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Spre sfîrșitul 
ziarul de uzină 
ziarul regional 
Brașov, au început să apară diferi
te articole despre inițiativa construc
torilor de tractoare : „La fiecare 
fază și operație — o înaltă tehnici
tate“, Această nouă acțiune s-a năs
cut în condițiile dezvoltării uzinei 
noastre, ale ridicării pe o treaptă su
perioară a nivelului tehnic al produc
ției și este strîns legată de punerea 
în fabricație a ultimului tip de trac- 

■ tor. Ea oglindește hotărîrea întregu
lui colectiv de a promova larg în 
producție tot ce apare nou în tehni
că, cele mai avansate procedee teh
nologice.

Acțiunea inițiată de constructorii 
de tractoare urmărește ca fiecare o- 
perație și fază de lucru să se exe
cute la nivelul tehnic de ansamblu 
al modernei noastre uzine. „Nu se 
poate spune că forja uzinei — arăta 
un tehnolog din acest sector — nu 
lucrează la un nivel tehnic ridicat. 
Dar dacă se analizează în amănunți
me, fază cu fază, se observă că 
unele operații se execută sub posibi
litățile tehnice existente. Noua ini
țiativă are meritul de a ne fi atras 
atenția asupra acestui lucru foarte 
important.

O dată cu aplicarea noii inițiati
ve a crescut rolul inovator al teh
nologului ca promotor al celei mai 
avansate tehnici. In elaborarea teh
nologiilor s-a ținut seama de cîteva 
principii cu caracter general : in
troducerea celor mai moderne proce
dee tehnologice, exigența mult spo
rită în ce privește calitatea pieselor 
ca precizie și aspect, realizarea unui 
înalt grad de utilizare a mașinilor, 
reducerea efortului uman și crește
rea productivității muncii, realiza
rea unei eficiențe economice ridicate.

Tocmai în acest sens s-a și acțio
nat. S-au organizat linii tehnologi
ce în flux continuu, unde manevra
rea pieselor de la o operație la alta 
se face prin intermediul unor trans
portoare cu conteinere, specifice gâ- 
baritului și formei pieselor respec
tive. Serviciul tehnologic-șef a ur
mărit ca operațiile cu un vo
lum mare de muncă să fie reali
zate pe agregate care execută simul
tan mai multe operații sau faze. Pe 
această bază s-a obținut o reduce
re simțitoare a manoperei, realizîn- 
du-se aceeași cantitate de piese cu 
un parc de mașini mai redus și pe 
un spațiu productiv mult mai mic.

Noua inițiativă a determinat înain
te de toate analizarea cu minuțio
zitate a fiecărei operații. Tehnologii 
au stabilit în continuare căile cele 
mai .potrivite pentru ridicarea teh
nicității producției. Cu prilejul stu
diilor făcute, s-a ajuns la concluzia 
că o metodă deosebit de economi
că la operațiile de găurire este 
aplicarea pe scară largă a capete
lor multiple reglabile. Metodele mo
derne s-au introdus și la operațiile 
de frezare.

Asemenea exemple sînt numeroase 
în fiecare secție a uzinei și ele do
vedesc eficacitatea economică a noii 
acțiuni. In acest sens am vrea să ne 
referim la cazul reperului „butucul 
sateliților“, care a creat dificultăți 
secției tratament termic în călirea 
directă prin curenți de inducție. Stu
diind posibilitățile de îmbunătățire 
a acestei faze de lucru, tehnologii 
secției au găsit forma corespunză
toare a unui inductor și au modi
ficat procesul tehnologic. Piesa este 
confecționată acum din oțel de îm-

anului trecut, în 
„Tractorul“, apoi în 
„Drum nou“ din

bunătățire (OLC—60) și este călit 
direct. Prin schimbarea materialului 
rezultă o economie de 630 000 lei pe 
an, iar la regie și manoperă chel
tuielile se reduc cu 30 000 lei anual. 
S-a redus și ciclul operației de la 
10 ore la cîteva minute.

Lucrurile nu s-au rezumat doar la 
perfecționarea tehnologiei. Paralel 
s-a pus și problema adaptării la 
mașini a unor dispozitive de mare 
productivitate, care să asigure în a- 
celași timp și o calitate superioară 
a pieselor. în secția motor, la linia 
de biele, care în anii trecuți nu avea 
suficientă capacitate, toate mașinile 
au fost modificate. Operația de pre
lucrare a fețelor laterale ale bielei 
și capâcului se face acum pe un 
strung care a fost modernizat, iar la 
mașina de rectificat caneluri, de la 
linia forjate, prin adaptarea unui 
dispozitiv se mărește productivita
tea și nu mai e nevoie de aducerea 
unei mașini noi în acest scop.

Conducerea tehnico-administrati- 
vă a uzinei se îngrijește îndeaproape 
de crearea condițiilor tehnice pen
tru ca inițiativa să dea rezultate cît 
mai bune. în afară de întărirea cu 
noi cadre a serviciului tehnolog-șef, 
în ultima vreme s-a îmbunătățit ac
tivitatea sculăriilor, pentru a se asi
gura la timp sculele și dispozitivele 
cerute de perfecționarea tehnologiei 
la anumite faze și operații de lucru.

Noua inițiativă a stimulat și mai 
mult activitatea inovatorilor uzinei. 
In 1963 s-au primit la cabine
tul tehnic al uzinei 365 propuneri, 
dintre care o bună parte la sfîrșitul 
anului. Ele au contribuit mult la ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției, la realizarea de economii și 
îmbunătățirea calității pieselor. Dar, 
în afară de inovații, numeroși alți 
muncitori și tehnicieni din diferite 
secții au adus îmbunătățiri unor o- 
perații, venind cu sugestii valoroa
se, izvorîte din bogata lor experien
ță în producție.

