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Vedere de pe Șantierul naval din Galați

Mima de concepție — 
la un nivel mereu mai înalt

în întreprinderile noastre se spu
ne adesea : „Calitatea începe de la 
concepție“. într-adevăr, caracteristi
cile constructive și funcționale, pre
cum și calitatea oricărui produs, de
pind, în primul rînd, de felul în 
care a fost conceput. Pentru a pu
tea construi nave moderne, la un 
înalt nivel tehnic-calitativ, serviciile 
proiectări și tehnolog-șef ale șantie
rului nostru au fost întărite conti
nuu cu cadre de ingineri bine pre
gătiți, avînd o bogată experiență în 
producție. Este semnificativ faptul 
că numărul inginerilor din compar
timentul de concepție a crescut în 
1962 cu 55 la sută față de 1959. In 
acțiunea de întărire a serviciilor de 
concepție am fost continuu ajutați 
de comitetele re
gional și orășe
nesc de partid Ga
lați. Activitatea 
susținută de în- 
drumare a ingine
rilor constructori 
navali, care lucrau 
în întreprinderi cu alt profil, spre a 
veni să lucreze pe șantierul nostru, 
a dat roade. Au venit la noi în 
întreprindere peste 20 de ingineri ; 
marea lor majoritate au fost re
partizați în munca de concepție.

Creșterea numărului de ingineri 
în serviciile de concepție și alte mă
suri luate de conducerea șantierului 
privind îmbunătățirea muncii în a- 
ceste servicii s-au reflectat pozitiv 
în toate verigile producției. Față de 
1959, în anul 1962 numărul proce
selor tehnologice noi elaborate s-a 
dublat, iar cel al S.D.V.-urilor a 
crescut cu 81 la sută. In această 
perioadă, compartimentul de con
cepție a elaborat proiecte pentru 
două tipuri de cargouri, al treilea 
fiind în curs de definitivare.

Anul trecut, cu prilejul unei con
sfătuiri ținute la șantierul nostru cu 
toți constructorii-șefi ai șantierelor 
navale din țară, s-a întocmit un 
plan de elaborare a normelor de 
tipizare pentru reperele cu cea mai 
mare pondere în proiectarea de nave. 
Șantierul nostru a realizat 20 nor
me de tipizare, care au fost apro
bate de consiliul tehnico-știintific 
din Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini. Folosirea a- 
cestor norme tipizate va aduce im
portante economii în munca de pro
iectare. Ne vom strădui să extindem 
acțiunea de tipizare și de utilizare a 
proiectelor refolosibile la noile 
proiecte de execuție pentru a mări 
astfel capacitatea de producție a 
sectorului de proiectări și a ușura 
munca tehnologilor și a secțiilor 
productive.

în cadrul serviciului tehnolog-șef

Din experiența 
Șantierului naval Galați

al șantierului a fost creată, în ulti
mii ani, o grupă de ingineri care se 
ocupă exclusiv de elaborarea pro
ceselor tehnologice noi. Dintre pro
blemele pe care le rezolvă această 
grupă menționăm confecționarea și 
asamblarea elementelor corpului na
vei din oțeluri speciale, asamblarea 
secțiilor și a bloc-secțiîlor, monta
rea corpului pe cală, etanșarea 
compartimentului cu aer compri
mat, montarea liniei de axe, a eli
celor, a motoarelor principale etc. 
în instrucțiunile tehnologice de 
principiu se dau și indicații pentru 
organizarea locului de muncă. Ope
rația de însemnare a tablelor cor
pului se face după albumele de 
croire, ceea ce duce la creșterea 
coeficientului de utilizare a tablei. 
Albumele se întocmesc pe etape 
tehnologice în scopul asigurării unui 
flux tehnologic rațional de asam
blare a secțiilor și bloc-secțiilor cor
pului navei’. Debitarea materialului 
se realizează tot după pagini de al
bum și pe etape tehnologice. în
semnarea și debitarea se normează 
pe pagini de album, aceste operații 
fiind executate de echipe speciali
zate. în acest mod se obține o creș
tere a productivității muncii și se 
scurtează ciclul de fabricație a na
vei cu 5 luni, față de cit a durat 
ciclul de fabricație a primei nave 
construite.

în urma unui schimb de expe
riență cu Uzinele „23 August“-Bucu-
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rești, sectorul nostru de proiectări 
a fost organizat, începînd de la 1 ia
nuarie 1963, pe aceleași principii ca 
și sectorul de proiectări al Uzinelor 
„23 August“. Acest lucru va permite 
asigurarea unei stabilități mai mari 
a cadrelor în acest important sec
tor, creșterea cointeresării lor în 
îndeplinirea sarcinilor de proiectare 
la termenele planificate și sporirea 
capacității de proiectare. De altfel 
rezultatele obținute în primul tri
mestru al acestui an. prin aplica
rea acestui sistem de organizare ne 
dau convingerea că planul de pro
iectare pe anul 1963 va fi îndepli
nit și depășit.

Odată cu întărirea serviciilor de 
concepție, pe șantierul nostru se a- 

cordă o mare a- 
tenție ridicării ni
velului tehnico- 
profesional al in
ginerilor. La pro
punerea comitetu
lui de partid, încă 
din 1962 au fost 

organizate cursuri de specializare a 
inginerilor. Aceste cursuri, la care 
predau lecții profesori din cadrul 
Institutului politehnic Galați, înar
mează pe inginerii noștri cu cunoaș
terea noilor metode de calcul în 
construcția de nave și a diferitelor 
probleme de automatizare. Ele sînt 
frecventate de majoritatea in
ginerilor din compartimentul de 
concepție. în afară de aceste 
cursuri, comisia de ingineri și teh
nicieni a șantierului organizează 
conferințe privind noutățile teh
nice apărute în literatura de 
specialitate. în momentul de față 
ne ocupăm de reorganizarea grupei 
de documentare de la sectorul de 
proiectări, astfel ca inginerii și pro- 
iectanții să fie în permanență la cu
rent cu tot ce e nou în specialita
tea respectivă și să execute proiec
te de calitate superioară și cu pro
ductivitate sporită pe baza materia
lelor bibliografice pregătite de a- 
ceastă grupă.

în domeniul ridicării nivelului de 
cunoștințe tehnico-profesionale al 
cadrelor care lucrează în serviciile 
de concepție, au fost obținute rezul. 
täte bune și în urma participării u- 
nor ingineri la sesiunile științifice ale 
Institutului politehnic Galați și ale 
Academiei R.P. Romîne—filiala Ti-

Ing. GELU KAHU 
laureat al Premiului de Stat, 
director tehnic de concepție 
GHEORGHE CATRINESCU 

inginer-șef de concepție
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IN REGIUNEA IAȘI

S-a terminat semănatul porumbului
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Ieri, pe ogoarele regiunii lași co

lectiviștii și mecanizatorii au înșămînțat ultimele suprafețe cu po
rumb. Ca urmare a folosirii din plin a întregii capacități de lucru a 
tractoarelor, mașinilor agricole și atelajelor, s-a reușit ca pînă 
seara să se termine semănatul celor 245 000 hectare planificate a fi 
semănate cu porumb în această primăvară.

In prezent, colectiviștii șt mecanizatorii își îndreaptă atenția 
spre lucrările de întreținere a culturilor și izlazurilor, spre lucrările 
din grădina de legume, vie și livadă. >•

Încheierea concursului 
ai agriculturii

Duminică la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu” din. Capitală a 
luat sfîrșit concursul „Viitorii tehni
cieni ai agriculturii socialiste”, orga
nizat de Consiliul Superior al Agri
culturii și Comitetul de radiodifuziune 
și televiziune. Desfășurat pe 5 faze — 
clase, școli, regiuni și interregional — 
concursul a antrenat un număr de 
12 775 de elevi din 188 de școli tehnice 
agricole, hortiviticole, veterinare și 
școli profesionale de mecanici agri
coli. La întrecerea finală desfășurată

Expoziție 'de pictură
TULCEA (coresp. „Scînteii”). — 

La Tulcea s-a deschis o expoziție de 
pictură a tinerilor artiști plastici a- 
matori din raion Cele 60 de lucrări 
expuse înfățișează aspecte din di
ferite domenii de activitate : munca 
în uzină, peisaje din Deltă, portrete 
de muncitori și colectiviști fruntași 
etc.

In turneu
Ieri seară, în fața publicului brăi- 

lean, artiștii Teatrului muzical din 
Brașov au prezentat un spectacol de 
estradă intitulat : „Bună dimineața, 
Brașov“.

In ultimele zile, în orașe yi centre 
de raioane din regiunea Galați au 
prezentat spectacole mai multe co
lective teatrale din țară. Teatrul re
giunii București, de pildă, a jucat 
la Galați piesa „Mateiaș Gîscarul", 
artiștii din Sibiu au oferit tecuceni- 
lor și locuitorilor din Bujor specta
cole cu piesa „Impricinații“.

In interiorul ziarului:
• Margareta Bărbuță — Reali

zări și posibilități — însemnări pe 
marginea turneului Teatrului de stat 
din Bacău (pag. 2-a).

• I. Pleavă, D. Mineulescu — 
Instantanee din... viteză (pag. 2-a)

• Sport (pag. 3-a).

• Corespondentă din Paris : 
T. Vornicu — „Relansare euro
peană” sau împotmolire ? (pag. 
4-a).

z/Viitorii tehnicieni 
socialiste"
. ... • ■ ■

duminică în fața a sute de elevi și 
profesori din întreaga țară au luat 
parte 32 de concurenți .reprezentînd 
16 școli tehnice și profesionale de 
mecanici agricoli. Locul I a fost cîști- 
gat de reprezentanții Centrului școlar 
agricol Dragomirești Vale (horticultu
ral, Centrului școlar agricol Tg. Mureș 
(veterinar). Centrului școlar agricol 
Tecuci (agricultură), Școlii profesio
nale de mecanici agricoli Sibiu (me
canizare). Câștigătorilor li s-^au decer
nat premii în obiecte. _ (Agerpres)

Sesiune științifică
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Sîm- 

bătă și duminică s-au desfășurat la 
Cluj lucrările Sesiunii științifice a 
cadrelor didactice de la Institutul 
politehnic din localitate. După cu- 
vîntul de deschidere rostit de către 
tov. ing. Alexandru Domșa, rectorul 
institutului, s-au ținut ședințe de lu
cru pe secții : Construcții, Tehnolo
gia construcțiilor de mașini, Meta
lurgia pulberilor, Matematică etc.

Noi modele de încălțăminte
In sala clubului „Voința“ din 

Craiova s-a deschis duminică o 
expoziție cuprinzînd cele mai noi 
modele de încălțăminte care au 
foet selecționate la cel de-al 3-lea 
concurs pe țară oiganizat de 
UCECOM. I.iii cadrul expoziției 
sînt prezentate 430 de modele de 
încălțăminte bărbătească, pentru 
femei și copii, pentru toate se- 
zoanele. (Agerpres)

Vizitele secretarului general
al O. N. U., U Thant

In regiunea Ploiești
în cea de-a doua zi a vizitei sale 

oficiale în țara noastră, U Thant, 
secretarul general al O.N.U., a făcut 
o călătorie în regiunea Ploiești. 
Oaspetele a fost însoțit de Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și de Mihail Hașe- 
ganu, reprezentantul permanent al 
R. P. Romine la O.N.U.

Primul popas a fost făcut la Uzi
nele constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai“. Pe fațada uzinelor era 
înscrisă în limbile romînă și engle
ză urarea „Bine ați venit Oaspe
tele a fost întîmpinat de Constantin 
Tuzu, ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, Gheorghe 
Stan, președintele sfatului popular 
regional, și Gheorghe Marusi, pre
ședintele sfatului popular orășe
nesc, de conducători ai uzinelor și 
de numeroși muncitori.

în sala de oaspeți, secretarul ge
neral al O.N.U. a fost informat pe 
larg de Nicolae Popa, directorul ge
neral al întreprinderii, asupra isto
ricului dezvoltării uzinelor și asu
pra actualei producții de utilaj pe
trolier. Cu prilejul convorbirii care 
a avut loc aici, cit și în timpul vi
zitării unor secții ale uzinelor, 
oaspetele a manifestat un interes 
deosebit pentru procesul de pro
ducție, pentru condițiile de lucru 
și de viață ale muncitorilor; el a 
pus numeroase întrebări referitoare 
la felul cum sînt rezolvate unele 
probleme tehnice, cum se asigură 
pregătirea cadrelor și creșterea ca
lificării acestora. în continuare, 
oaspetelui i-au fost arătate spitalul, 
creșa și grădinița de copii, clubul, 
cinematograful și alte construcții 
social-culturale. Apoi, pe platoul ge
neral de montaj, specialiștii uzine
lor au făcut o demonstrație de ri
dicare a instalației de foraj 4 Ld, 
operație care a fost urmărită cu 
vie atenție.

în cartea de onoare a uzinelor, U 
Thant a înscris cuvinte de mulțu
mire pentru amabilitatea conducă
torilor și muncitorilor uzinei care 
i-au arătat multe lucruri intere
sante și pline de învățăminte în le
gătură cu activitatea lor, urîndu-le 
totodată noi succese în muncă.

în amintirea acestei vizite, secre
tarului general al O.N.U. i-a fost o- 
ferită în dar macheta instalației de 
foraj 4 Ld.

In vizită la Uzinele constructoare de utilaj petrolier „1 Mai"-Plole?tl

Mecanizatori și colectiviști
Sînt atît de înfrățiți cu pămîntul 

incit, zărindu-i de departe, îți par per
sonajele unui tablou căruia cîmpia îi 
ține loc de pînză. Cînd te apropii de ei 
și, mai ales, dacă-i nimerești dați jos de 
pe mașini, cu greu poți face deosebirea 
dintre mecanizatorul care conduce 
tractorul și colectivistul ce suprave
ghează semănătoarea. Împreună înving 
greutățile, împreună se bucură de 
succesele dobîndite.

Anul trecut media pe hectar la cele 
opt gospodării colective deservite de 
S.M.T. „23 August“, regiunea Dobro- 
gea, a fost de 2 326 kg grîu și 3 246 kg 
porumb boabe. Este de netăgăduit că 
aceste rezultate n-ar fi fost cu putință 
fără o colaborare dintre cele mai strînse 
intre mecanizatori și colectiviști.

Am vizitat recent trei dintre cele opt 
gospodării colective : Moșneni, Dulcești 
și „23 August’’. Peste tot se însămînțau 
ultimele suprafețe cu porumb. Oamenii 
erau mulțumiți și de calitatea lucrărilor 
și de viteza zilnică indicată de către 
inginerii agronomi. Cît privește viteza, 
aceasta era stabilită nu în limitele 
programului de lucru obișnuit, ci 
ale unei zi-lumină, adică începînd cu 
răsăritul și terminînd cu apusul 
soarelui. Altfel nu s-ar fi izbu
tit ca în aceeași perioadă de timp să se 
termine și cu insămînțatul culturilor 
din prima epocă (întîrziat de vremea 
nefavorabilă) și cu cel al porumbului. 
Fără îndoială că și aici a fost nevoie 
de colaborare, pentru că degeaba ai 
pretenție la mecanizator să facă și să 
dreagă cînd tu, colectivist, n-ai asigu
rat din timp sămînța necesară sau în 
zadar are pretenție mecanizatorul la 
colectivist să-i pună totul la îndemînă 
cînd, după doi pași, mașina rămîne în
țepenită în brazdă.

