei britanice, Cheddy Jagan, a dat 
publicității o declarație în care 
cheamă poporul țării să se unească 
pentru „a elibera Guyana de sub 
dominația colonialismului englez și 
nord-american”.

Larga mișcare de solidaritate cu greviștii în Franja și în alte fărl

PARIS 20 (Agerpres). — „Greva 
minerilor francezi care se află în 
cea de-a 20-a zi continuă și cu greu 
poate fi prevăzută o rezolvare a 
acestui conflict” — scrie corespon
dentul din Paris al agenției Reuter.

Reprezentanții celor peste 200 000 
de mineri din bazinele carbonifere 
au anunțat că lupta grevistă va con
tinua pînă la satisfacerea revendi
cărilor lor și au respins tacticile de 
tergiversare ale comisiei guverna
mentale special creată în acest scop. 
Tratativele între această comisie și 
sindicate au fost întrerupte și, după 
cum subliniază ziarele franceze, în 
Franța nu se mai acordă importanță 
raportului pe care „comisia” se 
străduiește să-1 pună la punct în 
această problemă de aproape o săp- 
tămînă.

în întreaga țară, relatează agen
țiile de presă, se desfășoară o largă 
mișcare de solidaritate cu greviștii 
mineri. La chemarea celor trei mari 
centrale sindicale — Confederația 
Generală a Muncii, Force Ouvrière, 
Confederația franceză a oamenilor 
muncii creștini — în după-amiaza 
zilei de 20 martie a intrat în grevă 
generală de patru ore întregul per
sonal de la Societățile de gaz și e- 
lectricitate. Greviștii cer majorarea 
salariilor. în timpul grevei, în în
treaga Franță a încetat distribuirea 
de gaz și electricitate. Toată activi
tatea a fost paralizată. La Paris, me
troul s-a oprit. Miercuri dimineața, 
anunță agenția France Presse, ga
zul furnizat orașului Paris de către 
cele două mari cocserii din 'bazinul 
Lorena a fost întrerupt. De aseme
nea, producția cocseriilor de la Car
lin și Marienau a fost simțitor re
dusă. în Franța se resimte tot mai 
mult lipsa de gaz ca urmare a gre
vei muncitorilor de la centrul de 
gaze naturale din Lacq, care conti
nuă lupta lor în sprijinul satisface
rii revendicărilor privind majorarea 
salariilor.

Paralel cu continuarea acestor 
mișcări revendicative, în întreaga

Industriile locale sînt prea puțin nu
meroase pentru a-i putea absorbi.

Totuși, cu 18 luni în urmă, totul 
mai mergea bine în minele de fier. 
Fie că anul era bun sau prost, 40 
la sută din producție era exportată 
în țările vecine : Belgia, Luxemburg, 
regiunea Saar, iar restul de 60 la 
sută absorbit de întreprinderile side
rurgice naționale.

E adevărat munca e grea, dar era 
mai bine plătită decît în minele de 
cărbuni unde era și mai grea...

Ținînd seama de acești factori, 
cel de-al IV-lea plan (în Franța 
există începînd din 1946 un așa- 
numit „plan de ansamblu pentru 
modernizarea și echiparea economi
că a metropolei", care fixează o se
rie de obiective generale, în limi
tele economiei capitaliste — N. R.), 
propunea întreprinderilor din indus-

Plenara C. C. ai P. G 
din Olanda

HAGA 20 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor ziarului „De Waarheid” 
la 16 martie a avut loc la Amster
dam plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Olanda. Au 
fost discutate probleme ale luptei 
comuniștilor olandezi împotriva tra
tatului franco-vest-german și împo
triva încartiruirii de trupe vest- 
germane în Olanda. Raportul a fost 
prezentat de H. Hukstra, secretar al 
C.C. al P.C. din Olanda.

Arestarea provocatoare 
a unor comuniști olandezi
HAGA 20 (Agerpres). — Autorită

țile olandeze au arestat trei comu
niști, membri ai Comitetului regional 
din Finsservold (provincia Gronin
gen) al P.C. din Olanda. Printre cei 
arestați se află Jan Haken, deputat 
în prima Cameră a parlamentului 
olandez. S-a anunțat oficial că ares
tările au fost efectuate în legătură 
cu „nereguli în aprecierea daune
lor” pricinuite de incendiul care a 
avut loc în 1960 la o clădire aparți- 
nînd P.C. din Olanda.

Ziarul „De Waarheid” caracteriza 
această arestare ca fiind o provocare 
împotriva comuniștilor în preajma 
alegerilor parlamentare.

Franță se desfășoară cu succes co
lectarea de ajutoare pentru mineri. 
Aproximativ 1 995 000 franci vechi 
au fost strînși la 19 martie în ba
zinele carbonifere de către comite
tele unitare de solidaritate. La Tou
lon consiliul municipal a votat un 
ajutor de un milion franci vechi.

Solidari cu minerii greviști s-au 
declarat și docherii din Bayonne, 
care au refuzat să descarce cărbu
nele provenit din Anglia.

Miercuri după-amiază a avut loc 
o ședință a guvernului la care pre
ședintele de Gaulle a ascultat ra
poarte, după cum subliniază agen
ția U.P.L, „cu privire la cea mai 
acută criză a muncii din Franța în 
cei cinci ani de cînd se află la pu
tere”. Potrivit agenției, au prezen
tat rapoarte primul ministru Geor
ges Pompidou, ministrul industriei, 
M. Bokanowski, și ministrul lucră
rilor publice și transporturilor, Marc 
Jacquet.

★
BONN 20 (Agerpres). — Uniunea 

sindicatelor din Germania occiden
tală, anunță agenția D.P.A., a trimis 
50 000 de mărci minerilor greviști din 
Franța „în semn de solidaritate cu 
ei și cu lupta lor împotriva știrbirii 
drepturilor sindicale”. Pînă în pre
zent, sindicatele din Germania occi
dentală au depus în total 250 000 de 
mărci la fondul de ajutorare a mine
rilor francezi și a familiilor lor.

★
SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager

pres). — Agenția Prensa Latina a- 
nunță că Federația minerilor din 
Chile a adresat minerilor greviști din 
Franța un mesaj în care se spune în
tre altele : „Sîntem convinși că lupta 
pe care o duceți va fi încununată de 
succes deplin și va zădărnici inten
țiile celor care, într-un fel sau altul, 
privează minerii de drepturile lor 
legitime“. Mesajul subliniază, de a- 
semenea, că minerii din Chile des
fășoară o puternică campanie de so
lidaritate cu minerii francezi.