Grija pentru aplicarea la toate o- 
perațiile de lucru a tehnologiei mo
derne reflectă înalta răspundere a 
constructorilor de tractoare pentru 
calitatea producției, pentru presti
giul „mărcii“ fabricii. întregul nos
tru colectiv s-a convins de-a lungul 
anilor că sarcinile calitative noi, co
respunzătoare producției moderne, 
pun în fața fiecărui muncitor și 
tehnician cerințe sporite în dome
niul calificării. Tocmai de aceea la 
cursurile de ridicare a gradului de 
cunoștințe profesionale participă 
sute și sute de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din uzină. „Tovarășe, din 
meserie să faci o artă 1“ — iată un 
îndemn care a găsit un larg ecou 
în rîndurile colectivului nostru.

Dacă am face un bilanț sumar al 
eficacității acțiunii pornite de ■ con
structorii de tractoare, am constata 
că numai în cîteva luni s-au intro
dus numeroase perfecționări în teh
nologia de fabricație a reperelor, 
numeroase modernizări la mașini și 
utilaje. Această acțiune exprimă do
rința muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din uzina noastră de a-și 
pune toată priceperea în slujba rea
lizării produselor la nivelul cerin
țelor tehnicii moderne.

SIMION SĂPUNARU, inginer; 
VICTOR ȘERBANESCU, reglor ; 
VALERIA COLIBAN, econo
mistă, din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii“ de 

Ia Uzinele de tractoare-Brașov

Pe baza înțelegerii intervenite între Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez, între reprezentanții conducerilor' superioare ale 
celor două partide urmează să aibă loc un schimb de păreri cu 
privire la relațiile dintre cele două partide și țări ale noastre, 
precum-și cu privire la problemele unității lagărului socialist și 
a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

în acest scop, pe baza invitației primite din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Chinez, o delegație a Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn va face la începutul 
lunii martie 1964 o vizită prietenească în China.

Delegația va fi condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Din delegație fac parte tovarășii Emil Bodnă- 
raș, Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica, membri ai Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Delegația Partidului Comunist Chinez va fi condusă de tova
rășul Liu Șao-ți, vicepreședinte al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez. Din delegație fac parte tovarășii Den Siao- 
pin, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, Pîn Cijen, membru al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, și Kan Șen, membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez.

Aparatură pentru mstitaMe 
de învățămînt superior

Recent, laboratoarele mai multor in
stituții de învățămînt superior au fost în
zestrate cu noi aparate și instalații mo
derne pentru lucrările practice ale stu
denților și pentru activitatea de cerce
tare științifică a cadrelor didactice. La 
Universitatea din lași a fost pusă în func
țiune o mașină electronică de calcul a- 
nalogic pentru cercetări în domeniul ma
tematicilor superioare .și al economiei. In- 
tr-unul din laboratoarele .Universității din 
Cluj a fost insfalaf un .der.ivafograf pen
tru cercetări în domeniul fizicii corpului 
solid, iar la Institutul de petrol, gaze și 
geologie din București — un microscop 
calcografic polarizant pentru studiul piri
telor cuprifere. Institutul politehnic din 
lași a primit un specfrofotometru automat 
înregistrator pentru cercetări în domeniul 
chimiei celulozei, iar cel din Timișoara, 
un defectoscop ultrasonic pentru studiul 
metalelor prin metode nedestructive, La 
institutele agronomice din București și 
Craiova au sosit șasiuri autopropulsate 
pentru lucrări agrotehnice în fèrmelé di
dactice. Multe institute pedagogice au 
primit noi aparate electronice și optice,

iar institutele de arfă — piane și diferite 
instrumente muzicale. în acest an, labo
ratoarele instituțiilor, de învățămînt supe
rior vor mai primi și alte aparate noi : 
două derivatografe pentru universitățile 
din București și lași, două cromafografe 
pentru institutele politehnice din Bucu
rești și Timișoara, o instalație pentru stu
diul rezonanței nucleare care va fi re
partizată Universității din Cluj ș.a,

care sînt solicitate 
la construcția coșului de 
înalt de 160 m. Măsurile a- 
de constructori pentru asi- 
unei temperaturi adecvate

In vederea reducerii duratei de 
execuție a lucrărilor, constructorii și 
montorii de agregate energetice a- 
plică noi tehnologii. Pe șantierul 
Termocentralei de la Craiova, una 
din marile unități energetice ale 
țării, se utilizează cu succes cofra- 
jele glisante, 
chiar și 
fum — 
doptate 
gurarea
pe platforma de glisare și la stația 
de betonare — prin izolarea cu pre
late și încălzirea cu aeroterme — 
au asigurat o viteză medie în exe
cuție de 2 ml coș pe zi. După un pro
iect original întocmit de Trustul de 
construcții și montaje energetice din 
București, turnurile de răcire sînt 
construite la unele șantiere cu aju
torul’ metodei cofrajelor pășitoare, 
procedeu rapid și care se dovedește 
deosebit de economicos. Montorii de 
cazane de la centralele Brazi, Lu
duș, Craiova, Paroșeni folosesc cu 
succes o nouă metodă de lucru : 
preasamblarea pe sol a echipamen
telor energetice, calitatea sudurii ca- 
zanelor, țevilor și a celorlalte părți 
metalice fiind verificată cu ajutorul 
izotopilor radioactivi. Datorită intro
ducerii acestor metode și a altor 
procedee avansate de lucru, con
structorii și montorii. din sectorul 
energiei electrice au reușit să scur- 

a
gru- 

MW a scă- 
jumătate.