La Moșneni, pe tractoriștii Petre 
Iordache, Gheorghe Pîrvulescu, Aurel 
Mardare și Dumitru Marin i-am gă
sit în cîmp. Și, cu toate că nu mai era 
mult pînă să scapete soarele, nu dădeau 
deloc semne că s-ar grăbi să se îndrepte 
spre casă: La fel și mînuitorii de se
mănători Gheorghe Tohăneanu, Saledin 
Egrem și Giumali Munif. Pentru că 
nicicînd cbpele nu prețuiesc mai mult

Apoi, într-o mașină deschisă, oas
petele a trecut prin centrul orașului 
Ploiești, unde a schimbat saluturi 
prietenești cu sutele de ploieșteni 
care l-au întîmpinat cordial pe în
tregul parcurs. Aceeași primire 
plină de simpatie i-a fost făcută în 
satele prin care a trecut, în drum 
spre Valea Călugărească, numeroși 
locuitori ieșindu-i în întîmpinare cu 
flori.

La stațiunea experimentală de 
cercetări horti-viticole de la Valea 
Călugărească, oaspetele a fost salu
tat de Eugen Alexe, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agricul
turii, președintele Comitetului na
țional F.A.O. (organizație speciali
zată a O.N.U.), și de Constantin Ma
rin, președintele Consiliului agricol 
regional-PIoiești. Directorul stațiu
nii, Iuliu Laszlo, a dat ample ex
plicații asupra activității de cerce
tare și de producție a vinului, asu
pra soiurilor de struguri ce se cul
tivă la Valea Călugărească, după 
care a fost vizitat combinatul de 
vinificație.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat apoi spre Buftea.

Dej’un oferit de ministrul 
afacerilor externe

Duminică Ia amiază, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Romîne, 
Comeliu Mănescu, a oferit un de
jun la Palatul de la Buftea în cin
stea secretarului general al O.N.U., 
U Thant.

La dejun au luat parte Gogu Ră- 
dulescu, ministrul comerțului exte
rior, Constantin Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini, Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Eugen Alexe, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, Tra
ian Ionașcu, președintele Asociației 
pentru națiunile unite din R. P. Ro
mînă, precum și Mihail Hașeganu, 
reprezentantul permanent al R. P. 
Romîne la O.N.U. Au luat parte, de 
asemenea, secretarul personal al lui 
U Thant, Donald Thomas, și atașa
tul său de presă, Ramses Nassif.

în timpul dejunului, Corneliu Mă
nescu și U Thant au rostit toasturi.

Exprimîndu-și bucuria de a-1 avea 
ca oaspete pe secretarul general al

ca la semănat. Faptul că ei folosesc 
cu rost fiecare clipă dovedește, fie că 
e vorba de mecanizator, fie de co
lectivist, un înalt simț de răspun
dere pentru soarta recoltelor.

Această răspundere n-a apărut dintr-o 
dată și nici colaborarea nu mergea ca 
pe roate ■ în urmă cu cîțiva ' ani: Cau
zele erau mai multe. Pe de o parte, 
tractoriștii fiind străini de loc nu-și 
prea puneau la inimă dacă în urma ma
șinii va ieși producție bună sau nu. 
Pentru ei numărul de hantri era preo
cuparea principală. De calitate nu se 
prea interesau. Pe de altă parte, unii 
colectiviști vedeau în mașini și în cei 
care le conduceau un fel de străini care 
mai mult ar fi încurcat treaba. Unii vo
iau să afle răspuns la anumite întrebări, 
ca de pildă: de ce ar fi neapărat ne
voie să ari la treizeci de centimetri 
adîncime cînd din moși s-au obișnuit 
cu șapte-opt, de ce trebuie sămînță 
selecționată, că bobul tot răsare, sau 
de ce să faci atîtea prașile ? Ba 
Munif era convins că tractoarele bă
tătoresc locul, iar planta nu mai iese 
la suprafață nici dacă o tragi de 
urechi. Și tot el, fiind și pe atunci 
mînuitor (1956), îl îndemna pe trac
torist : „Mină mai repede, băiete, să 
treacă ziua și să ne facem norma“. Ace
lași Munif a observat acum cîteva zile 
că, înfundîndu-se un tub, pe vreo 
cîteva zeci de metri s-a înșămînțat la o 
distanță prea mare. Singur, fără să-i a- 
tragă cineva atenția, s-a întors pe braz
dă și a completat golurile cu mina, bob 
cu bob. Faptul pare mărunt, totuși, nu 
e lipsit de semnificație pentru crește
rea simțului de răspundere de care 
aminteam.

Începînd cu anul 1959 respectarea 
calității a fost ridicată la rang de prin
cipiu de la care nu-i este îngăduit nimă
nui să se abată. De altfel, o măsură 
binevenită a fost și aceea că pontațul 
muncii mecanizatorului și colectivistu
lui de pe mașina de semănat nu se mai 
făcea decît după ce răsăreau culturile 
și cînd se putea constata dacă s-a lu
crat conștiincios sau nu. Iar dacă pînă 
la recepția lucrărilor se mai trecea 
cu vederea peste lipsuri, de data aceasta 

O.N.U., ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne a subliniat înalta 
apreciere care se acordă misiunii 
de mare răspundere a lui U Thant.

Declarînd că este convins că vi
zita secretarului general al O.N.U. 
în R. P. Romînă îi va oferi acestuia 
prilejul de a cunoaște mai îndea
proape realizările poporului romîn, 
aspirațiile sale de pace, Corneliu 
Mănescu a toastat în sănătatea lui 
U Thant.

Răspunzînd, secretarul general al 
O.N.U. a mulțumit cu căldură pen
tru primirea ospitalieră ce i-a fost 
făcută, arătînd că a așteptat cu 
mult interes vizita în Romînia.

El a urat poporului romîn un 
viitor fericit și succese în eforturile 
sale pentru realizarea înțelegerii in
ternaționale, pentru cauza păcii.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Spectacol de gala
Duminică seara, la Teatrul de O- 

peră și Balet al R. P. Romîne a avut 
loc un spectacol de gală organizat 
de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă în cinstea secretaru
lui general al O.N.U., U Thant.

La spectacol au participat miniș
tri, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de cultură și artă, ziariști ro- 
mîni și străini, un numeros public.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și membri ai corpului diplo
matic.

La sosirea la Teatrul de Operă șl 
Balet, U Thant a fost întîmpinat 
de Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, și Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Apariția în sala de spectacol a 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite a fost salutată cu 
căldură.

Spectacolul, a cuprins muzică sim
fonică de compozitori romîni, arii 
din opere, fragmente de balet, mu
zică și dansuri populare romînești 
în interpretarea unor soliști de 
frunte și mari ansambluri din Ca
pitală.

După spectacol, care s-a bucurat 
de un frumos succes, artiștilor le-au 
fost oferite flori din partea secre
tarului general al O.N.U., U Thant.

(Agerpres)

președintele gospodăriei, Dumitru Tohă
neanu, inginerul agronom Traian Mereu 
sau șeful brigăzii de tractoare Vasile 
Novac, nu ți-ar fi admis un robat oricît 
de mic. In același timp a cres
cut și nivelul de cunoștințe al colecti
viștilor, ceea ce îi face să fie exigeați 
nu numai față de mecanizatori, ci și față 
de ei înșiși. Degeaba se ruga altădată 
inginerul Mereu de Dina Temelie sau 
Nicolae Brobonea, în timpul prășitului, 
să păstreze densitatea porumbului. A- 
ceștia, deși șefi de echipă, „făceau ce 
zice inginerul“ doar cît era el de față; 
în rest, procedau tot potrivit credinței 
lor că porumbul prea des nu rezistă la 
secetă, se înăbușă. Dar cînd au 
văzut cu ochii lor că această „de
sime“ — și nu era vorba numai 
de desime, ci și de lucrări de întreți
nere, la timp și de calitate, de sămînță 
din soiuri de mare productivitate etc. 
—■ le-a adus în 1961 mai bine de 4 400 
kg porumb boabe la hectar, iar anul 
trecut 3 696 kg, s-au convins că ingine
rul nu aruncă vorbe-n vînt și că știe el 
ce știe. Dar ei n-ar putea ști ? Răspun
sul l-au căutat în numeroasele broșuri 
citite, în expunerile ținute la căminul 
cultural, iar din toamna trecută la cursu
rile agrozootehnice de trei ani ; au în
ceput să se lămurească ce înseamnă o 
metodă agrotehnică înaintată și de ce 
este musai s-o aplici dacă vrei să ai 
hambarul plin. Fără a le mai atrage 
cineva atenția, știau ce trebuie să facă 
și de ce.

Spiritul de colaborare dintre colecti
vist și mecanizator trebuie să se mani
feste permanent, pentru a da rezulta
tele bune pe care le urmăresc amin- 
doi. La Dulcești, anul trecut, s-a 
petrecut următoarea întîmplare... In 
timp ce executau lucrările de vară și de 
toamnă, tractoriștii, arînd la peste două
zeci de cm adîncime, au scos la supra
față niște pietroaie cît toate zilele, rămă
șițe ale unor așezări mai vechi. Se înțe
lege că s-ar fi stricat și tractoarele și nici 

ri de calitate nu s-ar fi putut face.

GH. VLAD

(Continuare în pag. Il-a)
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Șfifi de ce v-am 
ISSI invitat în biroul meu, 

dragi cititori ? Pen
tru a face împreună 
cu corespondenții 
noștri voluntari niș
te călătorii imagi
nare. lată, cores
pondentul Alexan
dru Rezea ne pro

pune să-l urmăm prin orașul lui. Prin Rm. Vîlcea. To
varășe ghid, treci la microfon I

„Orașul nostru a devenit o grădină. în parcuri, pe 
străzi, am plantat mii de flori. Rămîi plăcut 
impresionat cînd vezi silueta noilor blocuri cu spafiile 
lor verzi, curățenia din jurul lor. îfi este mai mare dra
gul să te plimbi prin frumosul nostru parc „Zăvoiul“ ! 
Am ieșit la muncă patriotică, tineri și bătrîni. Am pres
tat peste 25 000 de ore de muncă patriotică. Rezultatul ? 
II vedafl și dumneavoastră...“

— Veniji și la noi, la Roman — ne invită parcă scri
soarea lăcătușului Constantin Smerea. Să-l ascultăm :

„La Roman s-au construit și dat în folosinjă, în ulti
mii șase ani, 55 de blocuri cu peste 1 260 de aparta
mente. Alte opt blocuri, cu 208 apartamente, se vor 
ridica pe bulevardul 23 August. în orașul nostru func
ționează 8 școli de 8 ani, un liceu mixt și altul seral. 
In centrul orașului s-a construit o sală de spectacole. 
Vom amenaja un parc zoologic. Parcul existent îl vom 
transforma într-o grădină botanică. Romanul devine un 
oraș al florilor, al curăfeniei exemplare“.

— Am și eu ceva de spus I E corespondentul volun
tar Gh. Benga din Cluj.

— Aveji cuvîn>tul 1
„în luna noiembrie 1962 s-au început pe strada 6 

Martie lucrările pentru introducerea unei noi con
ducte de apă. Lucrările s-au făcut iarna pe ger și, de 
aceea, a mai fost nevoie să se facă niște reparafij la 
conducta cea nouă. S-au făcut între timp și reparațiile, 
numai șanfurile n-au fost astupate pînă acum...“

— Vizitați și parcul nostru din Tr. Severin ! Parcul 
Rozelor. Venifi neapărat. Ce decor minunat I Cînd în
floresc, orașul e luminat de acest potop de trandafiri. La 
aefiunea de înfrumusețare a orașului au participat și 
participă, alături de cefăfeni, în frunte cu deputafii lor, 
și tinerii din școli. Dar nu m-am prezentat. Sînt cores
pondentul voluntar Dem. Păunescu I

— Pe mine mă cheamă Carol Horvath. Cu dragă 
inimă v-aș invita și în cartierul meu. Locuiesc în 
Deva, pe strada Progresului, într-un bloc nou. Dar 
parcă nu-ml vine să vă invit. De ce ? Din pricina lipsei 
de spirit gospodăresc la unii tovarăși. Să vă dau niște 
exemple. în jurul blocurilor noastre, în loc de ronduri 
cu flori sau spa|ii verzi, Trustul regional de construcții 
Hunedoara a instalat niște cotefe. Tot pe lingă blocurile 
noastre trece rîul Cerna. Aici se aruncă toate resturile 
de la cantina T.R.C.H. Așa că, vă rog, vizitafi-ne cu altă 
ocazie. Poate, cine știe, se vor lua, între timp, măsuri.

— Acum ne putem lua la întrecere cu oricare oraș 
din fără în ce privește curățenia și gospodărirea. Am 
plantat pînă în prezent 110 000 bucăți de pansele și 
30 000 de delfinium, pe o suprafafă de 12 000 mp. La 
grădină se fac pregătiri pentru plantările sezonului de 
vară. După panseluje, vom planta alte flori. Avem, în 
seră, 250 000 de salvii și petunii.

Cine a intervenit în diseufie ? Corespondentul nostru 
voluntar Gheorghe Negricioiu din Sînnicolau-Mare.

— îmi permiteți șl mie? Sînt corespondentul volun
tar Constantin Cristea. Și la noi, la Băicoi, se fac lucrări 
serioase pentru înfrumusețarea orașului. Avem un lac 
cu o suprafață de 5 000 mp. Un lac părăsit, astupat cu 
gunoaie și noroi. Duminica trecută am ieșit la muncă 
patriotică peste 400 de cetățeni ai orașului. S-au pornit 
primele lucrări pentru amenajarea acestui lac care vâ 
schimba mult înfățișarea Băicoiului.

Să privim de aici pe fereastra biroului și Bucureștiul 
nostru. Ei, cum vi se pare ? Așa e că și dumneavoastră 
îl comparați cu o grădină ?

Am deschis larg ferestrele. Să intre miros de liliac 
șl zambile.„

I Șl o j Realizări și posibilități

este

Bucu-

propun

Pe scena stagiunii 
permanente a amatorilor

La teatrul „C. I. Nottara“ are loc 
astă-seară spectacolul cu piesele „Că
sătoria" de Gogol și „Ursul“ de Ce- 
hov, dat de Teatrul popular „Grivița 
Roșie“. Regia este semnată de Stelian 
Mihăilescu și Traian Dănceanu. Tot 
astă-seară, la Teatrul pentru tineret și 
copii, formația de teatru a Casei de 
cultură a studenților din Capitală 
prezintă piesa „Celebrul 702“ de Al. 
Mirodan. Regia spectacolului 
semnată de Tadeu Ar sene.

NICUȚA TÄNASE

Țesături pentru anul 1964
Creatorii din industria 

bumbacului au obținut în 
acest an succese importante 
în activitatea lor. Au apă
rut țesături satinate, im
primeuri multicolore, țesă
turi neșifonabile și multe 
altele. De pe acum ei lu
crează în vederea lărgirii 
sortimentului de țesături de 
bumbac 
.vine. în

pentru anul care 
acest scop, în in-

dustria bumbacului a avut 
loc o consfătuire cu creato
rii, la care s-a discutat 
despre rezultatele obținu
te, precum și despre obser
vațiile și sugestiile făcute 
de cumpărători la diver
se expoziții, 
bază, creatorii 
un număr de 
fire fine de 
pieptănate).

Pe această 
au și realizat 
articole clin 

bumbac (fire

cu zileleOdată
frumoase ale primă- | jF'țî' (SZ
verii, în orașe și pe H la li ni
marile artere s-a
întețit circulația motocicletelor și a ma
șinilor. La sfîrșit de săptămînă mai cu 
seamă, pe drumurile ce duc spre locu
rile de agrement ori spre Valea Praho
vei, e un continuu du-te vino de auto
vehicule. Marea majoritate a acestora 
respectă regulile de circulație, dar mai 
sînt și unii conducători auto care, fu
rați de beția vitezei ori de cea... a al
coolului, dau naștere la accidente gra
ve, se expun ei înșiși unor accidente. 
Însoțind sîmbătă și duminică pe șo
seaua București — Brașov lucrători de 
la controlul circulației din cadrul Direc
ției Generale a Miliției, am surprins 
cîteva instantanee pe care le prezen
tăm mai jos.