Aceste întreprinderi, în ciuda con
curenței minereului străin, pot pro
duce încă oțel la prețuri de concu
rență.

Totuși în minele de fier, alcătuirea 
unui plan de „retragere în ordine“ 
— cum spun unii — devine necesa
ră. Obiectivele de producție prevă
zute în al IV-lea plan vor trebui re
vizuite. Cum s-ar putea întîmpla alt
fel, atunci cînd siderurgia însăși a 
anunțat că intenționează să-și redu
că obiectivele sale ?

Pînă atunci, numărul de ore de 
lucru va trebui redus acolo unde 
încă nu a fost redus. Ceea ce pre
supune o reducere indirectă a sa
lariilor...

Apoi vor trebui prevăzute conce
dieri eșalonate pe mai mulți ani. 
Cîți vor părăsi minele î Unde vor 
putea ei fi folosiți ?

„In prezent este vorba de a plani

fica regresul economic tot așa cum 
ss fixează cifre de progres econo
mic. Și lucrul acesta trebuie făcut 
repede" — mi-a spus acum cîteva 
zile un responsabil sindical din Lo
rena. Spunînd acestea el se qîndea 
la brusca cotitură a evoluției în mi
nele de fier și la posibilitățile scă
zute de folosire a mîinii de lucru pe 
care aceasta o va antrena. Și el nu 
știa încă că obiectivele de sporire a 
producției mai sus arătate vor fi în
locuite cu altele mult mai modeste. 
Acestea nu sînt încă definitiv hotă- 
rîte ; ele vor ii decise în următoa
rele zece săptămîni.

Care vor putea fi noile perspec
tive de producție ale minelor de 
fier franceze în 1965 ?

în cel mai bun caz, la acea dată 
nu se va extrage mai mult minereu 
decît în 1960. Dar, în același timp, 
randamentul pe cap de muncitor și 
pe zi va continua să 
ce înseamnă că un 
de niineri vor trebui concediați. A- 
ceasia într-o primă etapă, căci încă 
de pe acum trebuie examinată o 
nouă etapă de retragere.

„Concedierile vor ajunge la 3 000 
de mineri în 1965"—afirmă unii din

crească. Ceea 
anumit număr

Un scurt popas pe șantierele de 
construcție ale Moscovei îți dă 
posibilitatea să arunci o privire 
în viitor.

NOUL ARBAT

bu-...Așa se numește noul 
levard care va străbate centrul 
Moscovei. Arhitectul șef al ora
șului, M. Posohin, ne-a invitat la 
o mică plimbare de-a lungul 
„noului Arbat" înfățișat, deocam
dată, de cîteva planșe uriașe.

...In fața noastră se înalță stră
lucind în lumină blocurile „nou
lui Arbat". Ceea ce te cucerește 
de la prima privire este aspectul 
lor simplu, modern, dar totodată 
impunător, armonia de culori și 
bogăția spațiilor verzi. Clădirile 
rezervate locuințelor au fiecare 
cîte 22 de etaje. Un „parter con
tinuu", amenajat cu magazine ca- 
re-și deschid larg vitrinele de 
sticlă, le leagă între ele alcătuind 
astfel o simetrie de ansamblu 
de-a lungul întregului bulevard. 
Se prevede construirea unui tea- 
tru-cinema cu 2 500 de locuri, 
restaurante, magazine, garaje 
pentru automobile etc. Tov. Po
sohin ne atrage atenția asupra 
unor detalii semnificative. Apar
tamentele, de pildă, dau cu fe
restrele spre parcurile care în
conjoară bulevardul ca un brîu 
verde.

Noua magistrală va fi totodată 
și una din cele mai circulate. 
Constructorii au prevăzut totul : 
pietonii o vor traversa prin tu
nete de pasaj, iar drumurile de 
acces pentru aprovizionare vor 
porni din străzile laterale ca să 
coboare la subsol în tunelurile de 
beton ce conduc direct spre „de
pozitele subpămîntene“ ale ma
gazinelor.

O precizare : întoreîndu-ne de 
la conferința de presă oferită de 
tov. Posohin am trecut pe lîngă 
traseul „noului Arbat". Am găsit 
un șantier în plină activitate. 
Pînă în toamnă — ne spun con
structorii — traseul noului bule
vard va fi inaugurat.
MAGAZINUL „MOSCOVA1*

Pe bulevardul Lenin ne-am 
oprit cîteva clipe să privim fața 
scăldată în lumina reflectoarelor 
a noului magazin „Moscova". A- 
pariția unui nou magazin nu e, 
desigur, ceva neobișnuit la Mos
cova, unde numai în decursul u- 
nui an s-au deschis cîteva sute 
de unități comerciale. Dar maga-

Foști mercenari katanghezi folosiți 
împotriva mișcării de eliberare din Angola

NEW YORK 20 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută în fața Comi
tetului special O.N.U. pentru apli
carea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, Carlos Goncal
ves, reprezentant al Frontului de 
eliberare a Angolei, a arătat că 
colonialiștii portughezi angajează pe 
foștii mercenari din Katanga pentru 
a lupta împotriva mișcării de eli
berare din Angola. El a declarat că 
situația din Angola este tragică, și 
că pînă în prezent aci au fost uciși 
50 000 de africani. Goncalves a sub
liniat că O.N.U. trebuie să contri
buie la încetarea războiului pe care 

cei ce cunosc situația. „De acum și 
pînă în 1967—1968. 5 000 de mineri 
vor Ü atrași în alte părți” — răspun
de ca un ecou un alt specialist. Ori
care ar ii cifra exactă, termenii 
„concediere“ și „atragere în altă 
parte“ sună dureros în urechi, chiar 
și în cele mai puțin sensibile.

Cu atît mai mult cu cît, prudente, 
societățile de exploatare nu mai an
gajează tineri după ce și-au înde
plinit serviciul militar și, oricum, re
ducerea producției miniere înseam
nă epuizarea unei surse de angaja-

„Minele pier
Intr-un alt articol intitulat „Mine

le pier planificat“ „DIE ANDERE 
ZEITUNG“ scrie referitor la situația 
industriei carbonifere din Germania 
occidentală :

„Numărul minelor care se închid 
crește mereu în 1960 au fost închise 
5 mine cu o producție anuală de 2,4 
milioane tone cărbune ; în 1961 — 
4 mine cu o producție anuală de 1,6 
milioane tone ; în 1962 au „murit" 

STRĂINĂ
încă 7 mine cu producția anuală de 
3,4 milioane tone. Potrivit hotărîrilor 
devenite cunoscute pînă acum, în 
următoarele luni urmează să mai 
fie închise încă 5 mine a căror pro
ducție anuală era, în 1957, de 4,2 
milioane tone".