(Agerpres)

teze cu mult timpul de execuție 
lucrărilor. Durata montajului 
purilor electrogene de

.zut in ultima vreme
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Cu rucsacul în spate și în el nelipsita 
hartă, ciocanul de geolog, busola, lupa, 
creioanele colorate, penițele topografice 
și alte unelte absolut necesare, geologii 
pornesc să cerceteze subsolul. Se opresc 
în fața unei deschideri în rocă, pe văile 
apelor (apa fiind cel mai bun aliat al 
geologului), iau o probă, ii stabilesc 
identitatea, măsoară un strat înclinat, co
lectează fosilele găsite, iau probe din- 
fr-un minereu a cărui denumire o sta
bilesc după colorit și alte proprietăți.

Folosind metode și mijloace teh
nice moderne, geologii, acești neobosifi 
căutători de comori, au dovedit că Do- 
brogea, cunoscută odinioară prin peisa
jul ei arid și pămîntul uscat, ascunde în 
adîncuri numeroase minereuri utile. Cît 
privește unele resurse energetice, cum 
sînt cele din bazinele carbonifere puse 
în exploatare în Oltenia, Muntenia și 
Transilvania, au și ele importanța lor în 
satisfacerea nevoilor țării. Gazele și sa
rea de o calitate superioară sînf valori
ficate pe scară largă în industria noaslră 
chimică.

Intre minereurile și metalele care se 
prezintă atit de variat, geologii au mai 
pus în evidență în ultimul timp noi mi
nereuri de fier în regiunea Cluj, au des
coperit zăcăminte de sulf în craterele 
vulcanilor din regiunea Suceava, au ter
minat lucrările de foraj pentru captarea 
unui nou izvor de apă minerală carbo- 
gazoasă în stațiunea Borsec etc. Au fost 
puse în valoare rezerve de diverse mi
nereuri în Banat. în diferite regiuni ale 
țării au fost descoperite zăcăminte ds 
caoline, bentonite, diatomite, dolomite, 
surse bogate de bioxid de carbon în stare 
aproape pură, care constituie materii pri
me ieftine pentru diferite ramuri indus
triale.

Descoperirile geologice din ultimii 
ani au făcut necesară și elaborarea unor 
hărți, care reflectă bogății necunoscute în 
trecut. Nu de mult au fost terminate cea 
mai mare hartă geologică a țării noastre, 
care sintetizează o vastă muncă depusă 
de geologii romîni în decursul a 30 de 
ani, harfa tectonică, hărțile ghidurilor geo
logice pentru Carpafii Meridionali, Orien
tali, regiunea Maramureș și Dobrogea. In 
prezent, colectivul Institutului geologic 
întocmește Atlasul geologic al R. P. Ro
mine, la scara 1 : 1 000 000, lucrare care 
va cuprinde o serie de hărți geologice, 
geofizice, hidrologice, pedologice etc.

Am urmărit activitatea geologilor și în 
laboratoare. Cîte cercetări migăloase și 
complicate se fac pentru a putea da de 
stratele unde se ascund cele mai utile 
minerale. Din toate regiunile țării sosesc 
aici lăzi cu probe de roci din forajele 
de explorare. Borcanele transparente, în
chise ermetic, rînduite pe mese așteaptă 
să fie cercetate. într-un vas micuț de 
sticlă, cu gîlul. prelungit,, rpca ameste
cată cu apă bolborosește deasupra unei 
flăcări. Vasul comunică în vecinătate cu 
un tub gradat pe care una dintre chi
miste îl cercetează cu atenție. La prima 
vedere, carotele din foraje par boabe de 
nisip. Sub microscoape însă ele capătă 
mărimea nucilor. Se studiază intens. Se 
pătrunde în secretul vieții și vîrstei cris-

Studiul unei roci cere geologului 
multă răbdare

falelor care formează rocile, se stabilește 
din ce sînf alcătuite. Buletinele.de anali
ză dezleagă fainele nevăzute ale adâncu
rilor sfredelite de sondori ți fac legă
tura între activitatea de pe teren cu cea 
de la aparatele și mesele din labora* 
toare.

Vizitînd laboratoarele cu aparatură 
modernă, faci cunoștinfă cu o diversitate 
de metode moderne de lucru, Laborato
rul de geochimi.é a fost dotat recent cit 
noi aparate. Ele au permis trecerea la 
analize de. serie, mai precise, mai rapida 
și la descoperirea și dozarea califafivă și 
cantitativă a diferitelor elemente în ve
derea valorificării complexe a minereuri
lor ce se exploatează în prezent. Pe baza 
analizelor făcute s-au obținut date pre
țioase referitoare la originea, migrafia și 
acumularea diferitelor zăcăminte de mi
nerale utile.

Virsfa stratelor are o mare importanță J 
de ea este legată și formarea zăcămin
telor de petrol și gaze în trecutele ere 
geologice. Pentru determinarea vîrsfei 
stratelor pămîntului, laboratoarele de spe
cialitate au fost înzestrate recent cu 
spectrografe de masă dintre cele mai 
moderne.

Apreciind importanfa studiilor geologi
ce pentru dezvoltarea diverselor ramuri 
ale economiei, partidul și guvernul au 
alocat acestui domeniu pentru anii 
1960—1965 circa 12 miliarde lei, dintre 
care 2 miliarde se folosesc la înzestra
rea institutelor și laboratoarelor cu uti
laje și aparatură modernă. Echipele geo
logice au primit stafii seismice portabile 
și gravimetrice de mare precizie, care 
semnalează aglomerările de minerale din 
adincimi. Aceasta a făcut posibil ca geo
logii să utilizeze pe scară largă metode 
de cercetare moderne, ca aeromagneto- 
mefria (mijloc rapid de cercetare cu aju
torul aviației), carotajul radioactiv, în 
determinarea stratelor de cărbuni, meto
da corpului electrizat — folosită în de
terminarea : zăcămintelor situate la mare 
adîncime și multe altele.