Mai întîi o cifră statistică : la postul 
de control Otopeni am aflat că în răs
timp de o oră au trecut într-un sens ori 
altul aproximativ 500 autovehicule de 
tot felul.

In față, pe șoseaua întinsă, înaintează 
în ordine o coloană de motocicliști. 
Aflăm că sînt muncitori de la uzinele 
„23 August" din Capitală. Mari ama
tori de excursii, ei au pornit împreună 
spre Valea Prahovei. Semnalizează toa
te depășirile, claxonează cînd e nevoie, 
respectă viteza legală. Conducător de 
coloană a fost ales Vasile lonescu, un 
motociclist prudent care nu are pînă a- 
cum nici o abatere de la regulile de cir
culație. Exemplul său e urmat de toți 
ceilalți motocicliști din coloană.

...Abia trecem de comuna Bărcănești 
și iată un maniac al vitezei : în plină 
localitate alerga cu 80 km pe oră I Ce 
e adevărat, în dreptul postului de con
trol a trecut „liniștit". Cînd a scăpat 
însă de sub supraveghere a pornit iar 
ca din pușcă. Motociclistul a fost oprit. 
Se numește Dan Dumitrescu, inginer la 
ÎNCERC...

Tot la Bărcănești a fost oprit și Ion 
Nenciu. Acesta, fiind în stare de ebrie
tate, conducea un scuter.

— Cum să nu fi băut ? 1 se scuză el. 
Doar vin de la... cumetrie I

Pe porțiunea Sinaia-Cîmpina, unde 
șoseaua face nenumărate curbe, zărim 
un turism. Gonește de parcă ar fi pe 
pista de alergări. La Breaza, dintr-o 
curte, iese un grup mare de oameni.

Cu plutele pe Dorna
(Foto : Gh. Vințilă)

Me canizatori 
și colectiviști 

(Urmare din pag. I-a)

N-a trecut mult de cînd fusese 
anunțat Tudor Gh. Ion, pre
ședintele gospodăriei, și zeci 
de colectiviști au ieșit la 
cîmp. In două zile n-a mai 
rămas urmă de pietroi. Tot 
la Dulcești, cînd s-a hotărât 
ziua pentru însămînțatul po
rumbului, mecanizatorii și-au 
luat angajamentul să lucreze 
noaptea cu cinci tractoare la 
pregătirea terenului și, cu 
alte cinci, ziua la semănat. 
Iar doi dintre membrii con
siliului de conducere al gos
podăriei, Constantin Cojoca
rii și Abduraman Feuzi, au 
luat în primire munca de 
mânuitori pe mașinile de se
mănat.

Anul acesta colectiviștii 
de la „23 August“ au folo
sit pentru prima oară cla- 
peții la semănători. In felul 
acesta s-a asigurat o semă
nătură și densitate uniforme. 
Și, dacă, nu cu multă vre
me în urmă, doar ingine
rul agronom avea priceperea 
să verifice densitatea plan
telor la hectar, astăzi a- 
ceastă operație o fac mînui- 
torii și mecanizatorii. Scot 
mașina în drum și contro
lează dacă se asigură densi
tatea indicată în ordinul de 
lucru. Și chiar atunci cînd 
se ivesc mici defecțiuni, 
mânuitorii Gheorghe M. 
Ștefan sau Florea Viciu sînt 
în stare să le repare pe loc 
fără să mai alerge cu limba 
scoasă după șeful brigăzii 
de tractoare Sau altcineva.

Nu de mult, această gos
podărie a primit șapte kilo
grame de sămînța din patru 
soiuri străine de porumb 
pentru experimentare. Cîte 
discuții nu s-au purtat 
unde și cum e mai bine 
să le însămânțeze ! Pînă 
la urmă i-au făcut loc în 
mijlocul tarlalei de sfeclă. 
Vidu a primit sarcina să le 
însămânțeze. Grăunțe de aur 
să fi fost și Vidu nu s-ar fi 
purtat mai cu atenție. Odată

cu introducerea „ordinului 
de lucru” emis zilnic de ingi
nerul agronom pentru fieca
re mecanizator, gradul de 
exigență a crescut și mai 
mult. In acest ordin se pre
văd : viteza de înaintare a 
semănătorii, densitatea de 
boabe pe rînd, distanța din
tre cuiburi, soiul și calibrul 
porumbului, parcela ce ur
mează a fi însămânțată etc.

Dar dacă înainte colecti
viștii nu priveau cu ochi 
buni numărul prea măre de 
lucrări executate de S.M.T. 
pe motivul „că-i costă“, ia
tă ce s-a întîmplat în pri
măvara aceasta... Cînd s-a 
pregătit terenul pentru în- 
sămînțatul florii-soarelui, 
conducerea gospodăriei s-a 
gîndit că este suficient să 
se execute un discuit și că 
de cultivator n-ar mai fi ne
voie. Dar cînd au început 
semănatul, mânuitorul Gheor
ghe M. Ștefan a observat că, 
pămîntul fiind prea tasat, 
sămânța nu ajungea la adîn- 
cimea necesară și deci nu i 
s-ar fi asigurat un pat ger
minativ cum trebuie. Ime
diat i-a anunțat pe ingine
rul Mircea Țăpîrdea, pe Ște
fan Trușcă, președintele 
gospodăriei, care au luat 
măsura să se dea de îndată 
și cu cultivatorul. De altfel, 
tot inginerul Țăpîrdea ne 
povestea că nu exista lecție 
în cadrul cercului agroteh
nic la care cursanții să nu 
se intereseze despre metode 
înaintate de lucru, cum s-ar 
putea provoca ploaia artifi
cială (ei, care suferă de se
cetă, tare ar dori să aibă a- 
semenea ploaie), cum poate 
fi îmbunătățit solul cara sa
lue (pământ negru) ș.a.

Cu toată seceta dobro
geană, setea de cunoștin
țe a colectiviștilor și aplica
rea acestor cunoștințe în 
munca de zi cu zi, laolaltă 
cu sprijinul mecanizatorilor, 
duc, după cum am arătat, 
la recolte mari..,

Agendă muzicală
Mar|l, 7 mai, orele 20, la Ateneul 

R.P. Romîne va avea loc un concert de 
muzică preclasică organizat ds Filarmo
nica de stat „George Enescu’’, Vor in
terpreta cîntăreții Emilia Petrescu ș) 
Marius Rintzler, precum și 
hann (orgă). (

La orele 20, în sala mică 
R.P. Romine, Maria Cristian 
un recital de pian. în prdgram lucrări 
de Scarlatti, Schumann, Debussy, Pro
kofiev, Alfred Mendelsohn.

Miercuri, 8 mai, orele 20, orchestra 
simfonică a Cinematografiei va prezen
ta la Ateneul R.P. Romîne un concert 
simfonic, sub conducerea dirijorului 
Constantin Bugeanu. In program : Sim
fonia pentru orchestră de coarde și 
timpani de E, Mirzoiăn (primă audiție) ț 
„Cinci cîntece din Ardeal” — suită vo- 
cal-simfonică pentru cor de femei, or
chestră de coarde și oboi — de D. Ca- 
poianu. Interpretează corul Filarmonicii 
de stat „George Enèscü” dirijat de 
Pintea ; „Cîntecul privighetorii” de 
gor Stravinski (primă audiție).

Joi, 9 mai, orele 19,45, în studioul 
concerte din str. Al. Popov nr. 62 
avea loc un concert al orchestrei 
fonice a Radioteleviziunii. In program : 
Simfonia a IV-a de Dmitri Kabalevski 
(primă audiție) ; Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 22 în Mi bemol major 
de Mozart. Solistă : Tatiana Nikolaeva 
(U.R.S.S.) ; Suita „Nunta tătărască" — 
muzică din baletul „întoarcerea din a- 
dineuri” de M. Jora (primă audi(ie). 
Va dirija Iosif Conta.

Vineri, 10 mal, orele 20, Nicolae Ili
escu va susține un recital de vioară în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne. In 
program lucrări de Vivaldi, Pugnarii — 
Kreisler, Ysaye, Ceaikovski, D. Bughici. 
In continuare va avea loc un concert 
de muzică de cameră prezentat de cvin
tetul de suflători compus din Ion Ristea, 
Crișan Onofrei, Octavian Popa, Con
stantin Predețeanu, Ilie Caloianu. In pro
gram lucrări de Ferenc Farkaș și Vaclav 
Trojan.

Duminică, 12 mal, orele 20, orchestra 
,,Barbu Lăutaru” va prezenta la Ate
neul R. P. Romîne un concert de muzică 
populară romînească. Va dirija Florian 
Economu. Soliști : Angela Moldovan, 
Maria Lătăretu, Ana Ispas, Ion Cristo- 
reanu, Vlad Dionisie, Damian Luca etc.

Horst Ge-

a Palatului 
va susține

V.
I-

de 
va 
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S'

„File de calendar“
în sala Lectoratului central a avut 

loc ieri, în cadrul .manifestărilor „File 
de calendar”, un simpozion consacrat 
vieții și operei lui George Enescu și 
George Coșbuc. A fost
tat apoi documentarul „Mărturii 
pre Enescu“.

prezen-
des-,fi

Din bogata activitate pe care Tea
trul de stat din Bacău o desfășoară în 
orașul de reședință și în regiunea sa, 
publicul din orașul și regiunea Bucu
rești a avut prilejul să cunoască o 
bună parte, cu prilejul recentului tur
neu întreprins de colectivul băcăoan 
în Capitală. E vrednic de semnalat 
faptul că, pornit la drum pentru a se 
confrunta cu spectatorii exigenți ai 
Capitalei, teatrul nu și-a limitat acti
vitatea la sălile Teatrului Tineretului 
și Teatrului C.C.S., ci a căutat să se 
facă cunoscut unor mase cît mai largi 
de spectatori, dînd reprezentații și în 
cîteva comune din regiunea " 
rești.

Rîndurile de mai jos nu-și 
să fie o analiză completă a fiecărui 
spectacol în parte, ci numai să relie
feze unele tendințe fertile și cîteva 
probleme a căror rezolvare va contri
bui la continua creștere a nivelului 
artistic al teatrului din Bacău.

Spectatorilor Capitalei colectivul 
teatral vecin cu Bicazul le-a prezentat 
un repertoriu bogat, în general orien
tat spre o tematică contemporană, al
cătuit din piese variate ca problema
tică și gen, cu un pronunțat caracter 
educativ. „îndrăzneala“ de Gh. Vlad, 
„O felie de lună“ de Aurel Storin, 
„Poveste din Irkutsk” de Arbuzov, 
„Montserrat“ de Emanuel Roblès, „A- 
varul“ de Molière și „Don Carlos“ de 
Schiller -— iâtă un palmares bogat, 
care dovedește că teatrul din Bacău 
își înțelege menirea de a contribui la 
opera de dezvoltare și educare a gus
tului artistic al maselor, prezentînd lu
crări reprezentative ale dramaturgiei 
noastre și universale.

E adevărat însă că publicului Capi
talei acest repertoriu nu i-a adus nici 
o noutate, iar în ansamblul reperto
riului pe țară teatral din Bacău nu se 
poate mîndri în ultima vreme cu nici 
o descoperire care să fi contribuit la 
îmbogățirea sau ridicarea pe o nouă 
treaptă a culturii noastre teatrale. E o 
lipsă, fără îndoială. Dar nu una atît 
de mare cum au afirmat unii critici 
în cadrul unei consfătuiri prilejuite de 
turneul teatrului. înnoirea continuă a 
repertoriului este, în orice caz, o sar
cină de perspectivă a teatrului.

Realizarea scenică a unui repertoriu 
atît de bogat cere, desigur, un ansam
blu actoricesc înzestrat. Spectacolele 
teatrului din Racău ne-au înfățișat un 
colectiv artistic închegat, în general 
bine echilibrat, în vădit progres față de 
anii trecuți, capabil a trece cu ușurință 
de la dramă la comedie, de la costumul 
contemporan Ia cel al unor epoci în
depărtate. Actorii joacă roluri variate, 
fără a se înțepeni în genuri fixe, ast
fel îneît gama lor de mijloace inter
pretative se poate îmbogăți de la rol 
la rol. Cu mici excepții, se joacă so
bru și simplu, fără risipă de gesturi, 
fără retorism și declamatorism desuet.

Aici începe însă și unul din peri
colele care pîndesc dezvoltarea colec
tivului. Bazîndu-se pe darurile natu
rale și urmărind simplitatea și fi
rescul exprimării, actorii neglijează

însemnări pe marginea 
furneului Teatrului de Stat 

din Bacău

uneori anumite cerințe elementare ale 
artei lor, și anume nuanțarea expre
siei și, ceea ce e mai grav, claritatea 
dicțiunii. Așa se face, de pildă, că în 
spectacolul „Avarul“, spectacol cu me
rite în ce privește ritmul alert, colo
ritul și unele rezolvări regizorale inge
nioase (de pildă, regizorul Valeriu 
Moisescu a încheiat spectacolul prin 
închiderea lui Harpagon într-o casetă 
imensă, alcătuită prin ridicarea unui 
perete al propriei sale case — rezol
vare izvorîtă din colaborarea crea
toare între regizor și scenograful Mi
hai Tofan), publicul trebuie să facă 
un efort pentru a înțelege sen
sul unor fraze rostite precipitat de 
Constantin Săsăreanu în rolul lui Va
iere, Constantin Popa (Cléante) sau 
Mariana Mottoi (Mariane). Aceste cu
sururi apar cu atît mai evidente cu 
cit în rolul principal artistul emerit 
Ion Niculescu-Brună desfășoară o 
gamă largă de mijloace care dovedesc 
o bună stăpînire a „secretelor” artei 
actoricești.

Acest defect de dicțiune l-am întîl- 
nit și în „Montserrat“ unde C. Săsă
reanu interpretează tocmai rolul unui 
actor celebru, actor care, vai, rostește 
marea tiradă tragică cu o dicțiune 
nesigură.

Se simte în spectacolele teatrului 
din Bacău dorința dé permanentă în
noire, căutarea unor mijloace și căi 
noi, moderne, de expresie scenică, de 
influențare emoțională a spectatorului. 
Dar nu totdeauna aceste căutări sînt 
orientate în cea mai bună direcție. 
Alături de momente izbutite, întîlnim 
în același spectacol momente sau sce
ne confuze, neclare sau neartistice. 
Alături de spectacole în general izbu
tite, cu o orientare limpede, întîlnim 
altele în care rezolvările scenice for
țate întunecă limpezimea textului. Nu 
totdeauna colaborarea dintre regizor 
și scenograf dă cele mai bune roade. 
Iată, de pildă, un spectacol în general 
izbutit: „0 felie de lună”, în regia 
lui D. Esrig și cu scenografia semnată 
de Ștefan Georgescu și D. Esrig. Va
lorificarea clară și expresivă a ideilor 
textului, găsirea unor rezolvări scenice 
ingenioase în prolog și în tabloul I 
(combinarea de replici între tinerii din 
scenă și antrenorul de înot din culi
se) fac loc la un moment dat unui de
cor — șaradă : interiorul casei ingi
nerului Dumitru Popescu se prelun
gește cu un fundal pictat în chip de 
tablou, încadrat în ramă aurită, tablou 
care servește drept paravan unui joc 
de-a v-ați ascunselea între personaje, 
ba chiar, la un moment dat, drept... 
masă la care stăpînul casei se așea
ză scoțînd capul și mîna stingă prin 
niște orificii. E mult prea mult și 
stîrnește inutile semne de întreba-

Pe ecrane
i pre- 

producție a
va fi prezentat în 
„Frații“ — j

ta drum cu controM circulației 
pe șoseaua București —Brașov

Nici acum turismul din față nu reduce 
viteza. Numai o întâmplare fericită a 
făcut să nu se înregistreze un grav ac
cident. Șoferul loan Rad, de la Ministe
rul Industriei Alimentare, răspunde la 
întrebările ofițerului de miliție cu se
ninătate :

— Mă grăbesc !
E de neînțeles și atitudinea tov. 1. 