Săptămînalul vest-german rela
tează că Burckhdrdt, președintele 
Uniunii patronilor din industria 
carboniferă din Ruhr, a cerut „o re
ducere drastică a capacității de pro
ducție“ a minelor, exprimîndu-și 
părerea că pînă în 1966 în Republi
ca federală producția de cărbune 
trebuie să scadă cu 20 milioane tone. 
Totodată Burckhardt a apreciat că 
în domeniul exportului de cărbune 
va interveni o reducere de 5 milioa
ne tone. Astfel în total — se arată 
în articol — pentru anul 1966 tre
buie contat pe 0 reducere cu 25 
milioane tone a desfacerii de cărbu
ne. Dar. scrie „Die Andere Zeitung", 
„la aceste reduceri mai trebuie adău
gate minele ce vor fi închise în ca
drul „acțiunii de raționalizare". des
pre proporțiile căreia, deocamdată, 
nu s-au comunicat nici un fel de 
date“.

Fenomenul închiderii minelor, de. 

zinul „Moscova“ te atrage prin 
numeroasele sale surprize izvorî- 
te din permanenta grijă pentru 
consumator.

La intrare ne-a întîmpinat un 
„ghid televizor". Am apăsat pe 
un buton și pe ecran a apărut 
figura zîmbitoare a ghidului de 
serviciu. Ghidul te întreabă a- 
mabil ce vrei să cumperi și ime
diat îți indică etajul și standul 
respectiv.

Pînă la etajul patru am „că
lătorit“ comod instalat pe escala
tor, care a înlăturat cu totul a- 
fluxul pe scări și cozile la lift. 
La „confecții", iată-ne în fața 
unui stand cu autoservire, unde 
cumpărătorul își alege din cuie
rele care-i stau la dispoziție cos
tumul dorit, îl probează în fața 
oglinzilor și îl prezintă vînzăto- 
rului ca să primească bonul de 
casă. Bineînțeles, pentru „ajusta
rea" costumului s-au înființat 
secții speciale de croitorie, care 
execută rapid comenzile clienți- 
lor.

Sîntem datori un amănunt: am 
'invitat doar pe cititori într-o 
scurtă plimbare prin viitorul a- 
propiat al Moscovei. La magazi
nul „Moscova“ sînt în curs lucră
rile de finisare. în curînd, poate 
chiar peste o săptămână, pe scă
rile lui vor păși primii cumpără
tori.

LA AEROPORTUL 
DOMODEDOVO

în 
se

Ne aflăm la noul aeroport mos
covit Domodedovo. Ne întîmpină, 
strălucind în cristal și material 
plastic, noile săli de așteptare 
prin care se vor perinda zilnic 
40 000 de pasageri.

...O înștiințare laconică la me
gafon: „Atențiune, cursa Mosco
va — Irkutsk pleacă peste cinci
sprezece minute. Poftiți în a- 
vion". Pasagerii se ridică de pe 
locuri și din sala de așteptare 
urcă cu escalatorul de-a lungul 
unei galerii de sticlă direct 
cabina avionului. îmbarcarea 
face în 14 avioane deodată.

Aeroportul Domodedovo e 
model al tehnicii înaintate în do
meniul transporturilor. Amplasa
rea pistelor de decolare, noul sis
tem electronic de radio-naviga- 
ție asigură absolută securitate 
aterizărilor și decolărilor.

Cursele inaugurale pe noul ae
roport Domodedovo vor avea loc 
în curînd.

A. MUNTEANU

un

împotriva

de elibe-
O.N.U. să

mișcării 
a cerut 
mijloacele îndepli- 
adoptate de Adu-

colonialiștii portughezi îl duc împo
triva poporului Anqolei.

Goncalves a demonstrat că 
N A.T.O. sprijină Portugalia în răz
boiul ei de exterminare 
poporului angolez.

Reprezentantul 
rare din Angola 
obțină prin toate 
nirea rezoluțiilor 
narea Generală în problema Ango- 
lei și să dea instrucțiuni organelor 
sale specializate să acorde sprijin 
refugiaților din Angola și să obțină 
evacuarea din Angola a mercena
rilor katanghezi.

re pentru tinerii din Lorena care 
apar în număr mare pe piața 
muncii.

Ce este de făcut ? Sindicatele 
C.G.T. și C.F.T.C. și-au spus păre
rea. Federația regională a mineri
lor C.G.T. vorbește de naționalizare.

După minele de cărbuni a căror 
producție trebuie redusă și în ace
lași timp cu siderurgia, ale cărei o- 
biective de producție vor fi reduse, 
minele de fier încetează să aducă 
un aport dinamic în economia Lore- 
nei.

planificat“...
cărbune nu este însă caracteristic 
doar pentru R.F.G. — scrie publica
ția vest-germană. Astfel, „Memorau, 
dumul Pieței comune cu privire la 
politica energetică cere o reducere 
a capacității de producție de la 230 
milioane tone cît reprezintă ea as
tăzi, la circa 115 milioane tone în 
1970. în legătură cu aceasta, 
Burckhardt a arătat că, indiferent 
de urmările închiderii minelor, înal
ta autoritate contează că în următo
rii 10 ani, prin sporirea normei la 
3 750 kg de miner in abataj, o trei
me a efectivului de lucrători din 
subteran va deveni de prisos".

Aceste măsuri — scrie „Die Ande
re Zeitung" — sînt în flagrantă con. 
tradicție cu revendicările muncito
rimii Relativ recent, peste 500 de 
activiști sindicali din orașele Boch
um Herne. Wanne-Eikel. Wat
tenscheid și Hattingen au cerut, în
tr-o rezoluție, conducerii centrale a 
sindicatului lucrătorilor din industria 
carboniferă să organizeze o grevă de 
protest de 24 de ore împotriva în
chiderii minelor de pe Rin și din 
Ruhr. De asemenea, la o conferință 
la care au participat 104 activiști 
sindicali, reprezentând pe cei 7 000 
de mineri de la Rheinpreussen-Zent- 
ralschachtanlage IX. s-a cerut să se 
recurgă la acțiuni de luptă împotriva 
închiderii minelor. în rezoluția, adre 
sată conducerii centrale a sindica
tului lucrătorilor din industria car
boniferă. se spune între altele :