MIRCEA IONESCU

Scrisori căftre Scînteia

s-au
ultima acțiune de

In ultimii ani, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale a întreprins largi 
acțiuni cu caracter profilactic în toate 
regiunile țării. In 1961 a început imu
nizarea cu vaccin antipoliomielitic ad
ministrat pe cale bucală. Anual 
făcut revaccinări ; i ’ 
acest fel s-a desfășurat între 18—23 fe
bruarie a.c. Peste 7 milioane de oameni, 
din întreaga țară (în vîrstă de la 15 
luni la 20 de ani), au primit vaccin tri
valent împotriva celor trei tipuri de vi
rus poliomielitic. Revaccinările au fost 
efectuate la circumscripțiile teritoriale 
și la locul de muncă. Activul sanitar de 
masă a adus o contribuție importantă 
la succesul acestei acțiuni. Tot la în
ceputul acestui an, în luna ianuarie, au 
fost vaccinați copiii între 3—15 luni. Ei 
vor primi a doua doză de vaccin anti
poliomielitic între 1—3 martie, iar în a- 
prilie a treia și ultima doză. Anul a- 
cesta se fac vaccinări și revaccinări 
pentru imunizare împotriva difteriei, 
tetanosului și a tusei convulsive. La a- 
ceste imunizări se vor folosi vaccinuri 
asociate : — difterotetanic și diftero- 
tetanic-pertussis, preparate de Institu
tul de microbiologie, parazitologie și 
epidemiologie „Dr. I. Cantacuzino“.

La întreprinderea „Mătasea populară" din Capitală pregătirile pentru 
8 Martie sînt în toi. în ultimul timp aici au fost fabricate noi sortimente 

de produse pentru cadouri. roto ; m. Cioc
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A intrat în tradiție ca în fiecare 
an, între 28 februarie și 8 martie, să 
se organizeze „decada cadourilor“. 
Pe străzi, în magazine, atrag a- 
tenția panourile de care sînt prinse 
sute de modele de mărțișoare. Pentru 
„decada cadourilor“ au fost puse în 
vînzare numeroase pachete cu pro
duse de galanterie, marochină- 
rie, parfumerie, cosmetică, artico
le de podoabă și altele. S-au orga
nizat, de asemenea, 39 expoziții cu 
vînzare : pe strada Lipscani 41 —

‘Os
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Uzina de tractoare din Brașov. Frezorul Nicolae Istrate lucrind la una din mașinile pe care s-au montat dispozitive de mare productivitate
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cu lenjei'ie fină pentru femei și 
la nr. 45 — cu tricotaje pentru 
femei, pe Șoseaua Ștefan cel 
Mare — la unitățile „Carmen“ și 
„Corina“ — cu articole de galante
rie, pe Șoseaua Mihai Bravu — la 
magazinele „Rodica“ și „Firicel“ — 
cu textile și produse de galanterie, 
pe Bulevardul Nicolae Bălcescu 36 
— o expoziție de tricotaje pentru fe
mei și altele. La unitatea din Calea 
Victoriei 39, O.C.L.-Tehnometal a or
ganizat expoziția „în ajutorul gos
podinei“, unde se fac demonstrații 
practice cu articole de uz casnic — 
mașini de cusut, de spălat etc. Co- 
șulețe cu cadouri au pregătit și uni
tățile de produse zaharoase. între 2 
și 8 martie, la 20 de unități se vor 
organiza expoziții cu produse de co
fetărie. (De la R. Murzea, coresp. vo
luntar).

în întreprinderea noastră sînt 
peste 1 000 de abonați la diferite 
ziare. Pînă la începutul acestui an, 
ziarele ajungeau la vreme, înainte 
de pauza de la ora 10. în ultimele 
săptămîni, însă, ele sosesc cu întîr- 
ziere. După cum sîntem informați, 
întreprinderea noastră primește zia
rele de la oficiul P.T.T.R. nr. 6. Nu 
știm ce se întîmplă acolo, de ce du
rează atît de mult difuzarea. Men
ționăm, de asemenea, că adesea 
lipsesc ziare din pachetele primite.

★
Nota redacției. — Sesizări a- 

semănătoare ne-au sosit în ultima 
vreme și de la alte întreprinderi 
bucureștene. La Uzinele „Timpuri 
Noi“, C.I.L.-Pipera, Uzinele „7 No
iembrie“, Fabrica de țevi sudate și 
altele, ziarele ajung cu 1-2 ore mai 
tîrziu decît anul trecut. Rezultă că, 
de la plecarea ziarelor din tipografie 
și pînă la sosirea lor într-o serie de 
întreprinderi și instituții, trec 4, 5 și 
chiar mai multe ore ! Asemenea în- 
tîrzieri sînt inadmisibile.

La începutul anului, Direcția ge
nerală a poștelor și telecomunica
țiilor a introdus unele schimbări în

Și revistele sosesc cu mare intîrzie-. 
re, la 2-3 zile după apariție. Propu
nem. să se cerceteze cele semnalate 
de noi și să se ia măsuri ca ziarul 
să ajungă la timp în mina cititorului*

ION FIERARU, secretarul Comi
tetului sindicatului, ION BĂNI
CA, difuzor voluntar, CONSTAN
ȚA BRÎNZAN, muncitoare, în
treprinderea de prefabricate 

„Progresul“-București
*

sistemul de difuzare a presei în în
treprinderi și instituții. Nu ne pro
punem să analizăm aici, dacă acesta 
schimbări sînt justificate sau nu. 
Fapt este însă că, în ultima vreme, 
ni se semnalează numeroase întîr- 
zieri în difuzarea presei.

Este de dorit ca organele de resort 
ale Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor să examineze 
cele relatate mai sus și să ia 
toate măsurile care se impun pentru 
lichidarea întîrzierilor, pentru ca 
abonații din întreprinderi și institu
ții să primească ziarele cît mai de- 
vreme.