Manta, director în Ministerul Industriei 
Alimentare, care se afla în mașină și

bunăcăuta să-l scuze pe șofer. Pe 
dreptate conducătorului de auto i s-au 
ridicat două taloane.

Pornim mai departe. La o curbă a 
șoselei, o motocicletă. Parcă zboară, nu 
alta. Asfaltul fiind ud, motocicleta cu 
nr. 82 729 BV, condusă de Ion Dan, de
rapează, izbindu-se de un autocamion ; 
însoțitorul care se afla pe șaua din 
spate a fost grav rănit, iar motocicleta 
serios avariată.

' . HHHI
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Regulile de circulație nu trebuie respectate doar la... examen, ci șl 
în practică. Mu procedați ca motoci clistul din fotografia care depășeșto 
neregulamentar, expunîndu-so la accidente. (Foto : A, Cartojan)

Astă-seară 
mieră filmul ... 
studiourilor cehoslovace, după poves
tirea cu același titlu de Petr Jilem- 
nicky. Filmul aduce pe ecran o întîm
plare dramatică petrecută într-un sat 
din Cehoslovacia în perioada grea a 
crizei economice din 1932. (Scenariul: 
Andrej Lettrich, Tibor Vichta. Regia: 
Andrej Lettrich).

...Pe ....
■fț» (7~î% autocamion. Din față

/(CTbl. se apropie la un 
moment dat, altul. A- 

mîndouă mașinile ar fi trecut normal 
una pe lingă cealaltă, dacă nu S-ar fi 
ivit pe neașteptate un al treilea auto
camion. Acesta, Prind cu orice chip să 
le depășească, virează brusc, fără ca șo
ferul să se asigure și să semnalizeze de
pășirea. Rezultatul — mașina care ve
nea din sens contrar a fost tamponată. 
Vinovatul e șoferul Ion Blendea de pe 
autocamionul nr. 25 399 BV, proprieta
tea IRTA — Brașov. Două mașini deo
dată au suferit astfel deteriorări.

Iată și un caz deosebit de grav. Cu 
autobuzul nr. 05936 B, proprietate a 
autobazei IRT A-Alexandria, călătorea 
un grup de șoferi plecați în excursie 
împreună cu familiile lor. Printre ei se 
aflau și conducătorul autobazei Gheor
ghe Bolborici și șeful de garaj Ilie Va- 
silescu. La volan era Alexandru Vene
tica, care consumase alcool. Mașina fiind 
oprită de controlul circulației, primul 
care a luat apărarea șoferului aflat în 
culpă gravă a fost... șeful de garaj. A- 
flînd că în autobuz sînt mai mulți șo
feri, ofițerul de miliție a cerut să trea
că altcineva la volan. N-a putut fi gă
sit însă în autobuz un singur șofer care 
să fie în stare să conducă mașina.

Ce părere au tovarășii de la Direcția 
Regională IRTA-București despre felul 
cum conducătorul autobazei Alexandria 
și șeful de garaj se ocupă de educarea 
șoferilor aflați în subordine ?

V-am prezentat doar cîteva exemple, 
câteva instantanee dintr-o scurtă că
lătorie pe șoseaua București — Brașov. 
Ele relevă încă o dată că acei con
ducători auto sau motocicliști care, 
asemenea celor despre care am amintit 
mai sus, nu respectă regulile de circu
lație, provoacă grave accidente și pre
judicii materiale. împotriva acestora 
e necesar să acționeze cu mai 
multă tărie și opinia publică. Aba
terile de la legile circulației să fie dis
cutate și în cadrul colectivelor de mun
că, pentru a se putea preveni din vre
me urmările deosebit de grave cauzate 
de accidente. Este o datorie cetățeneas
că ce privește pe fiecare dintre noi.

I. PLEAVA
D. MINCULESCU
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Sîmbătă seara șl duminică dimineața orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Cluj a prezentat în sala Ateneului R. P. Romîne două 
concerte care s-au bucurat de un Inimos succes. în fotografie : 
aspect de la concertul de sîmbătă seara, dirijat de Mircea Basarab.

re și ambiții de rebusiști. Jocul lim
pede, nuanțat, simplu și expresiv al ac
torilor G. Mottoi, Livia Ungureanu,. 
Vera Olănescu, Marina Stănilă — mai 
puțin al lui Florin Gheuca în interpre
tarea căruia personajul apare încărcat 
cu o risipă de gesturi și mimică — 
ne-au făcut să uităm, totuși, artifiofille 
inutile și să urmărim cu plăcere peri
pețiile acestei farse pline de tâlc.

Spectacolul „Poveste din Irkutsk”, 
pus în scenă de Ariana Kunner —■ 
Ioanid, ridică probleme mai complexe. 
Regizoarea a conceput spectacolul ca 
o relatare ilustrată a istoriei celor trei 
eroi : Valia, Serghei și Victor, ceea 
ce, în sine, n-are nimic reprobabil, de
oarece textul lui Arbuzov conține și 
germenul unei asemenea interpretări. 
Numai că ea a mers prea departe pe 
această linie, dînd întregului specta
col un caracter de improvizație la ve
dere — personajele poartă de la în
ceput pînă la sfîrșit aceleași costume, 
cu mici detalii schimbate, decorul se 
combină prin diferite aranjamente ale 
unor scaune, iar actorii mai mult schi
țează decît trăiesc intens stările sufle
tești și transformările în caracterul 
personajelor. De aceea, deși cei trei 
interpreți ai rolurilor principale, Kitty 
Stroescu, Ion Buleandră și George 
Mottoi, au izbutit să creeze momente 
de reală emoție în spectacol, n-au a- 
juns să dea întreaga intensitate rolu
rilor și să marcheze punctele nodale 
(e vorba îndeosebi de Valia și Victor) 
în evoluția eroilor. Mai mult, regizoa
rea, pornind de la ideea, justă în 
sine, de a înlocui corul prin per
sonajele piesei, făcînd astfel mai 
pregnantă participarea colectivului la 
drama celor trei, a folosit totuși per
sonajul autorului, care apare cu totul 
exterior acțiunii (datorită și interpretă
rii cu totul detașate, pasive a actoru
lui Eugen Antohi), rupînd cu comen
tariul său continuitatea fiorului dra
matic. Pe de altă parte au fost aduse 
în scenă, în chip de povestitori-co- 
mentatori, pînă și personajele prezen
tate în text ca moarte sau foarte de
părtate de locul și timpul acțiunii (lo
godnicele lui Serdiuk), ceea ce nu 
poate decît să stîrnească confuzie în 
mintea spectatorului. Caracterul ex
trem de convențional al scenografiei, 
care dintr-o platformă circulară și 
cîteva scaune nu a izbutit să închege 
cadrai în spațiu și în timp al acțiunii 
(scenograf Sergiu Singer), a contribuit, 
de asemenea, la diluarea forței emo
ționale a piesei.

Spectacol de aleasă țintită scenică, 
în ceeâ ce privește aspectul plastic, 
claritatea rostirii textului, acuratețea 
distribuției, „Don Carlos" — pus în 
scenă de Ion Olteanu — păcătuiește, 
totuși, prin insuficienta tensiune dra
matică, prin lipsa acelui romantism 
revoluționar propriu operei lui Schil
ler. îndeosebi scenele între exponenții 
despotismului sînt lipsite de relief, ac
torul Ion Giurgiuveanti văduvindu-1 
pe preotul Dömingo de vlagă; iar Ion 
NiculescU-Brună pe Filip al II-lea 
de spirit tiranic.

Momente dramatice bune a avut șl 
spectacolul „Montserrat”, în regia lui 
Ion Gh. Russu, dar uneori s-au con
sumat prea mult în mijloace exterioa
re fiind izvorîte mai puțin din tensiu
nea lăuntrica și forța de trăire a per
sonajelor. Am remarcat din nou cali
tățile actoricești ale lui Ion Bulean
dră, capacitatea sa de a compune un 
chip scenic viu, convingător, posibi
litatea lui Mihai Stoicescu dé a reali
za un personaj dramatic (Montserrat), 
după ce-1 schițase pe hazosul Lâp- 
cenko din „Poveste din Irkutsk”, com
poziția pitorească a lui Mișu Ro- 
zeanu (Olarul), sensibilitatea lui Kitty 
Stroescu (fata).

Așadar, cinci spectacole realizate de 
cinci regizori diferiți. Această dorință 
de varietate, atît de manifestă în 
activitatea teatrului, are farmecul ei, 
dar prezintă și dezavantajul unei lipse 
de continuitate și de consecvență în 
procesul de dezvoltare a colectivului.

Ținînd seâma de cerințele publicu
lui din orașul și regitinea Bacău, al 
cănii nivel cultural general este în 
continuă creștere, ca și de cele ale 
publicului altor regiuni vizitate în tur
neele sale, Teatral de Stat din Bacău 
este dator să-și ridice exigența față de 
propriile realizări, ahgajîndu-sé cu mai 
multă hotărîre în bătălia pentru spec
tacole de înaltă calitate artistică. Sin
tern convinși că are toate datele esen
țiale pentru a o cîștiga.

MARGARETA BĂRBUȚA

Graficul... odihnei
Unul din graficele de la Uzinele 

de utilaj petrolier din Tîigoviște 
este completat în fiecare lună cu ci
fre noi. Acesta e graficul... odihnei. 
Pe el se înregistrează toate plecările 
spre stațiunile balneo-climaterice. 
Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, în primul trimestru al acestui 
an. au plecat în stațiuni balneo-cli
materice un număr aproape dublu 
de muncitori, tehnicieni șl ingineri. 
De asemenea șl în trimestrul al doi
lea pleacă la odihnă mulți sala- 
riațl.

Din pltoreștlle stațiuni balneo-cll- 
materlce Căllmănești, Govora, Pre
deal, Slănic Moldova primim des 
vești de la tovarășii noștri care îșl 
petrec acolo concediul. Alții s-au 
întors la lucru și ne povestesc ou 
plăcere despre condițiile bune de 
tratament, odihnă, recreere ofe
rite In aceste stațiuni. Printre ei se 
numără lăcătușii Gheorghe Luxan- 
dra șl Dumitru Sîrbu, ajustorul Nico
lae Chitu, sudorul Ion Gh. Ivașcu.

NICOLAE SOARE 
și ST. OGREZEANU 

coresp. voluntari

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (bd. Magheru 12—14). Rocco și 
frații săi — ambele serii : Republica (bd. 
Magheru 2), 1 Mai (bd. i Mal 322), Gh. 
Doja (Cal. Grlvlțel 80), Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mate), București — se
ria I-a (bd. 6 Martie 6). Sälut viața ! : 
rulează la cinematografele Magheru (bd. 
Magheru 29), Elena Pavel (bd. 6 Martie 
14), Flacăra (cal. Dudești 22), 23 August 
(bd. Dimitrov 118). Toată lumea nevino
vată : rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16), Gtivița (calea 
Gri vițel lingă Podul Basarab), Miorița 
(cal. Moșilor 127), Floreasca (str. I, S. 
Bach 2). Primăvara muzicală : Tineretu
lui (cal. Victoriei 48). Turneul veseliei : 
Victoria (bd. 6 Martie 7), Alex. Popov 
(cal. Grlvlțel 137), Munca (șos. Mihai 
Bravu 221), M. Eminescu (str. M. Eml- 
nescu 127). Bunica Sabella : Central (bd. 
6 Martie 2). Cumpără-ți un balon — ci
nemascop : Lumina (bd. 6 Martie 12), 
Giuleștl (șos. Gluleștl), Popular (str. Mă- 
tăsarl 31). Din Argentina în Mexic — 
Zgrlbulici : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 
18). Lacul lebedelor : Maxim Gorki (str. 
13 Decembrie 5—7). A fost prietenul meu : 
înfrățirea Intre popoare (bd. Bucureștlt- 
Nol), Alex. Sahla (cal. Văcărești 21), G. 
Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). Omul mer
ge după soare : Cultural (Piața Iile Pln- 
tille 2). Cartouche — cinemascop: 8 Mar
tie (str. Buzeștl 9—11). Prietenie interzi
să : rulează la cinematografele C-tin Da
vid (șos. Crîngașl 42), T. Vladlmirescu 
(cal Dudești 97). Violență în piață : ru
lează la cinematografele V. Roaltă (bd. 
1 Mai 57), Drumul Serii (str. Drumul Se
rii 30). Pescărușul negru : Arta (cal. Că
lărași 153), B. Delavrancea (bd. Libertă
ții 70—72). Balada husarilor : Moșilor 
(cal. Moșilor 221). Căpitanii lagunei al
bastre : 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89), Libertății (str. 11 Iunie 75). Raidul 
vărgat : Volga (șos. Iile Pintilie 61). Pa
tru inimi: Luceafărul (cal. Rahovei 118). 
Rîui șl moartea : rulează la cinematogra
ful G. Bacovla (șos. Giurgiului 3). Lan-

terna cu amintiri : rulează la cinemato
grafele Olga Bancic (cal. 13 Septembrie 
190). Unirea (bd. 1 Mai 143). Divorț. Ita
lian : 30 Decembrie (căi. Ferentari 36). 
Fecioara rulează la cinematograful Au
re! vlalcu (șos. Cotroeenl B).

TELEVIZIUNE : Orële 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Știință șl tehni
că pentru tineretul școlar. 19.45 — Fil
mul „Șapte dădace“. 21,00 — Eduard
Căudella. un înaintaș de frunte al mu
zicii romîneȘti. 21.40 — TÈiéspoft. In în
cheiere : Buletin de știri i buletin me
teorologic.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea a fost ușor insta
bilă, mat ales în jumătatea de nord a 
țării. Cerul a fost variabil. Local în Ba
nat, Ardeal și Moldova au căzut ploi 
temporare și sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice. In Oltenia 
șl Muntenia s-au semnalat averse izo
late. Vîritui a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 11 grade 
la Mangalia și 25 grade, la Giurgiu. In 
București : Vremea a fost frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a fost 
de 26 de

Timpul 
șl 9 mal, 
roasă, cu 
dea ploi mal ales sub formă de averse, 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general Staționară, exceptînd nord- 
vestul țării tinde va scădea ușor la în
ceputul intervalului. Minimele vor fl cu
prinse între 3 și 13 grade, iar maximele 
între 15 șl 25 grade, local mal ridicate. 
In București : Vreme relativ călduroasă, 
cu cer schimbător. Vînt slab. Tempera
tura staționară.

grade.
probabil pentru zilele de 7, 8 
In țară : Vreme relativ căldu- 
cer schimbător. Local vor câ
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Știri din R. S. Cehoslovacă
Strungul carusel j S K 50 A.
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Polo pe apă ] Dinamo și Steaua învingătoare
în cuplajul interbucureștean

Selecționata olimpică ■
UniVersidad«Chile 6-2

Selecționata olimpică de fotbal 
a țării noastre a susținut dumi
nică ultimul meci de verificare 
înaintea partidei internaționale 
pe care o va disputa duminică 
la București cu reprezentativa 
R. D. Germane. Partenerul echi
pei noastre a fost de data aceas
ta formația sud-americană Uni- 
versidad din Santiago de Chile 
Echilibrat îh prima repriză, me
ciul s-a desfășurat în nota de 
accentuată superioritate a selec
ționatei noastre în cea de-a doua 
parte, luînd sfîrșit cu scorul de 
6—2 (1—1) în favoarea olimpi
cilor romîni. Fotbaliștii chilieni, 
care aveau în palmares victorii 
de prestigiu asupra unor echipe 
ca F. C. Santos și Penarol Mon
tevideo, au dat o replică puter
nică în prima repriză, prestînd 
un fotbal curat și tehnic. După 
pauză ei n-au mai ținut ritmul 
impus de înaintarea romînă în 
care din nou au excelat Pîrcălab 
și Varga.