„Cerem conducerii centrale să se 
opună prin toate mijloacele, re- 
curgînd chiar la grevă, închiderii de 
noi mine și tuturor măsurilor de re
ducere a extracției. Numai în acest 
fel se pot opri în mod energic măsu
rile concernelor carbonifere și ale 
guvernului federal, care transformă 
orașele și așezările noastre în re
giuni lovite de criză“.
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In atmosfera unor vii divergente Cifre semnificative

de 19 martie, ministrul 
al Tunisiei, Mongi Slim,

La Paris s-a deschis sesiunea 
Consiliului permanent NL A. T> O
PARIS 20 (Agerpres). — La 20 

martie a început la Paris sesiunea 
Consiliului N.A.T.O. La sesiune iau 
parte reprezentanții permanenți în 
Consiliul N.A.T.O., precum și unii 
miniștri de externe ai țărilor 
membre ale pactului. în ședința de 
miercuri, ministrul de externe al An
gliei, Home, a evocat divergențele 
care s-au ivit între partenerii 
N.A.T.O. și a adresat un apel la „re
stabilirea unității europene", pentru 
ca „actuala ruptură să nu submi
neze alianța occidentală". în decla
rația sa, Home a lansat ceea ce surse 
engleze citate de agenția U.P.I. ca
lifică drept „un avertisment adresat' 
președintelui de Gaulle“ și a pre
zentat o serie de propuneri menite, 
potrivit agenției France Presse, ,,să 
scoată Europa occidentală din ma
rasmul în care se găsește în urma 
falimentului tratativelor de la Bru
xelles“.

Home a cerut apoi tuturor țări-

lor membre ale N.A.T.O. să sprijine 
planul ■ cu privire la crearea unei 
„forțe nucleare multilaterale", "plan 
elaborat de președintele Kennedy și 
primul ministru Macmillan, în 
cursul întîlnirii ■ lor de la Nassau. 
El a prezentat conținutul acestui 
plan într-o formă care să facă pe 
ceilalți parteneri din cadrul pactu
lui să uite ceea ce agenția France 
Presse denumește „complexul lor de 
inferioritate față de hegemonia ame
ricană“. Desigur însă că, așa cum 
subliniază agenția Reuter, acest plan 
„nu știrbește rolu] dominant al 
S.U.A.“.

Este semnificativ că ministrul de 
externe francez, Couve de Murville, 
nu ia parte la sesiunea Consiliului 
N.A.T.O. și a refuzat chiar să parti
cipe la dejunul oferiț de lordul 
Home la ambasada britanică în cin
stea participanților la sesiune.

în seara de 20 martie, lordul Home 
s-a reîntors la Londra.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Ministerul Comerțului al S.U.A, a dat 
publicității la 19 martie un raport în 
care subliniază că producția de oțel
realizată în S.U.A. în cursul anului 
1962 a reprezentat numai 25,7 la 
sută din producția mondială, în 
comparație cu 46 la sută în urmă 
cu zece ani. Raportul subliniază, în 
același timp, că producția de oțel 
a Uniunii Sovietice a crescut sub
stanțial în anul 1962 și că Uniunea 
Sovietică a întrecut producția celor 
șase țări vest-europene membre ale 
Comunității europene a cărbunelui 
și otelului. Referindu-se la producția 
acestor țări, raportul arată că ea a 
scăzut cu 
cele mai 
Germania

625 000 tone, scăderile 
mari înregistrîndu-se în 
occidentală și Franța.

In Camera Comunelor

Spaak critică politica guvernului francez
în problemele „integrării europene“

BRUXELLES 20 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Belgiei, Paul 
Henri Spaak, a făcut mărfi după- 
amiază în fața parlamentului belgian 
o declarație în care a criticat sever 
politica guvernului francez în pro
blemele „integrării europene”. Spaak 
și-a arătat „îngrijorarea" față de si
tuația creată prin atitudinea Franței 
atît în ce privește torpilarea trata
tivelor cu privire la aderarea An
gliei la Piața comună, cît și în ce 
privește refuzul Parisului de a par
ticipa la planul american de creare 
a unor „forțe nucleare multilaterale” 
în cadrul N.A.T.O.

După cum reiese din relatările a- 
genției France Presse, declarația mi
nistrului de externe belgian a fost 
neobișnuit de violentă și a depășit

WASHINGTON (U.P.I.).— Se pare 
că Administrația americană este 
dezamăgită de atitudinea parteneri
lor săi europeni în discuțiile preli
minare cu privire la reducerea tari
felor, în cadrul legii expansiunii co
merțului.

O înaltă oficialitate guvernamen
tală a declarat marți că Statele 
Unite s-au lovit de suspiciune în 
rîndurile unora din cele șase țări 
membre ale Pieței comune, care 
cred că Statele Unite încearcă să 
facă comerț în dauna Pieței comune. 
Oficialitatea a subliniat, în legătură 
cu aceasta, că nu este limpede dacă 
reprezentanții Pieței comune au vor
bit în numele organizației comer
ciale sau în numele lor propriu.

Această situație a amînat încercă
rile de a se pune bazele etapei mai 
grele a tratativelor comerciale pro- 
priu-zise, care va începe peste circa 
un an. Pînă în prezent discuțiile au 
fost neoficiale.

Oficialitatea menționată a subli
niat că sondajele preliminare arata 
că trebuie să fie învinse unele obsta
cole importante. Ea a afirmat că 
este prea devreme pentru a se ști 
în mod precis ce rol va juca Franța 
în viitoarele tratative.

cu totul cadrul „limbajului diploma
tic”. Spaak a vorbit astfel despre o 
adevărată „ruptură“ în tratativele 
interoccidentale și a pus în mod pu
blic la îndoială sinceritatea motive
lor invocate în mod oficial de Franța 
pentru veto-ul opus încercărilor An
gliei de a se apropia de Piața co
mună. El a criticat, de asemenea, 
persistența Franței în a refuza dis
cuțiile în această problemă în urma 
„situației de criză” 
a subliniat el, s-a 
eșecului tratativelor

★

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
La 18 martie s-au încheiat la Wa
shington „tratativele tehnice” anglo- 
americane cu privire la achiziționa
rea de către Anglia a rachetelor a- 
mericane „Polaris”

După cum anunță agențiile de pre
să, în cadrul acordului semnat la Nas. 
sau în decembrie anul trecut, între 
președintele S.U.A.. J. Kennedy, și 
primul ministru al Angliei, H. Mac
millan, pînă la sfîrșitul deceniului al 
VII-lea Anglia va construi patru 
submarine. Fiecare din ele va fi în
zestrat cu 16 rachete „Polaris” care 
vor fi livrate de Statele Unite. Se\ 
presupune că aceste submarine se 
voi- construi pe șantierele navale en
gleze și la baza proiectării lor va fi 
pus planul de construcție a subma
rinului „Valliant“ cu unele modifi
cări.