INSTANTANEE

ÎNTRE
POLITEȚE
ȘI OMENIE

Bătînd drumurile de iarnă ale 
Maramureșului, am descoperit în- 
tr-un ziar mic, dar viu și intere
sant ca și viața raionului pe care 
o oglindește, cîteva rînduri despre 
o întîmplare mai puțin obișnuită.

...Era într-o după amiază de du
minică. La școala din Rona de Jos 
avea loc adunarea generală a 
U.T.M. Abia luase cuvîntul unul 
dintre tinerii din sală cînd, brusc, 
din uliță se auzi un strigăt : „Să
riți 1 Arde casa Anei Căluțului 1".

Ședința s-a întrerupt, tinerii s-au 
repezit prin casele din apropiere, 
adunînd găleți, topoare, sape. Cînd

au ajuns în fugă la marginea sa
tului și-au dat seama că focul nu 
era în comuna lor ci pe hotarul 
comunei vecine, Rona de Sus. „Ei, 
și dacă nu-i în comuna noastră, a- 
tunci nu trebuie stins ?". Și au mai 
alergat vreo doi kilometri, intrînd 
cu hainele lor de sărbătoare prin
tre tăciuni și flăcări, salvînd tot 
ce se putea salva din gospodăria 
Anei Căluțului.

După o săptămînă ședința era 
reluată, dîndu-i-se cuvîntul ace
luiași vorbitor, ca și cum nimic nu 
s-ar fi întîmplat între timp.

Iată și o întîmplare, mai mă
runtă și de cu totul altă natură, re
latată de o corespondentă din Ca
pitală.

„Din 
acute, 
nevoie 
M-am adresat circumscripției sani
tare nr. 3 pentru copii, de care a- 
parține strada noastră, Gabriel 
Péri. Mi s-a răspuns : „Ne pare 
foarte rău, dar sora e în concediu" 
— și cu asta 
cheiat.

S-o criticăm 
în concediu î

cauza unei amigdalite 
copilul meu avea urgentă 
de o injecție cu antibiotice.

discuția s-a în-

pe soră câ plecase 
Era, în. definitiv.

dreptul ei. De ce nu-i ținea locul o 
altă soră ? — iată o întrebare pe 
deplin justificată. Dar, așa stînd 
lucrurile în ziua respectivă, oare 
doctorița circumscripției nu putea 
să meargă pînă la locuința pa
cientului ?

Ce-i drept, nu ardea o casă, dar 
undeva un copil zăcea cu febră ri
dicată dintr-o banală infecție care 
peste noapte putea duce la urmări 
mai grave. Poate că afară ningea, 
trăsnea, dădea piatră ! Nu, nici 
măcar nu apusese soarele. Și 
apoi, știți ce distanță desparte lo
cuința solicitantei de circa sani
tară ? Am măsurat-o cu piciorul : 
120 de pași...

Din respect față de adevăr, co
respondenta precizează că a fost 
refuzată pe un ton politicos.

Mă întreb ce-ar fi zis Ana Călu
țului dacă tinerii din Rona de Jos 
i-ar fi strigat politicoși, peste ho
tarul comunei, cuvinte frumoase, 
de îmbărbătare.

Cînd tonul politicos încearcă să 
ascundă lipsa de omenie — mersi 
de așa politețe 1

PAUL DIACONESCU
J

Buletinele.de


Ni*, em

Expozițiile retrospective ale pictorului Ion Sima și sculptorului Szervâtius Jenö, deschise 
in sala Dalles, sînt vizitate cu interes. Ele oteră o privire cuprinzătoare asupra crea
ției celor doi artiști emeriți. In clișeele alăturate : Ion Sima : Blocuri noi sub cetățuie 

(stingă) și Szervâtius Jenö : Fată cu porumbel (dreapta)

UL TUL
Ultimul volum de versuri al lui 

Dan Deșliu „Cercuri de copac“ _a 
trezit un interes îndreptățit în rîn- 
durile cititorilor. Poezia sa, caracte
rizată printr-o expresie simplă, e- 
moționantă este în această culegere 
dăltuită cu atenție și migală. Por
nite din surse de inspirație auten
tică : din comorile folclorice, din 
frumusețea vieții contemporane a 
poporului nostru, poezii ca Nu știu, 
De profundis, Știam pământul, Um
bra iubirii, Pe un fluier de fag etc., 
sînt pe deplin cristalizate, artistic. 
Dan Deșliu e un poet care știe să 
îmbine suflul patetic, clocotitor cu 
gestul delicat și suav. Preluarea unor 
motive specifice literaturii populare, 
tălmăcirea lor creatoare în Nu știu, 
Cîntec de drum, Fugă, Horă de zine 
asigură poetului reușite incontesta
bile, semnalate, dealtminteri, în 
cronicile literare.

Multe dintre aceste poezii au ți
nuta unor dezbateri etice asupra 
rosturilor poetului în societate, de 
luptă cu tentațiile tihnei, cîntînd 
veșnica neliniște a luptătorului, dă
ruit unei permanente acțiuni (Pro
log de poem, Preludiu la Simfonia 
Lunii, Pe fulgere). Dan Deșliu se 
dovedește în cele mai bune versuri 
ale sale același poet al atitudinilor 
cetățenești ferme, un cîntăreț sincer 
al peisajului țării în continuă pre
facere socialistă (Din Bărăgan). îm- 
bogățindu-și expresia artistică, Dan 
Deșliu continuă mesajul său literar 
din Lazăr de la Rusca sau Minerii 
din Maramureș. Poezia De profundis. 
închinată, lui Lazăr Cernescu, e- 
roul epic din Lazăr de la Rusca,

completează armonios și întregeș
te imaginea luptătorului comunist, 
din perspectiva anilor care s-au 
scurs.