Lansările pe extremă, în spe
cial pe stînga unde Haidu a ju
cat ireproșabil cît a fost ser
vit, a produs panică în apărarea 
adversă.

Scorul 'a fost deschis în minutul 
26 de Manolache, care a reluat 
din volé o centrare a lui Varga. 
Cu 30 de secunde înainte de sfîr- 
șitul reprizei, extrema stingă a 
oaspeților, Lionel Sanchez, ega
lează printr-un șut fulgerător de

la 14 metri. La reluare, echipa 
noastră se află mereu în atac și 
în minutul 62 Pavlovici este faultat 
în careu. Arbitrul acordă lovitură 
de la 11 metri, transformată apoi 
impecabil ds Pîrcălab. Trece nu
mai un minut și scorul este 3—1 
pentru selecționata olimpică : go
lul a fost înscris de Raksi. Din 
nou Pîrcălab, printr-o frumoasă 
acțiune personală, majorează 
scorul la 4-1. Alte două goluri în
scriu Nunweiller IV și Varga ca 
urmare a atacurilor desfășurate în 
viteză de formația noastră.

Cu două minute înainte de sfîr
șit, la o greșeală elementară a 
Iul Popa, Marcos marchează al 
doilea gol al echipei Universi- 
dad. A fost un meci atractiv, un 
bun spectacol fotbalistic, cum 
ne-am dori multe pe stadioanele 
noastre.

. Din echipa 
bine Varga 
lui) Pîrcălab, 
Haidu (cînd
versidad a lăsat publicului nos
tru o bună amintire.

S-au prezentat următoarele for
mații : Selecționata Olimpică a 
R.P.R. : Datcu, Popa, Nunweiller 
III, Ivan, Jenei, Nunweiller IV, Pîr
călab, Varga, Manolache (Pav
lovici), Raksi, Haidu. Universidad 
Santiago : Astorga, Navarro, Do- 
nosso, Villanueva, (Musso), Con
treras, Sepulveda, Rochas, Alva
rez, Campos (Eizaguirre), Marcos, 
L. Sanchez.

noastră au jucat 
(animatorul atacu- 

Nunweiller IV și 
a fost jucat). Uni-

R. P. Romînă (Tineret)-Suedla 
(Tineret) 2—1

CLUJ (corèsp. prin telefon). — Dacă 
ținem seama de valoarea adversarului, 
victoria echipei de tineret este pre
țioasă și pe deplin meritată. încă din 
primul minut de joc, echipa noastră 
atacă dezlănțuit și obține trei comere 
consecutive dar, din cauza pripelii, Năs- 
turescu și Năftănăilă nu reușesc să con
cretizeze. Creiniceanu și Adam pun 
deseori în pericol poarta suedezilor. 
La mijlocul primei reprize echipa noas
tră presează autoritar. Ca urmare a a- 
cestëi presiuni în minutul 30 Adam în
scrie primul punct dintr-un unghi foarte 
dificil.

în partea a doua a jocului, echipa 
noastră începe din nou puternic. în 
minutul 47 Adam reia cu capul o cen
trare a lui Năsturescu și înscrie cel de 
al doilea gol al echipei noastre. Sue
dezii reușesc să pună stăpînire pe joc, 
domină o perioadă și în minutul 59 
Nylsson înscrie unicul gol pentru echipa 
suedeză.

A condus bine arbitrul cehoslovac 
Opturovici.

Mfea
an

Cel mal solicitat dintre Jucătorii echipei chiliene : portarul Astorga

Rezultate, categoria B

AL, MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

Minerul—Vasas Györ 3—2

LUPENI (prin telefon). — Deși a 
plouat toată noaptea, terenul din lo
calitate a fost bun pentru joc. în tri
bunele stadionului au venit un mare 
număr de spectatori la întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pele Mineiul-Lupeni și Vacas Gyöi 
(R.P. Ungară).

Minerii încep jocul într-un ritm 
susținut și în primele 11 minute sco
rul era de 3—0 pentru ei. Două con
traatacuri ale echipei adverse re
duc din handicap și scorul devine 

3—2, scor cu 
se încheie și 
tida.

Au înscris 
troază, în minutul 
4, Mihăilă în mi
nutul 9, Sima în 
minutul 11 pentru 
gazde, Nagy în 
minutul 14 și Orosz 
în minutul 65 pen
tru oaspeți.

Selecționata 
Bucuregtiului 
Învingătoare 

în Suedia

care 
par

Co-

Selecționata 
fotbal a 
Buciireș'ti 
duminică in. orașul 
suedez 
cu o 
formată din jucători 
din sudu] Suediei. 
Echipa romînă a 
cîștigat meciul cu 
scorul de 2—1.

de 
orașului 

a jucat

Landskrona 
selecționată

Davls"

Seria I : Metalul Tîrgoviște — 
Știința Galați 4—0 i Siderurgistul Galați 

I— Carpați Sinaia 2—0 i Progresul Brăila 
;— Rapid Focșani 2—1 i Prahova Ploiești 
— Poiana Cîmpina 3—1 ; I.M.U. Medgi
dia — Foresta Fălticeni 3—1 ; Ceahlăul 
Piatra Neamț — C.F.R. Pașcani 1—0 ; 
Flamura Roșie Tecuci — Flacăra Mo- 
reni 3—0.

Seria a II-a : Unirea Rm. Vîlcea —> 
C.S.M. Sibiu 2—0 ; Știința București -J

Știința Craiova 1—0 j Tractorul Brașov >— 
Gaz Metan Mediaș 3—1 ; Dinamo Pitești
— Progresul Alexandria 2—1 ; C.F.R. Ro
șiori — Metalul București 1—0 ; Dinamo 
Obor — C.S.M. Reșița 1—0.

Seria a III-a : Arieșul Turda — Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii 3—0 ; C.S.M. 
Cluj — Jiul Petrila 0—1 ; Crișuj Oradea
— C.F.R. Timișoara 3—2 ; Vagonul Arad
— C.F.R. Arad 1—1 ; Steaua Dej — A. S, 
Cugir 3—0.

Echipa R. P. Romîne 
s-a calificat pentru turul 

următor

?ah I Petrosian conduce din nou
In cea de-a 15-a parti

dă a meciului pentru 
titlul mondial de șah 
Botvinnik a jucat cu ne
grele. Folosind apărarea 
Grünfeld, el a ales o 
continuare care în teoria 
șahului poartă denumi
rea de „varianta Smîs- 
lov“. Atît Botvinnik, cit 
și Petrosian, au jucat în 
deschidere destul de in
teresant, Ambii aveau o 
dispoziție combativă, O 
dovadă a fost și faptul 
că ei au făcut rocadele 
în părți diferite, ceea ce 
prevestește întotdeauna 
o luptă ascuțită. Așa s-a 
și întîmplat. Iubitorii de 
șah au avut prilejul să 
se convingă că Petrosian 
știe nu numai să con
ducă un joc fin de po
ziție, ci și să atace. Pre
tendentul la titlul mon
dial a căpătat primul 
posibilitatea să efectue
ze un atac cu pionii a- 
supra fortificațiilor rege
lui negrului. Tocmai în 
acel moment, Botvinnik 
a efectuat o manevră 
nereușită cu regina și 
dintr-odată situația ne
grelor a devenit critică. 
Pentru a evita o situație 
mai grea, campionul lu
mii a recurs la schimbul 
reginelor. Drept rezultat.

regele negrului părea că 
se află în agonie. Dar 
temerile S-au dovedit 
premature. Lui Botvin
nik i-a lipsit ceva. Mie 
mi se pare că el a obo
sit — meciul se află de 
acum îiitr-un stadiu a- 
vansat. Intr-un cuvînt, 
Botvinnik, în momentul 
cel mai nimerit, n-a gă
sit o continuare liotărî- 
toare care să-i încunu
neze atacul. Astfel, Pe
trosian a trecut peste 
momentul cel mai 
greu. Negrul a reușit 
să schimbe reginele 
și să întreprindă un

în poziția negrului s-au 
creat „pioni suspendați“, 
ceea ce constituie punc
te slabe. Tocmai spre 
ele și-a îndreptat fi
gurile Petrosian. Parti
da s-a întrerupt, dar 
Botvinnik n-a reușit s-o 
salveze. Este interesant 
că în partida a 14-a, 
care s-a încheiat cu în
frângerea lui Petrosian, 
calul lui Botvinnik a fost 
mai tare decît nebunul 
negrului. De astă dată 
însă, nebunul lui Petro
sian a dominat tabla de 
șah, în timp ce calul lui 
Botvinnik a îndeplinit 
rolul de martor pasiv, atac cu turnurile asupra 
Apărarea aprigă a cam
pionului lumii n-a aju
tat. Petrosian a condus 
jocul metodic, logic, 
pînă cînd a obținut ia
răși avantaj de un punct. 
In partida a 16-a a con
tinuat disputa principială 
creatoare : pentru a du
cea oară Petrosian, ju- 
cînd cu negrele, a recurs 
la gambitul damei ac
ceptat. Botvinnik și-a 
demonstrat din nou 
măiestria în ce privește 
pregătirea pentru jocul 
de deschidere. Albele au 
pornit la atac, iar negre
le au fost nevoite să 
treacă în apărare. S-a 
creat o situație în care

Pé terenurile clubului Progresul din 
Capitală a luat sfîrșit duminică dimi
neața meciul de tenis dintre echipele 
R.P. Romîne și Elveției contînd pentru 
„Cupa Davis”. In ultimele două sim- 
pluri, I. Țiriac l-a învins cu 6—3; 6—4; 
6—1 pe B. Schweitzer iar Al. Bardan 
a cîștigat cu 6—2; 6—1; 6—2 în fața 
lui P. Blondei.

Echipa romînă a obținut victoria cu 
scorul final de 5—0 calificîndu-se pen
tru turul următor în care va întîlni la 
București echipa Africii de Sud.

(Agerpres)

Partidele masculine de handbal în 7 
desfășurate ieri dimineață pe stadionul 
„Dinamo“ au oferit celor prezenți în 
tribune un spectacol în general de bună 
calitate. întîlnirea dintre Știința Bucu
rești și Rafinăria Teleajen a avut un 
nivel tehnic modest, ea fiind interesan
tă mai mult prin evoluția scorului care 
a reflectat situația existentă pe teren. 
Conducted la începutul partidei, petro
liștii au cedat pasul, mai ales în re
priza secundă cînd studenții au reușit 
să se regăsească și să forțeze treptat

poziției albului. Înainte 
de întreruperea partidei 
nimeni nu se mai îndoia 
în privința remizei. Așa 
a și fost. La mutarea a 
54-a, marii maeștri au 
căzut de acord asupra 
remizei.

Din cauza îmbolnăvi
rii lui Botvinnik, partida 
a 17-a a fost amînată. 
Așadar, s-au jucat 16 
partide, adică două tre
imi din meci. Scorul este 
de 8l/i—7!6 în favoarea 
lui Petrosian.

ANDREI 
LILIENTHAL 
mare maestru 

internațional de șah

victoria. Scorul partidei : 12—10 (5—5) 
în favoarea Științei București.

Componență echipei noastre cam
pioane — Dinamo București — au fă
cut o adevărată demonstrație în com
pania handbaliștilor de la Tractorul 
Brașov, pe care i-au întrecut la un scor 
concludent : 26—13 (14—6). Arma 
principală a dinamoviștilor au fost con
traatacurile rapide prin care au și în
scris o mare parte, din puncte. Specta
torii au aplaudat jocul frumos și eficace 
al învingătorilor.

A. CONSTANTIN

Ieri, la polo
Etapa a II-a a campionatului repu

blican de polo pe apă a oferit posibi
litatea spectatorilor bucureșteni să ur
mărească cele patru echipe din Capita
lă angrenate în această competiție.

care au lipsit fazele clare, nu s-au ini
țiat contraatacuri, comițîndu-se nu
meroase obstrucții. Dinamo s-a prezen
tat surprinzător de slab pentru posibi
litățile formației, în vreme ce Știința a 

înainte de a relata pe scurt cèle două izbutit să dea o replică dîrză. Arbitrul 
Gh. Dumitru n-a reușit să stăpînească 
jocul.

Steaua — Rapid 8—1 (0—0, 4—0, 
2—1, 2—0). în compensație, aceste
echipe au furnizat o întîlnire viu dispu
tată, în ciuda scoinlui. Meritele sînt în 
primul rînd ale militarilor care au des
fășurat un joc cu acțiuni clare și în. vi- 
teză. Exceptînd repriza a doua, în /care , 
s-au lăsat surprinși de cîteva adțiuni j 
pline de fantezie ale adversarilor, răpi-/ 
diștii au luptat cu mult curaj și nurwai 
rutina militarilor a determinat înfrîn-ge- 
rea lor. Meciul a fost bine condus.'de 
N. Nicolaescu. 1 /

b j

întîlniri, se cuvine subliniat faptul că 
echipele, deși se află după o lungă pe
rioadă de pregătire, n-au evoluat în 
general pe măsura așteptărilor.

Dinamo — Știința București 7—3 
(1—1, 2—1, 1—0, 3—1). Dinamoviștii, 
deși sînt în majoritate componenți ai 
echipei naționale, au izbutit cu greu 
să-și ' depășească adversarii. Moti
vul principal l-a constituit faptul că 
învingătorii, în loc să folosească su
perioritatea lor în viteză, s-au com
plăcut într-un joc static, risipind o mare 
cantitate de energie în acțiuni încîlcite, 
întîmplătoare. A fost un meci în

Volei Rapid și-a păstrat titlul
Sîmbăfă seara a luat sfîrșit în sala 

Floreasca din Capitală turneul final al 
campionatului republican masculin de 
volei. Și în acest an campionatul a fost 
cîștigat de echipa Rapid, următoarele 
trei locuri fiind ocupate, în ordine, de 
către Dinamo București, Tractorul Brașov 
și Știința Cluj.

Deși între echipa campioană și cele
lalte trei echipe a fost o sensibilă di
ferență de valoare și de pregătire, me
ciurile turneului final au suscitat un 
deosebit interes în rîndul numeroșilor 
iubitori de volei bucureșteni care, 
seară de seară, au urmărit cu pasiune 
evoluțiile echipelor noastre fruntașe.

Echipa campioană, Rapid București, 
s-a arătat a fi înfr-o formă bună, ceea 
ce este, desigur, îmbucurător, acum cînd 
pînă la finala Cupei Campionilor Eu
ropeni, pe care echipa noastră o va 
disputa în compania echipei Ț.S.K.A.

Moscova, au mai rămas doar cîteva 
zile.

O mențiune specială se curvine echi
pei Tractorul Brașov (antrenor T. Tă-, 
nașe), revelația acestui campionat, care,: 
cu numeroase elemente tinere, a pres
tat jocuri valoroase, atrăgîndu-și 
merit repetatele aplauze 
r ilor.

lată ce ne-a declarat 
campionatului tov. Aurel 
cretar general al Federați

pe
ale specfafo-

la încheierea 
Dobincă, se- 

, iei Rosnîne de 
Volei : „Jocurile turneului final s-au dis
putat la un nivel superior. Echipele 
noastre fruntașe au dovedit, în general, 
o bună pregătire. Dintre ele m-au im
presionat Rapid București, care se află 
în formă foarte bună), și Tractorul Bra
șov, o echipă tînără cu frumoase posi
bilități".