LONDRA 20 (Agerpres). — La 19 
martie, reprezentanții opoziției labu
riste au încercat în Camera Comunelor 
să obțină de la primul ministru Mac
millan asigurări că guvernul englez va 
adopta măsuri constructive în vederea 
realizării unui acord cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare.

Deputata Barbara Castle a cerut or
ganizarea unor consultări anglo-ameri- 
cane pentru a se ajunge la o înțele
gere în vederea adoptării propunerii 
sovietice de a se efectua 2—3 inspecții 
pe an pe teritoriul fiecăreia din pu
terile nucleare.

Recunoscînd importanța inițiativei so
vietice, Macmillan și-a exprimat spe
ranța că această problemă se va re
zolva cu succes, 
asume obligația 
măsură concretă

El a refuzat însă să-și 
de a întreprinde vreo 
în această direcție.

Creșterea investițiilor americane
în țările Pieței comune

A- 
la 

Comisia C.E.E.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — 
genția France Presse, referindu-se 
datele furnizate de "
(organul executiv al Pieței comune), 
relevă că investițiile 
tal nord-american in țările Comunită
ții economice europene (Piața comu
nă) au crescut de la 1 680 de mili
oane dolari în 1957 (anul întemeierii 
C.E.E.) la 3 041 milioane de dolari în 
1961, adică cu 81 la sută.

Investițiile directe de capital nord- 
american în Germania occidentală au 
crescut în acest interval de timp de 
peste două ori, in Italia — cu 85 la 
sută, in Franța — cu 81 la sută.

în această perioadă au sporit și in
vestițiile directe de capital nord-ame
rican în Anglia, cu 1 550 milioane de 
dolari, adică cu 78 la sută.

directe de capi-

care, după cum 
creat în urma 

de la Bruxelles.

După efectuarea în Sahara 
a exploziei nucleare franceze 

Guvernul algerian cere începerea unor fratafive 
în vederea revizuirii acordurilor de la Evian

ALGER 20 (Agerpres). — La 20 
martie, Adunarea Națională a Alge
riei a fost convocată într-o ședință 
extraordinară pentru a dezbate si
tuația creată în urma efectuării de 
către Franța a unei explozii nucleare 
subterane în Sahara. în cadrul șe
dinței a luat cuvîntul primul minis
tru, Ahmed Ben Bella, care a făcut o 
declarație în numele guvernului. El 
a spus : „Sîntem în mod hotărît îm
potriva continuării experiențelor nu
cleare”. Condamnînd experiența nu
cleară franceză din Sahara, el a 
subliniat pericolul pe care îl repre
zintă și prejudiciul pe care această 
experiență îl aduce relațiilor dintre 
Algeria și Franța. Ben Bella a de
clarat că „guvernul algerian cere, cu 
sprijinul Adunării Naționale șt al 
poporului, începerea unor tratative 
cu guvernul francez în vederea revi
zuirii clauzelor militare ale acordu
rilor de la Evian și încetarea expe
riențelor nucleare pe teritoriul Al
geriei”. El a subliniat că „este în in
teresul celor două țări să înceapă de 
urgență tratative cu privire la revi
zuirea clauzelor militare incompati
bile cu independenta noastră’L

După cum anunță agenția 
în seara zilei de 19 martie, 
studenți au demonstrat pe 
Algerului, purtînd pancarte 
era scris „Jos Bomba”, „Tî , _ 
vizuite acordurile de la Evian”.

■k
TUNIS 20 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat al Ministerului Afa
cerilor Externe, dat publicității în

Reuter, 
sute ,de 
străzile 
pè care 

„Să fie re-

Tratativele de dezarmare
de la Geneva

seara zilei
de externe „ ----- ————, _....
l-a chemat pe ambasadorul Franței 
la Tunis, căruia i-a exprimat deza
cordul guvernului său față de efec
tuarea experienței atomice și i-a 
cerut să transmită guvernului fran
cez protestul, guvernului tunisian.

*
CONAKRY 20 (Agerpres). — Ex- 

primînd protestul poporului din 
Guineea, postul de radio Conakry a 
transmis' în ziua de 19 martie.nu
meroase declarații și comentarii în 
care era 
nucleară franceză 
subliniind că această 
constituie o 
securității și 
continentului

condamnată
din

GENEVA 20. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : în 
ședința plenară din 20 martie a Co
mitetului celor 18 state pentru dezar
mare, prezidată de Lall, șeful dele
gației Indiei, s-a reluat examinarea 
problemei dezarmării.

Toți cei care au luat cuvîntul, cu 
excepția reprezentantului S.U.A., 
au protestat energic împotriva 
noii experiențe nucleare efectua
te de Franța în Sahara. Reprezen
tantul R.A.U., Hassan, a fost primul 
care a condamnat această explozie, 
efectuată într-un moment cînd au a- 
părut posibilități pentru încheierea 
acordului privitor la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

Reprezentantul Cehoslovaciei, K. 
Kurka, a sprijinit declarația delega
tului R.A.U., subliniind că guvernul

Hotărîrile delà San José nu pot contribui la rezolvarea 
problemelor reale ale Americii centrale

SAN JOSÉ 20 (Agerpres). — La 
19 martie a luat sfîrșit conferința 
președinților țărilor Americii cen
trale cu președintele S.U.A.,, Ken
nedy. în cadrul unei conferințe de 
presă. Daniel Oduver, ministrul cos- 
tarican al afacerilor externe, a dat 
citire declarației adoptate de parti- 
cipanții la conferință.

Din textul declarației și al altor 
documente 
că această 
bui în nici 
meroaselor 
pun în cele mai înapoiate țări ale 
continentului.

Principala atenție a participanți- 
lor la conferință a fost concentrată 
asupra „preîntîmpinării extinderii 
influenței“ ideilor revoluției cubane 
asupra popoarelor țărilor Americii 
centrale. Măsurile prevăzute sînt 
menite, printre altele, să izoleze ță
rile Americii centrale și mai mult 
de lumea exterioară, să nu permită 
pătrunderea în aceste țări a adevă
rului despre Cuba.