Autorul volumului „Cercuri de 
copac“ este un artist al confesiunii 
„în gura mare“. în versurile sale 
gingășia și candoarea lirică se con
topesc deseori cu verbul tăios și di
rect. Cîntările folclorice inspirate, 
cu accente lirice, ca în poezia Nu 
știu, în care poetul își proslăvește 
strămoșii literari printre oamenii si 
locurile pămîntului romînesc, vă
desc o maturizare a procedeelor ar
tistice. El își dedică poezia „mește
rului anonim“, autorul baladelor și 
doinelor, ale cărui cîntece „umblă 
singure la vale“. Deși necunoscut, 
acesta are totuși parte de „slava“ 
urmașilor, precum „o floare din 
dumbravă“. Să cităm o parte din a- 
ceastă pagină de artă, remarcabilă 
tocmai pentru simplitatea si mește
șugul cu care este exprimată ideea 
poetică :

„Meștere, palmă crăpată, 
cîntăreț de altădată, 
care-ai pus doina și hora 
pe buzele tuturora, 
fără plată sau simbrie, 
doar așa, de poezie, 
și-ai cîntat nevoile 
pribegind cu oile, 
și-ai cîntat durerile 
iernile și verile, 
și-ai cîntat de pacoste 
de jale și dragoste“...

(Pe un fluier de fag)
Se simte în poezii ca Din hronic, 

Pe cîmpul Galaților, bucuria tonică

în fața transformărilor revoluționare 
în ritmul impetuos al socialismului :
„...Ce cîntec ciudat suie-n soare, 
peste pulberea robilor și-a

împăraților, 
în cumpăna verii, la un ceas 

oarecare, 
pe cîmpul Galaților ?
Nu-i vîntul, veșnic fără căpătîi, 
pribeag prin secara cu galbene ape : 
aici, în zare, foarte aproape, 
se toarnă oțelul dintîi".

Pastelurile sînt vii, pline de miș
care, cu un colorit proaspăt. Panora
mele dobrogene ori cele dunărene, 
cîntate altădată pentru aerul lor 
somnolent și lenevos, s-au schimbat, 
au căpătat dinamism :■
„Hei, voi, plaiuri bătrâne ! 
Galbene valuri spre zare

, se-nlănțuie... 
Cu picioare de abur, peste marea

de pine, 
Zîna zădufului dănțuie, dănțuie..."

Entuziasmul și tinerețea sînt două 
permanențe ale poeziilor reușite din 
volumul „Cercuri de copac“ al lui 
Dan Deșliu. Pe aceeași linie se în
scriu și versurile de atitudine cate
gorică împotriva războiului, în care 
pulsează dragostea pentru tot ceea 
ce a înfăptuit geniul uman.

în volum se întîlneșc însă și poe
zii mai puțin realizate, nu îndeajuns 
șlefuite artistic. Astfel, Inscripție 
pe fața unui lac, Cetatea din mar
ginea mării sau Semne de lună plu
tesc în generalități, lipsindu-le o su
ficientă concentrare a materialului 
de viață. Acestora li se adau

gă unele „notații“ neselective, 
mergînd pînă la simple con
statări prozaice, cum întîlnim de 
exemplu și în Cum am învățat să 
merg pe bicicletă, publicată ulterior 
în „Gazeta literară“ : „— Ptiu ! — 
făcu tata, / să nu te / deochi! /Ce-ai 
pățit ? / Ce-i cu tine ? / Ți se cuvine, 
cred, / o răsplată ! / — Da, tată ! — 
zisei. / Și știam / că răsplata-i acolo-n 
pridvor; / îi văzusem pe geam, / cum 
se furișau / binișor ! mai adineauri 
— tata și ea... / Și iată-mă-n șa,/ tre
murând de plăcere, / de teamă, / 
de-o mîndrie netoata. / — Bagă de 
seamă, / nu te uita la roată !“.

Din păcate, unele articole sau cro
nici la ultimele volume , ale lui Deș
liu au trecut cu vederea multe din 
calitățile poeziei sale (îndeosebi ale 
poeziei epice), lăudînd în schimb 
versuri mai slabe, care după păre
rea mea nu-1 caracterizează Și. sa- 
lutînd în ele o „nouă orientare" a 
poetului. Mi se pare că atari punc
te de vedere nu țin seama de 
specificul artistic. al scrisului lui 
Dan DeȘliu, de'ceea ce fer a ărătat 
că are de spus în poezie. O contri
buție utilă a criticii ar fi aceea dé a 
analiza cum evoluează poezia lui 
Deșliu, nu ieșind de pe făgașul ei,' ci 
continuînd și îmbogățind izvoarele' 
sale poetice, acea viguroasă poezie 
cetățenească ce l-a făcut cunoscut 
cititorilor și i-a adus prețuirea lor.

Căci în tot ce are mai bun 
„Cercuri de copac“, Dan Deșliu se 
dovedește cu adevărat nou și perso
nal, rămînînd credincios mesajului 
și temperamentului său artistic, per- 
fecționîndu-și, în această direcție, 
mijloacele de expresie și dînd glas, 
în versuri pline de substanță,' idea
lurilor majore ale vremii noastre.

MARIN BUCUR

Noul spectacol original al Tea
trului de Operetă din București e 
inspirat din viața și opera lui An
ton Pann — scriitor, tipograf, dascăl 
de școală de „muzichie", folclorist, 
compozitor și neîntrecut cîntăreț, 
vestit în acele vremuri. în fața spec
tatorului apare o lume apusă de. 
peste un secol,'dar ale cărei ima
gini și rezonanțe mai . stăruie în 
scrierile celui pe care Mihail Emi- 
nescu avea să-l numească „finul 
Pepelei cel isteț ca un proverb".