Crosul ziarului
Duminică s-a desfășurat la Mos

cova cea de-a doua ediție a crosu
lui internațional al ziarului „Prav
da“. Au luat parte atleți și atlete 
din 8 țări. Proba masculină, dispu
tată pe distanța de 8 000 m, a fost 
cîștigată de campionul olimpic 
Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) crono
metrat cu timpul de 23’ 14” 4/10. Pe 
locul doi, la 4 zecimi de secundă 
s-a clasat polonezul Zimny. Dintre

M. POPESCU

„Pravda"
concurenții romîni, primul a sosit 
C. Grecescu pe locul 12, cu timpul 
de 24'07”.

Crosul feminin a revenit atletei 
sovietice Vera Muhanova, care a 
parcurs 2 000 m în 6’22”6/10. Pe 
echipe, atît la masculin cît și la fe
minin, primele locuri au fost ocu
pate de reprezentativele U.R.S.S. 
Echipa masculină a R. P. Romîne 
s-a clasat pe locul 5.

Agențiile de presă transmit
în cadrul preliminariilor turneului 

olimpic de fotbal echipele olimpice ale 
R. P. Ungare și Suediei au susținut pri
mul meci là Budapesta încheiat cu scorul 
de 4—0 în favoarea gazdelor. Returul va 
avea loc la 27 octombrie

★
Duminică la Stockholm 

amical de fotbal echipa 
Suediei a învins cu scorul de 2—1 (1—0) 
echipa R. P. Ungare.

■k
Aproape 80 000 de spectatori au urmă

rit la Hamburg jocul internațional 
fotbal dintre echipele R. F. Germane

la Gotteborg.

intr-un meci 
națională a

de
Și

./

în locul cronicii de rugbi
Și în noua ediție a Cupei campionilor 

europeni reprezentanta rugbiului nostru 
va fi tot Grivița Roșie, care și-a cucerit 
acest drept în urma unei duble întîlniri, 
de baraj cu formația Steaua.

Despre prima lor confruntare, intere
santă, viu disputată și sfîrșită, după 
schimbări neașteptate de situații, cu sco
rul ‘
era 
în 
mai 
pe să încerce 
înșiși. Se pare însă că miza partidei în 
sine a însemnat mai mult pentru acești 
rugbiști decît etalarea acelor calități care 
fac frumusețea jo
cului și care urmau 
să Ie confere dreptul 
de participare la un 
turneu internațional 
de prestigiu cum este 
C.C.E. Dacă la rugbi 
ar fi fost posibil, de
cizia pe care jocul 
de ieri o merita din 
plin era : „non com
bat”, adică o desca
lificare a ambilor ad
versari pentru refu
zul de a se fl luptat.

Intr-adevăr, nici 
un balon transmis 
prin intermediul lini
ei de 
pînă 
aripă, 
tie a 
dovadă de măiestrie, 
de inteligență tacti
că, de forță n-am 
putut vedea ieri 
după-amiază pe sta
dionul ,,23 August” 
unde evoluau cele 
mai puternice echipe 
de rugbi din țara 
noastră. Nu știm ce 
glndeau In acest 
timp antrenorii lor, 
tehnicienii cluburi
lor respective.

Am greși 
nu am spune 
data aceasta 
care trebuia să dea

de 
de 

prezența 
numeros,

10—9 pentru Grivița Roșie, 
așteptat ca ieri, mai ales 

unui public cu mult 
rugbiștii acestor echi- 
să se depășească pe ei

trei sferturi 
la Jucătorul 

nici o circula- 
mingii, nici o

dacă 
că de 
echipa

»

O intervenție a lui Pendu

tonul jocului deschis era Steaua, pen
tru că fusese învinsă acum cîteva zile, 
pentru că se afla în postura de candidată, 
mai mult decît Grivița Roșie care repur
tase victoria. Dar militarii n-ău făcut 
altceva decît să-și imite adversarii, trimi. 
țînd abuziv baloanele dincolo de margi
nea terenului. Analizînd individual com
portarea rugbiștilor de la Steaua, ținein 
să arătăm că oameni de bază ai echipei 
ca Adrian Mateescu, C. Enache și P. 
Ciobănel, H. Preda și Al. Ionescu, au 
dezamăgit prin comportare. Eforturi sin
gulare a făcut și de data aceasta Al. Pen- 
ciu, dublat

. ■

Un colectiv al uzinelor C.K.D. 
Blansko a terminat probele unui 
nou strung carusel ISK 50 A care, a- 
lături de strungurile carusel fabri
cate la Uzinele ,,i'. I. Lenin“ din 
Plzén, este printrd cele mai mari 
mașini de acest tâp din R. S. Ceho
slovacă, Noul strung, așezat pe două 
suporturi, cîntărdște 113 tone și este 
destinat strunjirii pieselor pînă la 40 
tone și cu o înălțime de 3 metri.tone și cu o înălțime de 3 
Diametrul maxim al pieselor strun- 
jite este de 5200 mm.

Mașina este prevăzută cu oMașina este prevăzută cu o insta
lație care permite strunjirea supra
fețelor frontale la o viteză constan
tă de tăiere, menținută în mod au
tomat. Prin folosirea tfuturor avanta
jelor mașinii noi, randamentul crește 
cu 20—30 la sută ffață de strun
gul carusel SK 50. Cu toate 
dimensiunile sale Jiriașe, mașina poa
te lucra cu o precizie de 1,1/2 su
time de milimetțri. Noul strung 
destinat uzinelor constructoare 
mașini din Prdrov.

Sfsteiftul de irigare 
„Vltava VIII"

Pe mofturile rîurilor Labe și

este
de

'I

Ohre
— în rftpropiere de Lihotenice — se 
află curs de realizare sistemul 
de Irigare- „Vltava Vili". Pînă la 
începutul primăverii au fost irigate 
primele 206 ha de pământ, pe care 

/‘se vor cultiva în cèa mai mare parte 
' legume. Cînd stațiunea de pompare 

va lucra cu întreaga sa capacitate, 
ea vă livra 370 dé litri de apă pe 
secundă.

Un cartier studențesc

Recent, în orașul Hradec-Krnlove 
a început construirea unui cartier 
studențesc. Pînă în anul 1965 vor fi 
terminate 4 clădiri de cite opt etaje, 
în care vor locui 1300 de studenți 
de la institutele de medicină și pe
dagogie. In afară de camere de lo
cuit, clădirile vor cuprinde săli de 
lectură, laboratoare etc.

In clădirea principală vor fi ame-

najate: o cantină cu o capacitate de 
1 500 de locuri, un bufet, magazine, 
un club pentru 500 de persoane, o 
bildiot'ecă și o sală de lectură, o po
liclinică și un staționar.

„Geografia lumii**
Acesta este titlul unei enciclopedii 

care va începe să apară în R. S. 
Cehoslovacă încă în anul acesta în 
editura „Orbis“. Editarea ei va fi 
■terminată pînă în anul 1965. Peste 
40 autori reuniți în Societatea ceho
slovacă de geografie de pe lingă A- 
cademia Cehoslovacă de științe pre
gătesc cele 6 volume ale lucrării.

în preajma
festivalului muzical 

„Primăvara Ia Fraga**
La 1 mai a avut loc la Praga des

chiderea festivă a concursului popu
lar de muzică — preludiu al im
portantului eveniment muzical : Fes
tivalul internațional „Primăvara la 
Praga“. Tot în aceeași zi a avut loc 
o ședință festivă la care 38 de tineri 
muzicieni din 12 țări s-au întîlnit ou 
membrii juriului internațional dl 
Festivalului. Vaclav Goljckneht, pre
ședintele juriului, i-a prezentat pe ti
nerii pianiști, printre care se află 
Antonin Emelianov (U.R.S.S.), Eu
gen Liszt (S.U.A.), Helène Boschi 
(Franța), Quido Avosti (Italia) ți 
alții.

Prima etapă a concursului „Sme
tana“ pentru pian din cadrul Festi
valului a început la 2 mai la Casa 
oamenilor dé artă din Praga.

Dintre oaspeții Festivalului „Pri
măvara la Praga" vor concerta la 
Bratislava și la Brno cunoscutul vio
lonist frâncez Christian Férras, la 
Trutnov violonistul iugoslav Igor 
Ozim, la Ostrava dirijorul ungar 
György Lehel, la Bratislava dirijorul 
Kurt Masur din R. D. Germană, la 
Brno violoncelistul romîn Vladimir 
Orlov. De asemenea, își vâr dă con
cursul muzicienii sovietici Leonid 
Kogan, Mstislav Rostropovici, Zăra 
Doluhanova, Iakov Zak și Arvid 
Jansons.

La Festival vor participa de ase
menea cîntăreții Maria Crișan și Ion 
Prisăcaru din R. P. Romînă.

echipa 
meciul

obținut

Noua fabrică de aglomerare a minereurilor de Ia Kralovodvorske 
(R. S. Cehoslovacă). In fotografie: O parle a instalațiilor întreprinderii.
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Braziliei. Campionii mondiali au 
victoria cu scorul de 2—1 (0—1).

k

Cu scorul de 111—90 puncte 
de atletism a Turciei a cîștigat
cu reprezentativa Izraelului desfășurat la 
Tei Aviv. Sprinterul turc Cicik a parcurs 
200 m plat în 22” 2/10. Saban (Turcia) 
s-a clasat pe primul Ioc la 10 000 m cu 
32’01".

PRONOSPORT
Concursul nr. 18 din 5 mai a.c.

R. P. Rornînă (tinèrèt)-Süèdia
(tineret) (2—1)

Selecț. Olimpică R. P. Romînă-
Universldad Chile (6—2)

Suedia (A)-R. P. Ungară (A) (2—1)
Brazilia-R. F. Germană (2—1)
Progresul Brăila-Rapid Focșani (2—1) 
Unirea Rm. Vîlcèa-C,S,M. Sibiu (2—0) 
Reedita Carei-Minerul Baia Maie (1—1) 
Crișul-C. F. R. Timișoara (3—2)
Vagonul Arad-C. F. R. Arad (1—1) 
C.S.M. Cluj-Jlü) (0—1)
Prafiova-Poiana Cîmpina (3—1)
A.S.M.D. Sațu Mare-Mureșul (1—1) 
Arieșul Turda-Industria Sîrmei (3—0)
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Vizitele delegației
Duminică, delegația municipali

tății orașului Aarhus din Danemar
că condusă de Robert Svane Han
sen, locțiitorul primarului general 
al orașului, și-a continuat vizita în 
regiunea Dobrogea. Însoțiți de tov. 
Dumitru Bordincă, secretar al Sfa
tului popular al orașului Constanța, 
oaspeții au vizitat în cursul dimine
ții orașul și porttil Constanța, sta
țiunile Mamaia, Eforie Nord și Efo-

orașului Aarhus
rie Sud, prècum și G.A.S. Basarabi. 
Membrii delegației rnunicipăiității 
orașului danez au apreciat grija or
ganelor locale pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea localităților re
giunii, ca și noile construcții de vile, 
restaurante și cantine din stațiunile 
de pe litoral.

După-amiază, delegația a părăsit 
regiunea Dobrogea înapoindu-sê în 
București. (Agérprés)

Chiriac, V. Luscal 
și de tînărul Manea 
din înaintare, la 
care s-a văzut do
rința de a juca pen
tru victoria echipei.

De la Grivița Ro
șie, care a prezentat 
o formație improvi
zată într-un com
partiment chele (C. 
Stănesctt a fost în
locuit în postul de 
jumătate la grămadă 
de către Val. Iri- 
mescu) nu erau de 
prevăzut acțiuni de 
atac și ea nici nu le-a 
întreprins. Și-a pro
pus în mod evident 
să-șl apere minimul 
avantaj cîștigat In 
prima partidă. I se 
poate totuși reproșa 
echipei noastre cam
pioane că, in fața u- 
nul adversar nedecis 
cum a fost 
Steaua, nu a 
jocul pe cont 
priu asigurînd
spectacol de calitate 
și desigur și o nouă 
victorie, mai catego
rică de această dată.

Arbitrul 
slovac 
condus

(Urmare din pag. I-a)

iert 
luat 
pro- 

un

ceho-
Stastny a 

întîlnirea.

EM. VALERIU

mișoara. în cadrul unei asemènêa 
sesiuni, serviciul tehnolog-șef a pre
zentat comunicări științifice pri
vind sudarea în mediu de bioxid 
de carbon și sudarea automată prin- 
tr-o singură trecere, procedee teh
nologice noi care asigură o calita
te sporită a lucrărilor, mărirea sub
stanțială a productivității muncii 
și, ca urmare, reducerea prețului de 
cost.

Colaborarea cu institutele de cer
cetări, cu Institutul politehnic Ga
lați și cu alte șantiere navale din 
țară, în rezolvarea și aplicarea unor 
noi procedee tehnologice, a dus la 
creșterea interesului cadrelor de in
gineri față de studierea și aprofun
darea celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii în domeniul cons
trucției de nave. Se efectuează astfel 
cercetări și experimentări, împreu
nă cu Institutul politehnic Galați, 
privind valorile limită ale nivelului 
zgomotului la nave, vibrațiile gene
rale și vibrațiile Ia pupă ale car
goului de 4 500 to dw, îndreptarea 
la cald a deformațiilor corpului na
vei și influența încălzirilor repetate 
asupra proprietăților mecanice și 
chimice ale oțelurilor slab aliate și 
altele. împreună cu alte institute de 
cercetări, cu Șantierul naval Con
stanța și cu Șantierul naval Olte
nița, întreprindem cercetări și expe
rimentări în vederea stabilirii de noi 
scheme de vopsire și experimenta-

rea a noi vopsele speciale anticoro- 
zive și antivegetative pentru pro
tecția corpului navei. Mai colabo
răm cU Institutul de cercetări pie- 
lărie-cauciuc în scopul fabricării 
a noi amestecuri de etanșare. Pe 
viitor ne-arn propus să continuăm 
și să lărgim aceste studii comune 
cu institutele de cercetări și poli
tehnice, pentru a îmbina activitatea 
practică din șantier cu munca de 
cercetare științifică, în scopul apli
cării în construcția de navè a ce
lor mai noi cuceriri ale științei.

Sigur că întreaga acțiime pentru 
întărirea serviciilor de concepție a 
dat rezultate bune. Dar nu ne pu
tem mulțumi cu cele obținute. Sar
cinile mari care stau în fața șan
tierului nostru, problemele tehnice 
complexe ce se pun întregului co
lectiv cer din partea noastră noi 
măsuri în acest domeniu. Avem în 
secțiile productive ingineri destoi
nici, care dovedesc pasiune pentru 
tot ce este nou în tehnică. Avem 
și numeroși maiștri cu o înaltă ca
lificare și mare experiență în pro
ducție. De aceea socotim că este 
buna propunerea făcută de tov. ing. 
Aurel Bozgan, directorul general al 
Uzinelor „23 August“ din București, 
într-un articol apărut nu de mult în 
„Scînteia“, ca Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini, îm
preună cu C.S.M.S„ să analizeze 
condițiile pe care trebuie să le în
deplinească un maistru pentru a o. 
cupa funcția de șef de atelier,

în sensul de a sé reducè de la 
10 la 5 ani stagiul pe care trebuie 
să-l îndeplinească acesta pentru a 
ocupa o asemenea funcție. Dacă 
s-ar reduce stagiul, maiștrii care do
vedesc aptitudini și pregătirea nece
sară ar putea fi promovați, pe bază 
de examinare, în funcții de șefi de 
ateliere, iar inginerii care ocupa a- 
curri aceste posturi ai' putea lucra 
la serviciile, de concepție. Ne 
propunem să promovăm cu mai 
mult curaj și cadrele de înginéri 
tineri in producție, pentru a trans
fera inginerii cu experiență în com
partimentele de concepție.