însemnătatea pe care o acordă 
S.U.A. acestor măsuri reiese din 
faptul că funcțiile de control asu
pra aplicării lor au fost preluate de 
către Washington. Este semnificativ 
că la conferința miniștrilor afaceri
lor interne ai țărilor Americii cen
trale, care s-a hotărît să aibă loc la 
începutul lunii aprilie la Managua 
— capitala statului Nicaragua — in
tenționează să participe și ministrul 
de justiție al S.U.A., Robert Ken
nedy. Aceasta prevestește interven-

date publicității reiese 
conferință nu va contri- 
un fel la rezolvarea nu- 
probleme reale care se

Bogota (Columbia). Poliția împrâșlie o demonstrație antiguvernamentală.
.. £

ția S.U.A. în treburile interne ale 
statelor Americii centrale în sco
pul intensificării înăbușirii mișcării 
de eliberare națională.

Declarația cu privire la aspectele 
economice și politice ale conferinței 
are un caracter extrem de vag. Ea 
dovedește intenția fermă a monopo
lurilor nord-americane de a nu slăbi 
controlul asupra economiei țărilor 
Americii centrale pe care ei le con
sideră drept anexe ale lor 
furnizează materii prime.

în ce privește problema așa-nu- 
mitei integrări economice a 
din America centrală, reprezentanții 
S.U.A. la conferință au urmărit ca 
nu cumva planurile acestei integrări 
să depășească cadrul intereselor 
monopolurilor din S.U.A, De aceea, 
în declarație se acordă o mare im
portanță „stimulării — cu ajutorul 
S.U.A. — a activității inițiativei 
particulare“.

La insistența reprezentanților ță
rilor Americii centrale, în declarație 
a fost introdus un punct privitor la 
necesitatea stabilizării prețurilor la 
■materiile prime exportate de 
țări și majorarea prețurilor, 
sebi la cafea și banane.

în felul acesta conferința 
San José nu a creat nici un 
premise pentru rezolvarea grelelor 
probleme economice care stau în fața 
celor șase țări din America centrală. 
Totodată, prin măsurile sale anticu- 
bane, conferința contribuie la inten
sificarea încordării în Marea Carai
bilor.

care le

statelor

aceste 
îndeo-

de la 
fel de

Convorbirile de la Cairo
CAIRO 20 (Agerpres). — La 19 

martie au început la Cairo convor
biri între președintele R.A.U., Nasser, 
și primul ministru sirian, Salah Bi
tar. Aceste tratative sînt o continua
re a tratativelor dintre R.A.U., Siria 
și Irak, care s-au întrerupt în urmă 
cu cîteva zile. Ele s-au desfășurat 
pentru început într-un cadru bilate
ral deoarece tratativele precedente 
au evidențiat o serie de divergențe 
între Siria și R.A.U. în problema u- 
nității arabe. După întrevederile de 
marți și miercuri nu a fost dat pu
blicității nici un comunicat oticial. 
Agenția France Presse relevă însă 
că convorbirile au fost consacrate 
unor „explicații deschise“. Presa e- 
gipteană subliniază în această pri
vință că „înaintea oricăror noi tra
tative este indispensabilă o clarifi
care a atmosferei între Cairo și Par
tidul Baas“ (partid naționalist arab, 
care a inspirat loviturile de stat din 
Siria și Irak).

La Cairo se așteaptă și sosirea 
unei delegații a guvernului irakian 
condusă de președintele Consiliului 
de Miniștri al Irakului, Hassan El- 
Bakr.

Franței nu numai că boicotează tra
tativele de la Geneva pentru dezar
mare, dar încalcă și Carta O.N.U.

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
propus ca să fie incluse imediat pe 
ordinea de zi a ședinței proiectul 
declarației privind renunțarea de a 
se folosi teritoriile străine pentru 
amplasarea mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare și proiectul 
pactului de neagresiune între 
N.A.T.O. și țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia.

Reprezentantul Bulgariei, Taraba- 
nov, a vorbit despre necesitatea în
cheierii unui, pact de neagresiune 
între țările participante la Tratatul 
de'.la Varșovia și țările membre ale. 
N.A.T.O., subliniind că un asemenea 
pact ar contribui în mare măsură 
la destinderea încordării relațiilor 
internaționale.

Stelle, șeful delegației Statelor 
Unite, a.făcut unèle observații refe
ritoare la reducerea armamentelor 
în primă etapă a realizării.. planului 
de dezarmare. EL s-a opus lichidării 
bazelor americane de pe teritoriile 
străine prevăzută în propunerile so
vietice.

Semion Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care s-a alăturat 
protestului reprezentanților R.A.U. 
și Cehoslovaciei, și-a exprimat sur
prinderea în legătură cu faptul că 
delegații S.U.A. și Angliei nu au 
luat poziție împotriva experienței 
nucleare franceze din Sahara, ceea 
ce înseamnă — a spus el — că a- 
ceastă experiență aduce o contribu
ție la planul comun al puterilor oc
cidentale nucleare de a-și perfec
ționa armamentul atomic. Repre
zentantul U.R.S.S. a arătat apoi că 
Uniunea Sovietică a făcut totul pen
tru a scoate din impas negocierile 
în problema dezarmării generale și 
totale, prezentînd în acest sens un 
proiect de tratat a cărui adoptare și 
aplicare ar elimina definitiv perico
lul unui război nuclear.

experiența 
18 martie, 
experiență 

amenințare la adresa 
sănătății popoarelor 

african.
ir

DAMASC 20 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. anunță că ministrul de 
externe sirian l-a convocat la 19 
martie pe ambasadorul francez la 
Damasc, căruia i-a înmînat protes
tul guvernului sirian împotriva re
luării experiențelor nucleare în Sa
hara.

Ministrul de externe sirian a de
clarat, de asemenea, că guvernul 
său „este gata să sprijine Algeria 
în orice ' măsură pe care 
va întreprinde împotriva 
țelor nucleare franceze”.

*
CAIRO 20 (Agerpres).— 

ca Arabă Unită condamnă cu hotă- 
rîre experiența nucleară subterană 
efectuată de Franța în Sahara alge
riană“, a declarat la 20 martie Ha- 
tem, ministrul culturii și informa
țiilor al R.A.U Explozia nucleară, 
a subliniat ministrul, constituie o ac
țiune dușmănoasă condamnabilă îm
potriva omenirii, împotriva aspira
țiilor și a viitorului ei.

•k
PARIS 20 (Agerpres). — Detona

rea bombei atomice franceze va a- 
vea urmări grave pe plan interna
țional, scrie la 20 martie ziarul 
„L’Humanité", subliniind că această 
măsură îngreunează și mai mult în
cheierea unui acord privind înceta
rea experiențelor cu arma nucleară.