Este vorba, așadar, de noua ope
retă „Anton Pann sau Povestea vor
bii" — muzica de Alfred Mendel
sohn, libretul de Ion Roman și Radu 
Alb'ală, în regia ' lui Nicu'șor Con- 
stantinescu (scenografia — N. Le- 
bas, conducerea muzicală — Mir
cea Ionescu, maestru de cor — C. 
Rădulescu, coregrafia — Elena Pe- 
nescu-Liciu). însăși ideea de a adu
ce în scenă populara figură a ' lui 
Anton Pann, cel mai prodigios din
tre primii noștri culegători de fol
clor, merită de la bun început toată 
atenția.

Libretul noii operete este cuprin
zător, bogat în întîmplări hazlii. In 
țesătura dialogurilor sînt des intro
duse proverbe, znoave, vorbe de 
duh luate aidoma din celebra „Po
veste a vorbii". Autorii s-au stră- ■ 
duit să contureze bine pe erqii ope-' 
retei. Anton Pann, Anică, iubita Iui, 
Grigore, ucenicul lui Pann, și Sevas-' 
tița, viitoarea logodnică a acestuia, 
Gheorghe, starostele cărăușilor, Zap- 
ciul, boierul Manafu, coana Zinca 
și ceilalți sînt prezențe vii, distincte.'

In ceea ce privește latura muzica
lă a operetei, remarcăm folosirea 
unor bune tradiții ale genului. 
Ariile, destul de multe la număr 
și de caractere diferite (lirice, ' 
dramatice, comice), sînt adesea 
frumoase, în stare să exprime în 
mod convingător profilul sufletesc 
al eroilor. Dintre momentele mu
zicale mai importante amintim aria 
mare a lui Anton Pann — în care 
acesta îșj exprimă crezul său ar
tistic de a cînta și grăi romî- 
nește, de a culege și a reda ce
lor mulți tezaurul folcloric adunat 
de veacuri de tradiția orală, arie în 
care conturul melodic este de o res
pirație mai largă, pe linia specifi
cului operetistic, dar nu lipsit de re
zonanța muzicii populare romînești. 
De asemenea, romanța „Nu e vina 
ta" și mai ales aria Anicăi „Dacă în 
lume ar fi cu putință", în care țesă
tura vocală variată, oferind solistei 
posibilitatea unei desfășurări mai 
largi, intervalele caracteristice, în
floriturile melodice, orchestrația di
afană, toate contribuie cu succes la 
realizarea unui lirism elevat. Dintre 
duete remarcăm dialogul zglo
biu dintre Grigore și Sevastița pe 
textul „Vin la maiqa de mă cere" 
avînd o melodie de factură popu
lară, „Dragostea nu e păcat", de 
oarecare anvergură, cîntat de Anton 
Pann și Anica, momentele corale 
cum sînt cîntecul de întîmpinare a 
lui Anton Pann din actul I și 
cîntecul cărăușilor din actul II, 
acesta din urmă avînd viguroase 
trăsături specifice doinei haiducești.

Compozitorul a folosit în general 
cu măiestrie aparatul orchestral.

Sînt multe pagini muzicale inspira
te, cu o paletă timbrală colorată ce 
creează o atmosferă învăluitoare. 
Uneori, ca în polca dansată de 
„franțoziți" la sindrofie, compozitorul 
ne înfățișează, cu mijloace extrem 
de concentrate, o caricatură mu
zicală de caustică satiră, mer
gînd pînă la grotesc, prin folosirea 
unei „fanfare" formată din fagotul 
care ține un bas fals din punct de 
vedere armonic, o trompetă, un cla
rinet în registrul acut și un flaut 
piccolo, cîntînd alternativ firul apro
ximativ al melodiei, urmărite de toba 
mare cu tipsiile sale. Ca spec
tator, nu poți să nu rîzi cînd prinzi 
sensul satiric subtil al unei astfel 
de muzici ce exprimă plastic sără
cia spirituală și spoiala de civili
zație a protipendadei din acea epo
că. Nu lipsesc nici paginile de am
plă desfășurare orchestrală.

Alegîndu-și subiectul, libretiștii și 
compozitorul și-au luat o sarcină 
grea, aceea de a-i da un veșmînt 
literar și muzical în spiritul epocii 
lui Anton Pann și totodată în spirit 
contemporan, folosind un limbaj ar
tistic divers, cînd impregnat de sen
sibilitatea creației populare, cînd 
orientalizat, cînd amintind de moda 
apuseană adoptată în cîntec și în 
vorbire de protipendada vremii. A- 
ceste intenții ar fi fost pe deplin 
realizate dacă autorii operetei ar fi 
obținut totuși, în această diversitate, 
o mai mare unitate de stil, dacă 
viziunea lor contemporană s-ar fi 
impus mai puternic. Pe de altă parte, 
în dorința de a prezenta cît mai 
multe aspecte ale epocii autorii au 
încărcat adesea firul dramatic al 
operetei cu fapte și situații nu în
totdeauna semnificative, ceea ce a 
făcut ca evocarea să apară pe 
alocuri arhaizantă, iar ritmul acțiu
nii să scadă către sfîrșit. Totodată 
credem că opereta ar fi avut de cîș- 
tigat dacă unele arii — îndeosebi 
ale lui Anton Pann, figura centrală 
a operetei — ar fi căpătat mai multă 
plasticitate melodică, mai multă a- 
tractivitate.

In ceea ce privește interpretarea, 
relevăm aportul merituos al unora 
dintre cei mai buni soliști ai Teatru
lui de Operetă. Punîndu-și tot talen
tul și pasiunea în întruchiparea per
sonajului principal, Ion Dacian a 
cîntat cu precizia și farmecul cu 
care ne-a obișnuit. Valii Niculescu a 
creat o Anicuță plină de viață, re- 
marcîndu-se printr-o voce frumoasă 
și expresivă, printr-o mișcare sceni
că firească. Alături de ei aduc o 
contribuție valoroasă Constanța 
Cîmpeanu, Emil Popescu, Sili Va- 
siliu, Toni Buiacici, Gabriel Gheor
ghiu, George Hazgan, Iancu Groza, 
Tiberiu Simionescu, Bimbo Mărcu- 
lescu și o serie de buni dansatori.