Tot în legătură cu întărirea ser
viciilor de concepție aș vrea să mai 
ridic o problemă. Pe șantierul no
stru capacitatea de proiectare și în
tocmire a documentației tehnologi
ce nu poate fi valorificată din plin 
și aceasta pentru că organele de re
sort ale ministerului nu ne asigură 
întotdeauna materialele la dimensiu
nile și calitățile solicitate. în ase
menea situații pierdem mult timp 
pentru refacerea proiectelor și do
cumentației tehnologice.

Considerăm bine venită discuta
rea în presă a unor probleme pri
vind întărirea muncii de concepție 
— factor important în ridicarea ni
velului tehnic al producției. Această 
discuție constituie totodată un pri
lej de schimb de experiență Teferi
lor la munca în aceste servicii și la 
măsurile care se cer luate pentru 
întărirea lor continuă.



e n t M T I ï A Nr. 5884

A 145-a aniversare a nașterii 
Iul Marx
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Evenimentele din Laos
VIENTIANE. Prințul Suvanna 

Fumma, primul ministru al Laosu- 
lui, s-a înapoiat sîmbătă din Khan- 
Khai (Valea Ulcioarelor) la Vientia
ne. La Khan-Khai Suvanna Fumma 
a discutat timp de două zile cu 
conducătorii partidului Neo Lao 
Haksat problemele legate de nor
malizarea situației în Laos.

PARIS 5 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Paris, 
Asociația internațională a juriștilor 
democrați și-a exprimat îngrijora
rea profundă în legătură cu eveni
mentele din Laos. Asociația cheamă 
pe toți juriștii să ceară cu tărie 
respectarea acordurilor de la Ge
neva, precum și încetarea imediată 
a oricărui amestec direct sau in
direct al S.U.A. în treburile interne 
ale Laosului.

Greva metalurgiștilor din R. F. G.
BONN 5 (Agerpres). — După cum 

s-a mai anunțat, în urma lockout- 
ului declarat de Întreprinderile din 
lanciul Baden-Würtemberg, ca mă
sură de represalii împotriva meta
lurgiștilor greviști, circa 400 000 
muncitori din industria metalului 
din acest land au rămas fără lucru.

Societatea „Auto-Union“ din In
golstadt, una din cele cinci mari

fabrici de automobile din Germania 
occidentală, a anunțat că nu va 
mai putea continua producția din 
cauza încetării livrărilor de piese 
de la întreprinderile implicate în 
litigiu. De asemenea, întreprinderile 
„Ford”, „Opel” și „Volkswagen" aü 
anunțat că vor trebui să întrerupă 
producția.

Prezențe romînești peste hotare

în apărarea 
pafriotilor spanioli

Conferința reprezentanților 
opiniei publice din țările 

Europei occidentale

HAVANA 5, (Ager
pres). — Televiziunea 
cubană a prezentat re
cent, în cadrul emisiu
nii sale de teatru,^piesa 
„Citadela sfărimatȘ” de 
Horia Lovinescu.

La universitatea -cen
trală din La.s Villas,' în 
prezența unui numeros 
public, lectorul univer

sitar Ion Popovici a ți
nut o conferință despre 
geografia economică a 
R. P. Romîne.

★
CAIRO 5 (Agerpres). 

în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în 
R.A.U., pianistul Valen
tin Gheorghiu, artist e- 
merit, a interpretat

concertul pentru pian 
și orchestră de Schu
mann.

Pianistul r.omîn a re
purtat un succes deose
bit. La cererea publicu
lui a interpretat în plus 
și alte piese muzicale, 
printre care „Dans ro- 
mînesc” de Paul Con- 
stantinescu.

Adunarea festivădela Berlin
BERLIN 5 (Agerpres). — în sala 

cinematografului „Cosmos“ din 
Berlin a avut loc la 5 mai adunarea 
festivă consacrată celei de-a 145-a 
aniversări a nașterii lui Karl Marx. 
Adunarea a fost organizată de către 
Comitetul Central al P.S.U.G., Con
siliul de Miniștri al R. D. Germane 
și Consiliul național al Frontului 
Național al Germaniei democrate.

Despre viața și activitatea lui 
Karl Marx a vorbit R. Bauer, direc
torul Institutului de marxism-leni
nism de pe lingă C.C. al P.'S.U.G.

Ziaa proclamării unității Libiei
TRIPOLI 5 (Agerpres). — La 5 

mai Libia a sărbătorit pentru prima 
oară Ziua proclamării unității. Prin 
aceasta a fost lichidat sistemul fe
deral, impus de imperialiști poporu
lui libian.

PARIS 5 (Agerpres). — La 5 mai 
Conferința reprezentanților opi
niei publice din țările Europei occi
dentale pentru amnistierea deținu- 
ților politici și a emigranților poli
tici spanioli și-a continuat lu
crările. Participanții la conferință 
și-au exprimat solidaritatea cu 
eroicul popor spaniol, care luptă 
împotriva tiraniei. Eugenie Cotton, 
președinta F.D.I.F., Marcel Dufriche, 
membru al Comisiei administrative 
a Confederației Generale a Muncii 
din Franța, Giancarlo Pajetta, mem
bru al conducerii Partidului Comu
nist Italian, Fernando Valera-Y-Apa- 
risio, socialist spaniol, și alți vorbi
tori au cerut opiniei publice mon
diale să acorde ajutor poporului 
spaniol și să înfiereze regimul sîn- 
geros al lui Franco.

Pe adresa conferinței au sosit nu
meroase telegrame de salut din 
Uniunea Sovietică, Polonia, R. P. 
Romînă și celelalte țări ale lagăru
lui socialist, din țările Europei occi
dentale, din America Latină.

M

Numărul ziaru
lui „L'Unltâ" care 
anunța importan
tul succes repur
tat de partidul 
comunist in ale
gerile parlamen
tare a tost primit 
cu un mare inte
res de oamenii 
muncii din Italia. 
După cum se știe, 
comuniștii au obți
nut 7 763 854 voturi 
In alegerile pentru 
Camera deputați- 
lor șl 6 993 604 vo
turi in alegerile 
pentru senat, spo- 
rlndu-șl simțitor 
numărul reprezen
tanților in ambele 
camere ale parla
mentului.

Alegerile din Togo
LOME 5 (Agerpres). — La 5 mai 

în Togo au avut loc alegeri prezi
dențiale și parlamentare, precum și 
referendumul asupra proiectului 
noii constituții.

Alegerile și referendumul au fost 
precedate de o vastă campanie de 
propagandă. Pe străzile capitalei 
circulau mașini cu difuzoare, che- 
mînd populația să aprobe noua con
stituție, să voteze în alegeri pe Ni
cholas Grunitzky — singurul candi
dat la președinția republicii — pre
cum și lista comună a candidaților 
pentru Adunarea Națională prezen
tată de blocul partidelor: Uniunea 
democrată a populațiilor din Togo, 
Mișcarea populară din Togo, Parti
dul Juvento și grupul membrilor 
Partidului unității togoleze.

WELLINGTON. Agenția France 
Presse anunță că, primul ministru al 
Noii Zeelande, Keith Holyoake, a a- 
vut o întrevedere cu ambasadorul 
Franței în legătură cu proiectul fran
cez privind instalarea unui centru de 
experimentare a armei nucleare în 
insula Mururoa din Oceanul Pacific. 
Guvernul neozeelandez, a declarat 
Holyoake, a luat notă „cu îngrijorare" 
de acest proiect adăugind că a cerut 
ambasadorului Franței precizări în a- 
ceastă privință.

CARACAS. Cu prilejul aniversării 
unui an de la răscoala marinarilor de 
la baza navală de la Carupano împo
triva guvernului Betancourt, în dife
rite puncte ale capitalei Venezuelei, 
Caracas, au fost arborate drapele ale 
Frontului de eliberare națională. Un 
depozit militar de muniții a fost ata
cat și incendiat. Poliția a recurs la 
represiuni arestînd peste o sută de 
persoane.

QUITO. Partidul Comunist din 
Ecuador, Uniunea tineretului revolu
ționar, Mișcarea revoluționară de 
stînga și Mișcarea universitară 
revoluționară din Ecuador au dat 
publicității o declarație în care 
demască uneltirile reacțiunii care 
pune la cale o lovitură de stat.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că 
o ambarcațiune fluvială care transpor
ta pasageri spre Maghagha, port pe 
Nil, la circa 100 de mile sud de 
Cairo, s-a răsturnat la o mică distanță 
de port. Aproape 200 de persoane s-au 
înecat. Numai opt persoane au putut 
fi salvate.

LONDRA. Participant!! la mitingul 
din Swansea (Wales), care a urmat

după demonstrația a 1 500 de fero
viari și mineri, au adoptat o rezoluție 
în care cheamă clasa muncitoare la 
unitate de acțiune în lupta pentru 
pace și folosirea totală a mîinîi de 
lucru. Vorbitorii care au luat cuvîn- 
tul la miting au criticat cu asprime 
politica economică a guvernului con
servator care condamnă la șomaj sute 
de mii de oameni ai muncii, în spe
cial feroviari.

CAIRO. După cum a transmis agen
ția M.E.N., la 4 mai a sosit în Yemen 
reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., general-maior Horn. 
El va avea convorbiri cu președintele 
Sallal și va face o călătorie de-a lun
gul graniței yemenito-saudite.

1 900 000 de șomeri 
în Argentina

BUENOS AIRES. In prezent, în 
Argentina există 1400 000 de șo
meri, ceea ce constituie 17 la sută din 
efectivul total al forței de muncă din 
țară.

LIMA. Greva feroviarilor din regiu
nile de sud ale Perului a intrat în a 
treia săptămînă. Greva, declarată în 
sprijinul revendicărilor privind îmbu
nătățirea salariilor și a condițiunilor de 
lucru, a paralizat circulația feroviară 
între porturile Matarani și Mollendo 
și orașul Cuzco.

Numeroase arestări
în Republica Sud-airicană

JOHANNESBURG. După cum a- 
nunță corespondentul agenției U.P.I., 
la 3 mai în Republica Sud-africană au 
fost arestați și aruncați în închisoare, 
fără a fi fost judecați, 61 de africani. 
Alți 53 au fost declarați persoane sus-

pecte, bănuiți a fi membri ai parti
dului Congresul panafrican, interzis de 
autoritățile sud-africane pentru poziția 
sa antirasistă.

Proteste în S.U.A. 
împotriva represiunilor 

rasiste din Alabama

WASHINGTON. Organizația „A- 
mericanii pentru o acțiune democrati
că" (A.D.A.), a adresat președintelui 
Kennedy o telegramă cerîndu-i să se 
ducă imediat în statele sudice, în 
special în Alabama, pentru a face să 
înceteze actele de violență împotriva 
negrilor care demonstrează de mai 
multe zile contra segregației rasiale. 
Potrivit relatărilor agențiilor america
ne de presă, numărul negrilor arestați 
la Birmingham se ridică la 1500.

SAN JOSE. Mii de muncitori de pe 
plantațiile de banane din Costa Rica 
au participat la mitinguri și demon
strații de protest împotriva persecu
tării muncitorilor de la societatea a- 
mericană „United Fruit Company”.

Ministrul de externe algerian 
a încetat din viață

ALGER. Agenția France Presse 
transmite că la 5 mai a încetat din 
viață Mohamed Khemisti, ministrul 
afacerilor externe al Algeriei, El a 
fost victima unui atentat comis asupra 
sa la 11 aprilie a.c., în momentul cînd 
părăsea clădirea Adunării Naționale 
algeriene.

LONDRA. In Scoția timpul este 
neobișnuit de rece pentru luna mai. 
Din cauza zăpezilor abundente care 
au căzut două zile la rînd, pe unele 
fosele circulația a fost întreruptă.

1 Mai, ziua solidarității interna
ționale a oamenilor muncii, a iost 
sărbătorită in numeroase țări ale 
lumii prin demonstrații, mitinguri, 
adunări festive. Fotografia alătu
rată înfățișează un aspect din 
timpul demonstrației care a avut 
loc In capitala Austriei.

In Haiti situația 
se menține încordată

SANTO DOMINGO 5 (Agerpres). 
— Situația din Haiti continuă să se 
mențină încordată. Alberto Zuleta 
Angel, șeful misiunii Organizației 
Statelor Americane, înapoiat din 
Haiti, a declarat că misiunea este 
„foarte alarmată“ de situația inter
nă din Haiti care amenință să se 
transforme într-un război civil. La 
Washington, relatează agenția 
U.P.I., au sosit știri anunțînd că re
gimul lui Duvalier a dezlănțuit un 
nou val de teroare împotriva adver
sarilor săi.

Pe de altă parte, potrivit agen
ției Associated Press, guvernul do
minican, nemulțumit de faptul că 
guvernul haitian tărăgănează elibe
rarea permiselor de liberă trecere 
haitienilor refugiați la ambasada 
dominicană, a ordonat noi măsuri 
militare. Unități însumînd circa 
1 000 de oameni au fost trimise în 
grabă la diferite puncte de frontie
ră cu Haiti, iar un număr nepreci
zat de tancuri au fost îmbarcate pe 
vase și trimise în direcția Port au 
Prince. De asemenea, anunță agen
ția U.P.I., forțe navale americane 
se află în apropierea apelor haitie- 
ne „gata să intervină“.
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Imaginea opresiunii... Soldați haïtien! postați în fața reședinței dicta
torului Duvalier pentru a-1 apăra de mînia poporului.

IViBRHL LV
La Paris se vorbește și se scrie 

mult despre unele probleme privind 
Piața comună. Citind articolele 
care apar în ziare, reviste, pu
blicații de specialitate, îți dai 
seama că ceea ce îi interesează 
cel mai mult pe toți este pro
blema evoluției de viitor a Pieței co
mune. în părerile exprimate se re
flectă îngrijorarea că lucrurile nu e- 
voluează conform cu speranțele ini
țiale, adică în direcția creării unei 
„Europe unite“ și prospere, ci, dim
potrivă, că are loc o întețire a lup
tei de concurență între participant! 
și că apar noi și serioase diiicultăți 
șl complicații.

După momentele de derută ce au 
Urmat eșecului tratativelor de la 
Bruxelles în problema aderării An
gliei la Piața comună, în rîndurile 
adepților înfocați ai Pieței comune 
a început să se vorbească insistent 
despre o „relansat© europeană’. 
Ideea a fost preluată și expusă în 
cuvîntarea ministrului de externe al 
R.F.G., Schroeder, în Consiliul minis
terial al Comunității Economice Eu
ropene (C.E.E.), care s-a tinut la în
ceputul lunii aprilie la Bruxelles. 
Dar „relansarea“ n-a trezit optimism 
nici la Paris, nici în alte capitale ale 
„Micii Europe“. Și cum ar fi putut 
trezi, cînd la numai cîteva ceasuri 
după discursul lui Schroeder lucru
rile s-au împotmolit qrav în proble
mele privind politica comună în do
meniul agricol ?

Iată de ce multi din specialiști 
'consideră că în momentul de față 
își fac simțită prezența factori care 
nu numai că vor menține lucrurile 
în impas, dar duc la o degradare 
continuă a situației. Și aceasta este 
firesc, căci acești factori au un 
caracter obiectiv, decurq din în
săși structura relațiilor capitaliste, 
din înseși calea, scopul și metodele 
„integrării* vest-europene. Punerea 
în aplicare a Tratatului de la Roma 
întîmpină rezistentă în fiecare tară 
membră a Comunității Economice 
Europene, astfel încît chiar hotărîri 
luate în comun, apiobate de toți 
partenerii, nu se pot întruchipa în 
viată în mod real.