La rîndul său ziarul „Libération“ 
arată că „această acțiune a guver
nului francez subminează prestigiul 
internațional al Franței".

Partizanii păcii din Franța, se 
spune în declarația Secretariatului 
mișcării partizanilor păcii din Fran
ța. protestează cu hotărîre împotri
va acestor acțiuni ale guvernului. 
Interesele Franței, arată ei, cer ca 
Franța să ia inițiativa pentru a con
tribui la încheierea unui acord in
ternațional cu privire la încetarea 
pretutindeni a oricăror experiențe 
cu arme nucleare, în loc să între
prindă acțiuni care, înăsprind în 
mod primejdios situația internațio
nală, nu factdecît să îngreuneze rea
lizarea unui asemenea acord.

aceasta o 
experien-

„Republi-

Alegerile din U.R.S.S.

în

în timp ce oamenii progresiști din întreaga lume își exprimă indig
narea față de represiunile sîngeroase dezlănțuite în Irak împotriva de
mocraților, la Bagdad tribunalul militar continuă să însceneze procese 
în care mii de oameni nevinovați sînt condamnați la ani grei de temni
ță sau chiar Ia moarte. Potrivit evaluărilor oficiale, în Irak au fost ares
tați peste 
proces ce

7 000 de patrioți. în fotografie: un aspect din timpul unui 
se desfășoară în fața tribunalului militar din Bagdad.

Notă externă

De ce au fost rupte relațiile 
între Somalia și Anglia ?

notă prin 
imediată 
ambasa- 
Somaliei.

După ce săptămîna trecută parla
mentul somalez a aprobat hotărîrea 
guvernului de a rupe relațiile diplo
matice cu Anglia, ziarele, au anun
țat că ambasadorului britanic la Mo
gadiscio i s-a înmînat o 
care se cere rechemarea 
a întregului personal al 
dei engleze din capitala
în notă se arată că ruperea relații
lor diplomatice dintre cele două țări 
se datorește refuzului autorităților 
coloniale engleze de a lua în consi
derare dreptul la autodeterminaie a 
populației somaleze 
de nord ale Kenyei.

Republica Somalia, 
dent din vara anului 
luată între frontierele 
nii Somalia italiană 
ză. împreună cu Somalia franceză, 
aceste teritorii formau, pînă Ia co
tropirea lor de către colonialiști, un 
stat unitar. Referindu-se la îmbucă- 
tățirea lui, parlamentarul somalez 
Mahomed Aii Farah a declarat că 
colonialiștii „au modificai harta 
Africii după bunul lor plac, stabilind 
frontierele Somaliei în așa fel îneît o 
parte însemnată a somalienilor s-au 
pomenit în afara acestor frontiere, în 
țările africane vecine''. în partea de 
nord a Kenyei o bună parte din 
populație este formată din somalezi. 
După cucerirea independentei, So
malia a revendicat districtele locuite 
de somalezi. O anchetă întreprinsă 
de o comisie trimisă de Anglia la 
fața locului a arătat că 86 la sută 
din populație s-a pronunțat pentru 
alipire. Autoritățile engleze n-aü 
luat însă în considerate această do
rință. Din această cauză în nordul 
Kenyei s-a creat o situație încordată 
care a culminat cu evenimentele pe
trecute la sfîrșitul lunii trecute cînd 
au avut loc ciocniri între populație

și trupele coloniale, în cursul cărora 
24 de persoane au fost rănite, iar 
alte 47 persoane arestate. Știrea 
despre aceste ciocniri a produs in
dignare la Mogadiscio, unde au 
avut loc demonstrații de protest la 
cate au participai cîteva zeci de 
mii de persoane. Primul ministru al 
Somaliei a avertizat atunci că neso
cotirea cererilor populației din nor-

din districtele

stat indepen- 
1960, este si- 
fostelor colo

și cea engle-

Ședințe extraordinare la Bonn
BONN 20 (Agerpres). — După în

cheierea lucrărilor ședinței din 18 
martie a Bundestagului, în cadrul 
căreia s-a discutat hotărîrea guver
namentală cu privire la introducerea 
embargoului asupra livrării țevilor 
de oțel din Germania occidentală 
către Uniunea Sovietică, la 19 mar
tie a avut loc o ședință extraordi
nară a guvernului vest-german con
sacrată acestei probleme.

Purtătorul oficial de cuvînt al gu
vernului vest-german, Karl Günther 
von Hase, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că guvernul 
R. F. Germane consideră această 
problemă „încheiată", fără să spună 
însă nimic în legătură cu hotărîrea 
adoptată.

embargoului

anunțat, în 
avut loc la

Agenția D.P.A., referindu-se la șe
dința extraordinară a guvernului 
vest-german, relevă totuși că ,.a 
continuat o dispută înverșunată în 
legătură cu problema 
asupra țevilor".

După cum s-a mai 
cursul zilei de luni au
Bonn două ședințe extraordinare ale 
fracțiunilor parlamentare a U.C.D. și 
a Partidului liber-democrat în ca
drul cărora reprezentanții Partidu
lui liber-democrat s-au pronunțat 
împotriva instituirii embargoului 
asupra exportului de țevi din Ger
mania occidentală către Uniunea 
Sovietică.

dul Kenyel poate compromite rela
țiile dintre cele două țări.

După cum se știe, problema inde
pendentei Kenyei este și ea nerezol
vată. Londra depune multe eforturi 
pentru a tergiversa acordarea inde
pendenței acestei colonii. Ea nu va 
putea fi însă amînată multă vreme. 
Experiența a arătat și în alte părți 
că puterile coloniale, înainte de pro
clamarea independenței naționale a 
unor state, obișnuiesc să lase moș
tenire printre altele și cîte o dispută 
de ordin national, care să mențină 
discordia între noile state indepen
dente și să permită colonialiștilor să 
continue să-și exercite dominația. 
Este unul din aspectele politicii „di
vide et impera“ (împarte și stăpî- 
nește) Este îndreptățită întrebarea 
care se pune acum în rîndul opiniei 
publice africane — oare nu este 
problema somalienilor din Kenya 
un astfel de măr al discordiei?

Recent, în nordul Kenyei s-au des
fășurat mari manevre militare 
gleze cu participarea unor trupe 
Aden și Cipru. Aceste manevre 
ganizate la granițele Somaliei 
fost considerate la Mogadiscio
o încercare de intimidare a țării. 
Dar în noua configurație a lumii, 
tinerele state independente nu se 
mai lasă ușor intimidate.

en- 
din 
or- 
au 
ca

A. BUMBAC

MOSCOVA. La 17 martie, 
U.R.S.S. au avut loc alegerile pen
tru Sovietele Supreme ale Repu
blicilor unionale — Azerbaidjană, 
Armeană, Gruzină, Kirghiză, Li
tuaniană și Estonă, După cum a- 
nunță agenția TASS, pentru can- 
didații desemnați în funcția de de- 
putați ai Sovietelor Supreme ale 
Republicilor unionale au votat în
tre 99,53 și 99,96 la sută din alegă
tori. 49 la sută din deputății aleși 
sînt muncitori și colhoznici înca
drați în producție.

prezentantul Uniunii Sovietico, N. Fe
dorenko, a propus ca problema Rho- 
desiei de sud să fie înscrisă pe ordi
nea de zi a sesiunii speciale a Adu
nării Generale O.N.U. El a propus să 
fie sesizat Consiliul de Securitate a- 
supra situa|iei din Rhodesia de sud, 
ți să fie trimisă o misiune a O.N.U. 
care să studieze situafia la fafa locu
lui și care să facă recomandări con
crete în funefie de situația existentă.

MOSCOVA. Piloții cosmonauți 
Andrian Nikolaev și Pavel Po- 
povici au părăsit la 19 martie Mos
cova, plecind spre Brazilia. Ei fac 
parte din delegația sovietică ce va 
participa la deschiderea la 
Paolo a expoziției 
pentru aeronautică 
tică.

Sao
internaționale 
și cosmonau-

de Război al
Val de greve în Peru

a continua lupta împotriva închi
derii minelor, precum și a conce
dierii minerilor.

O nouă naționalizare
în Birmania

NEW YORK. Comitetul studen
țesc american de coordonare a ac
țiunilor nevfolente a cerut guver
nului din S.U.A. 
să trimită trupe 
în statul Missis
sippi pentru, a- 
părarea dreptu
rilor și a vieții 
negrilor, care vor să se înscrie în 
listele de alegători.

LONDRA. Compania engleză 
„Castrol Motor Oii", care desface ju
mătate din producția 
uleiuri pentru motoare, 
majorare cu 3—4 la sută

SAN JOSÉ. La San 
arestat Efraim Rodriguez, 
pondentul agenției Prensa Latina 
în Costa Rica. Arestarea lui este 
pusă în legătură cu conferința 
președinților țărilor din America 
centrală și S.U.A., care are loc la 
San José. Totodată, au fost ares
tate o serie de alte persoane fiind 
învinuite de „propagandă împo
triva conferinței“.

NEW YORK. în comitetul special

LIMA. In Peru are loc un nou 
val de greve. 30 000 de funcționari 
de stat din regiunile sudice ale ță
rii au declarat grevă generală ce- 
rînd mărirea salariilor. Greva a 
paralizat activitatea tuturor între-

BONN. Ministerul
R. F. Germane a anunțat că în 
luna mai va fi formată prima sub
unitate a Bundeswehrului, înar
mată cu rachetele americane de 
tipul „Sergeant”. Militari din Bun
deswehr 
Unite un 
mînuirea

au urmat în Statele 
curs de instrucție pentru 
acestei arme. Rachetele

RANGOON. Guvernul birman a 
hotărît să naționalizeze Banca de 
dezvoltare industrială. Aceasfa este 
a 25-a bancă naționalizată în ultimul 
timp.

„Sergeant” sînt prevăzute cu fo
coase atomice.

britanică de 
a anunțat o 
a prețurilor.
José a fost 

cores-

prinderilor de stat și organelor 
conducerii locale, precum și a insti
tuțiilor de invățămînt 
servicii ale gospodăriei 
din aceste regiuni.

și a unor 
comunale

martie, J.VARȘOVIA. La 19
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
care a vizitat Mexicul, New Yor- 
kul și Roma, s-a înapoiat în pa
trie.

TOKIO. Guvernul japonez a e- 
laborat o lege menită să reducă în 
mod considerabil restricțiile legis
lației japoneze față de renașterea 
cartelurilor industriale adoptată de 

Dieta japoneză 
după război. în 
decursul anilor, 
legea antitrust a 
fost modificată 
de mai multe ori, 

ceea ce a contribuit la lichidarea e- 
senței ei antimonopoliste. Acum 
cartelurile monopoliste efintr-o se
rie de ramuri industriale, sub pre
textul acordării unor mai mari po
sibilități de concurență pe piețele 
internaționale urmează să benefi
cieze de o libertate deplină.

MONTEVIDEO. într-un apel adre
sa*  tuturor organizațiilor politice din 
Uruguay, Frontul de eliberare națio
nală din Uruguay cheamă aceste or
ganizași să sprijine Congresul conti
nental de solidaritate cu Cuba, care 
va avea loc ia Rio de Janeiro. Apelu' 
cere guvernului Uruguayan să men- 

O.N.U. pentru aplicarea Declarației ' fină relații cu Cuba, potrivit princi- 
cu privire la acordarea independen- piulu! ne’nfervenției în afacerile in
iei popoarelor și țărilor coloniale, re- terne ale ailor țări.

LONDRA. La 19 martie a sosit 
la Londra, intr-o vizită oficială de 
două zile, ministrul bugetului ita
lian, Ugo la Malfa. Ea se înca
drează în activitatea diplomatică 
intensă între Anglia și Italia, des
fășurată în urma eșecului tratati
velor de la Bruxelles în legătură 
cu cererea britanică de aderare la 
Piața comună.

TOKIO. In orașul Bibai (insula 
Hokkaido) a avut loc un miting de 
protest al locuitorilor insulei îm
potriva „raționalizării" capitaliste 
în industria carboniferă a țării. La 
miting au participat 12 000 de oa
meni, reprezentînd 70 de organiza
ții din Hokkaido. Participantă la țională a F.D.I.F. pentru a cerceta 
miting și-au exprimat hotărîrea de situația din Irak.

BERLIN. Aci a avut loc o șe
dință a Biroului Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor, 
consacrată pregătirilor pentru al 
V-lea Congres mondial al femeilpr, 
care va avea loc între 24 și 29 iu
nie la Moscova. La ședință a fost 
discutat, de asemenea, proiectul 
programului de activitate al 
F.D.I.F., care va fi adoptat la con
gres. în afară de aceasta, s-a hotă- 
rît să se trimită o comisie internâ-
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