Potrivit prevederilor, la 1 iulie 
începe e nouă etapă, în care ar 
tirma să Se realizeze încă o scădere 
a tarifelor vamale, precum și o nouă 
reglementare asupra „liberei circu- 

lății a mîinii de lucru“; ar urma, de 
asemenea, să se încheie înțelegeri 
privind egalizarea preturilor la 
produsele agricole, iar în materie 
de politică economică, să se adopte 
propuneri pentru așa-numita „pro
gramare' economică europeană 
(sau Plan european), pe perioada 
1964—68. Or, ceea ce caracterizea
ză situația din Piața comună este 
faptul că în fiecare din aceste do
menii. dincolo de acordurile de 
principiu, există adînci deosebiri 
de vederi, care fac fie ca aceste 
acorduri să rămînă pe hîrtie, fie eă 
se aplice astfel înclt, favorizînd In
teresele unora, să lezeze interesele 
celorlalți parteneri.

Să ne referim doar la cîteva 
exemple.

Tratatul de la Roma și-a propus

Corespondența 
din Paris

să realizeze în primul rînd o uniune 
vamală între „cei șase* și, în a- 
ceastă privință, s-au făcut unii pași 
prin reducerea treptată a taxelor 
vamale cu un anumit procent. Avînd 
însă în vedere că s-a pornit de la 
baz© diferite, tarifele au rămas în 
continuare diferite. De fapt unele 
țări, dîndu-și seama că desființarea 
barierelor vamale le-ar dezarma în 
fata concurentei nemiloase a pro
priilor „parteneri“, nu vor să renun
țe la ele. Chiar și în acest domeniu, 
unde se consideră că s-a mers cel 
mai departe pe linia țelurilor pTO- 
puse, au răbufnit cu putere contra
dicțiile între interesele „supranatio
nale“ ale cîtorva mari monopoluri 
și interesele fiecăreia dintre țările 
participante.

Astfel, deși s-au hotărît reduceri de 
tarife vamale, care trebuie să ducă 
spre realizarea deplinei uniuni va
male, uneorj în procesul aplicării 
Tratatului de la Roma au fost intro
duse noi bariere protecționisle. 
Elocvent este exemplul Italiei care, 
la un moment dat, la unele cate
gorii de mărfuri, în loc să reducă, a 
mărit simțitor taxele de import, de 
pildă, la automobilele străine (de la 
4 la 8 la sută). Abia după presiuni 

puternice din partea R.F.G. șl Fran
ței, taxele italiene au iost întrucîtva 
reduse (de la 8 la 6,5 la sută).

Concurența înverșunată 
pe piața automobilelor

au ieșit într-un mod 
iveală în industria au- 
Este știut că marile 

R.F.G., Franța, Italia, 
„Renault“, „Fiat”

Sînt interesante de urmărit mani
festările contradicțiilor intermonopo
liste atît între membrii Pieței comu
ne cît și între aceștia și terți. Aceste 
contradicții 
pregnant la 
tomobilelor. 
uzine din 
ca „Volkswagen“, 
etc., construind automobile de di
mensiuni reduse, ușor de manevrat 
și parcat, au înregistrat o creștere 
a cererii pe piață, ceea ce le-a 
permis eă-și mărească producția. 
Dat fiind și prețul de cost mai 
redus decît al automobilelor ameri
cane, firmele vest-europene respec
tive au reușit să pătrundă chiar și 
pe piața internă americană. încura
jate de promițătoare cifre de afaceri, 
aceste firme și-au mărit investițiile, 
fiecare gîndindu-se nu numai la cli
entela din tara sa, ci și la aceea din 
celelalte țări ale Pieței comune. A- 
ceste proiecte se lovesc însă nu nu
mai de capacitatea de absorbție li
mitată a pieței interne, ci și de ten
dințele firmelor concurente de a se 
infiltra pe piețele partenerilor.

Trecînd la contraofensivă, monopo
lurile americane au răspuns prin fa
bricarea unor automobile de model 
mic chiar în țările vest-europene, la 
sucursalele pe care le posedă acolo. 
Așa procedează, de pildă, marele 
monopol „Chrysler', care a luat sub 
control uzinele franceze „S.I.M.C.A.* 
(de la 1 ianuarie a.c. „Chrysler' are 
63 la sută din acțiuni fată de 29 la 
sută în trecut) sau 
neral Motors' care, 
și-a mărit de 6 ori 
firma vest-germană 
monopoluri americane 
Motors“ și „Ford“ 
duce în Europa, în 1964, potrivit cal
culelor, 2 350 000 vehicule, adică mai 
mult de jumătate din producția to
tală vest-europeană. Concurenta de
vine din ce în ce mai ascuțită și în 
operațiile de desfacere, fiecare pro
ducător încercînd să vîndă cît mai 

puternicul „Ge- 
în ultimii 5 ani, 

investițiile la 
„Opel“. Două 

„General
vor putea pro-

mult chiar pe piața internă a „par
tenerilor* săi.

Toate acestea au dus, în domeniul 
industriei automobilelor, la o con
curentă înverșunată, pe care spec
trul supraproducției o agravează și 
mai mult. Nu întîmplător fostul mi
nistru francez al industriei, Jeanne- 
ney, vorbea despre pregătirea din 
umbră a unui „război la cuțite" în 
această ramură. Și întrucît industria 
automobilelor este una din princi
palele consumatoare de oțel, în
treaga această situație nu va putea 
să nu afecteze mai mult sau mai 
pufin rapid, siderurgia — această 
ramură de bază a economiei, unde 
și pînă acum importante capacități 
d© producție sînt nefolosite.

într-un mod izbitor se mani
festă aceste contradicții și în legă
tură cu așa-numitul- „conflict al 
frigiderelor'. Firmele italiene vînd 
mai ieftin și concurează cu succes 
pe „parteneri* în celelalte țări ale 
Pieței comune. Firmele franceze de 
frigidere, care rezistă cu greu con
curenței. s-au văzut nevoite să-și 
reducă producția (cu 20 la sută 
față de 1961), exportă mai puțin 
(cu 40 la sută); totodată, importul de 
frigidere s-a mărit în Franța (cu 200 
la sută). Ca măsură de protecție, 
Franța a introdus o taxă de import 
de 12 Ia sută pentru frigiderele ita
liene, măsură pe care n-a întîrziat 
s-o ia și R.F.G. Deși Italia a recurs, 
de asemenea, la acest procedeu 
pentru automobilele străine impor
tate pe piața sa internă, totuși ea a 
considerat măsurile franceze „anti
frigider“ ca „discriminatorii“ și a ce
rut retragerea Iot.

în această situație, nimeni nu vede 
cum ar putea fi determinată fabrica 
italiană de frigidere: „Ignis' să-și 
reducă peste noapte, producția, nu
mai 
man 
mai 
mai 
blemă 
care m-am 
care ocupă 
lucru. în R.F.G., s-a ajuns la situația 
ca cea mai mare uzină producă
toare de automobil© „Volkswagen“ 
să-și închidă porțile un număr de 
zile. în legătură cu qceasta, se pune 
problema reducerii personalului, deci 
a creșterii șomajului. în presă pot fi 
întîlnite întrebări ca acestea: Ce va 
face „FIAT'-ul italian, care are cîte
va zeci de mii de muncitori ? Ce va 
face Italia cu cei care vor fi sa

pentru ca 
sau 
scape 
ascuțit 

în

„Bosch“-ul vest-ger- 
„Frigeco“;ul francez să 
de concurent! 1 Cu atît 
se pune această pro- 
cazul automobilelor, la 
referit înainte, industrie 
o numeroasă mînă de

crificați și vot rămine pe drumuri? 
Și de ce să nu-și închidă porțile 
„Opel“-ul sau „Renault“-ul?

Efectele negative 
ale C.E.C.O.

ce privește diferite efecte aleîn
„integrării“ este sugestivă activita
tea Comunității europene a cărbu
nelui și otelului (C.E.C.O.), care are 
zece ani de existență. C.E.C.O. își 
exercită autoritatea în această ra
mură d9 bază „contingentînd" pro
ducția, dictînd prețurile, dispunînd, 
după criteriile realizării profitului ma
xim, închiderea unor mine și oțelării.

Ce înseamnă aceasta, de pildă, 
pentru Franța ? Deși în 1946 se fixa
se ca obiectiv obținerea unei pro
ducții anuale de 70—75 de milioane 
d9 tone de cărbuni, odată cu intra
rea Franței în C.E.C.O., s-a ajuns la 
o producție de 59 milioane de tone 
în 1959, prevăzîndu-se ca .în 1975 
producția să scadă la 45 milioane 
tone 1 Or, pentru 1975 este prevăzut 
în Franța un consum de cărbune de 
90 milioane de tone ; diferența 
urmează a fi importată mai ales din 
țările Pieței comune și, în special, 
din Ruhrul vest-german. Drept ur
mare se pregătește lichidarea unor 
întregi bazine carbonifere — Decaze- 
ville, Graissessac, Auvergne — pen
tru simplul motiv că C.E.C.O. nu le 
găsește îndeajuns de „rentabile“. E 
lesne de înțeles că primii care su
feră sînt minerii, care sînt aruncați 
pe drumuri. Tocmai de aceea în 
timpul marilor greve, desfășurate re
cent, minerii francezi au luptat nu 
numai pentru majorarea salariilor, 
ci și împotriva proiectelor de a re
duce producția de cărbune a Franței.

Strîns legat de cele de mai sus 
este și un alt fenomen : accen
tuarea dezechilibrului dintre re
giuni : unele devin privilegiate, se 
dezvoltă în continuare din punct de 
vedere industrial, iar altele rămîn în 
înapoiere și stagnare economică. 
Este un fapt că crearea Pieței 
comune nu numai că n-a mic
șorat, dar a accentuat diferența 
izbitoare dintre unele departamen
te ale Franței ca și între su
dul înapoiat și nordul industrial în 
Italia, dintre Flandra si Valonia în 
Belgia etc ; aceasta are, bineînțeles, 
efecte atît pe plan economic cît și 
social — reducerea și nefolosirea 
unor capacități de producție, tra
gedia „oamenilor de prisos", 
drama migrației forței de muncă, 
care ilustrează cu o brutalitate 
poate fără precedent această trăsă
tură tipică a capitalismului — omul 
în situația d9 marfă.

Ceea ce neliniștește însă în mod 

deosebit pe oamenii de afaceri este 
că ritmul de dezvoltare a economiei 
nu numai că nu a mai crescut în 
ultimii ani, dar manifestă tendințe 
de instabilitate și ă început să 
scadă fată de perioada dinaintea 
semnării Tratatului de la Roma 
(1957). In 1962, cele 6 țări au pro
dus cu 625 000 de tone de oțel mai 
puțin decît în 1961.

Calendarul Schroeder 
sau interesele divergente 

în politica agricolă
Dacă așa stau lucrurile cu privire 

la industrie, trebuie spus că și mai 
nefavorabil se prezintă ele în ce 
privește agricultura. Practic, în a- 
acest domeniu nu s-a pășit încă 
la realizarea țelurilor propuse — 
apropierea treptată a prețurilor la 
principalele mărfuri agricole pînă 
în 1969 și fixarea la sfîrșitul acestei 
perioade a unor prețuri unice. Aici 
se ciocnesc serios interesele princi
palilor doi membri ai Pieței comune, 
și anume Franfa și R. F. Germană. 
Franța dorește o egalizare a prețu
rilor agricole pentru că acest lucru 
ar'însemna o majorare a prețurilor 
Ia produsele agricole franceze, care 
sînt mai mici decît în R.F.G. Mai 
mult, Franța pretinde partenerilor 
săi să importe produsele agricole 
exclusiv dinlăuntrul Pieței comune 
(în primul rînd produse franceze), 
în schimb, R.F.G. vrea să-și re
zerve posibilitatea de a importa 
alimente de pe piața mondială, 
(în special din țările Americii Lati
ne) la prețuri mult mai reduse și 
să-și extindă astfel exportul său de 
produse industriale pe alte piețe.

De curînd, ministrul de externe de 
la Bonn, Schroeder, a lansat ideea 
„sincronizării“, adică a unei pu
neri de acord între pașii în direcția 
reducerii tarifelor vamale și cei în di
recția politicii agricole unice. în teo
rie și Franța este de acord cu așa 
ceva. Dar de fapt Schroeder urmă
rește o încetinire a realizării unei 
politici agrare comune, „calenda
rul" propus de el prevăzînd abia 
spre sfîrșitul anului 1964 rezolvarea 
problemei preturilor la orez, carne 
de vacă, produse lactate, ca și pri
mele măsuri de egalizare a prețurilor 
la cereale. Or, Franța este interesată 
să se treacă la aceste măsuri cît mai 
curînd posibil, tocmai pentru a-și asi
gura o desfacere suplimentară pe 
piața vest-germană a alimente
lor. Paitea franceză spera să obțină 
rezultate în această p-ivinfă înainte 
de începerea așa-numitei „runde 
Kennedy“, adică a planului ame
rican care cere o reducere a 

tarifelor vamale pe un spațiu geo
grafic mai larg, cu scopul de a fa
voriza de fapt penetrația și consoli
darea monopolurilor americane în 
țările Pieței comune. Dacă Franța 
se teme serios de concurența pro
ducției agricole americane, R.F.G. 
dimpotrivă speră că va ii avantajată 
de „runda Kennedy“ care-i va aduce 
produse agricole mai ieitine decît 
cele franceze.

Doar aceste cîteva exemple sînt 
suficiente pentru a ilustra ce încîlcit 
ghem de contradicții a devenit în 
momentul de iață Piața comună. Și 
cum ar putea fi altfel, cînd este 
voiba de ceea ce cercurile demo
cratice franceze denumesc „Eu
ropa trusturilor". Piața comună, 
acest bloc monopolist interstatal, a- 
ceastă nouă formă a înțelegerii din
tre marile grupări monopoliste, este 
în același timp o nouă formă a lup
tei de concurență pentru reîmpărți
rea pieței mondiale capitaliste, o for
mă de penetrație a puternicelor mo
nopoluri ale statelor imperialiste în 
economia partenerilor mai slabi. 
Voința, interesele trusturilor sînt 
leg© în cadrul organismelor. Pieței 
comune, iar aceasta este legea ce
lui mai puternic, care tinde în per
manență -să-l înăbușe pe cel slab. 
Organismele suprastatale ale Pieței 
comune favorizează tocmai această 
tendință a monopolurilor, în pofida 
intereselor naționale ale țărilor 
membre.

La 8 mai va începe o nouă sesiu
ne a Consiliului ministerial al 
C.E.E., consacrată tocmai examinării 
divergențelor ivite. Iată ce scrie cu 
privire la perspectivele ei ziarul 
„Les Echos" organ al cercurilor de 
afaceri din Franța: „Observatorii 
înclinați către pesimism nu 
sideră că această reuniune 
te 6ă ducă la reconcilierea i 
brilor C. E. E. Unii invocă < 
eventualitatea unei noi crize 
mai grave decît cea care i 
zultat după eșecul negocierilor 
Marea Britanie la 29 ianuarie. O altă 
ipoteză mai probabilă este că se va 
căuta, cu ajutorul unei propuneri lu
xemburgheze, să se evite scandalul, 
lăsîndu-se pur și simplu comunita
tea în adormire pînă la sfîrșitul anu
lui. Și pînă atunci — consideră unii, 
și aceștia sînt optimiștii — eveni
mente neprevăzute vor ajuta poate 
Piața comună să iasă din impas".

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
actuale în legătură cu Piața co
mună ; în ce privește lunile viitoare, 
cu toată teoria „relansării“, aci nu 
se întrevede perspectiva unei îmbu
nătățiri a realilăților din cadrul Pie
ței comune.

con- 
poa- 

mem- 
chiar 
mult 

a re- 
r cu

T. VORNICU
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