Apreciem, în același timp, ca fiind 
meritul întregului ansamblu orches
tral, în frunte cu dirijorul Mircea Io
nescu, de a fi acompaniat cu exac
titate, promptitudine și simț artistic 
partidele vocale ale soliștilor și co
rului și de a fi realizat cu succes 
totodată și cîteva momente pur sim
fonice mai dificile ■— uvertura, inter
ludiile, dansurile ș.a.

Regia și scenografia au dat aces
tei „Povești a vorbii" un cadru po
trivit. îmbinarea dintre cuvînt, gest, 
sunet, desen și culoare a im
primat spectacolului o notă a- 
lertă, un ritm susținut. Avem to
tuși impresia că desfășurarea acțiu
nii mai este, pe alocuri, îngreunată 
de unele îngroșări în gestică și miș
care, ca de pildă, în aparițiile celor 
doi robi țigani ai boierului Manafu, 
bătălia dintre arnăuți și cărăuși și 
altele. De asemenea, decorurile și 
costumația sînt uneori încărcate.

Publicul așteaptă din partea Tea
trului de Operetă să meargă con
secvent, cu și mai mult curaj, pe li
nia stimulării creației originale, 
să lărgească necontenit cercul 
de colaboratori („Anton Pann" este 
un bun exemplu în acest sens), pen
tru a contribui la dezvoltarea ope
retei romînești.

TEODOR BRATU

Poate ca n-am fi într-o prea gravă 
eroare comparînd caricatura în artele 
plastice cu epigrama în literatură : și aici 
e nevoie de o maximă concentrare a 
expresiei, o linie simplă pentru un gînd 
laconic, o adresă directă, fără echivoc. 
Cînd creatorul ei e inspirat și actual, ca
ricatura se reține de către foarte mulți și 
se povestește ca o anecdotă chiar și la 
mare distanță de la apariția ei. Leg de 
presă în mod deliberat existența caricatu
rii, căci aceasta e manifestarea de artă 
plastică prin excelență publicistică. Cele 
mai bune tradiții ale ei la noi în țară sînt 
în același timp tradiții ale presei demo
crate, și tot ceea ce au creat în această 
privință ca valoare de grafică militantă 
Tonitza, Murnu, Iser, Jirato, Jiquidi, 
Perahim și alții a fost publicat în 
focul viu al luptei pentru drepturi, liber
tate și demnitate. CaricafuriȘfii de azi au 
continuat aceste tradiții, spunînd în 
același timp un cuvînt nou, propriu, 
inspirat din sarcinile noi puse de dezvol
tarea societății, noastre. Talentul lor a 
găsit un fecund teren de manifestare în 
combaterea satirică a vechiului mod de 
a considera munca, îndatoririle sociale, 
relațiile între oameni, pentru a face loc 
larg afirmării unei noi conștiințe, noilor 
norme ale vieții sociale. Orientîndu-se în 
domeniul complex al vieții politice in
ternaționale ei au obținui nu puține suc
cese în tratarea cu sarcasm a acțiunilor 
pornite din interese ostile păcii și pro
gresului.

Din presă și, desigur, și din expoziții, 
din plecatele colective, din albume, nu
mele caricaturiștilor s-au răspîndit larg, 
cîfeodată și în alte țări. Cik Dama- 
dian, Eugen Taru, I. Ross, N. Cobar, M. 
Gion, Rik Auerbach, Val. Munfeanu, 8 
Gănescu, Matty Aslan, F Ghenădescu, 
Gh. Chiriac și alții sînt recunoscuți 
nu numai după nume ci, unii din
tre ei, după marnera personală ; cîțiva 
au și reputația de părinți ai unor per
sonaje pe care le-au creat în serii de 
povestiri desenate. Au apărut și nume 
noi, colectivul de caricaturiști se mă
rește ; se pare că munca unora e carac
terizată de o tendință spre depășirea ve
chilor realizări. Să le urăm în special ri
dicarea continuă a gradului de veselie a 
creației lor, căci cu cît e mai bogat umo
rul în sprijinul ideii, cu atît sporește efi 
cienfa caricaturii Altminteri săgeata cade 
moale, nu prea departe de picioarele 
arcașului.

Dacă ar fi însă să ne referim la si
tuația caricaturii în ansamblu, atunci am 
avea de tăcut mai multe urări, nu numai 
una. Căci in general se remarcă o îngus-

UMOR
time a preocupărilor, un contact nesatis
făcător cu problematica actuală specifică. 
Sfera subiectelor se dovedește prea re- 
strînsă, în vădită contrazicere cu ceea ce 
așteaptă numărul mare de cititori și vizi
tatori ai expozițiilor.

Nu se pot impune caricaturii, ca și ori
cărei manifestări de gen comic, exclusive 
și 'riguroase raportări tematice ; uneori 
umorul sănătos, tonic se poate obține și 
din jocuri de cuvinte sau din relevarea 
cu talent a superiorității realului față de 
absurd. Dar i se poate cere — și i se 
și cere — totdeauna fantezie și origina
litate. lată însă că din cauza unor de
sene rudimentare și a unor idei prea res- 
trînse ca semnificație, facile, plate, un 
număr relativ însemnat de caricaturi au 
început să semene între ele, să-și piardă 
personalitatea. Formele caricaturale se 
monotonizează, își face loc cu exagerare 
calamburul (chiar și plastic) de un tip 
inferior. Se cam repetă unele glume (și, 
evident, se tocesc ■ bărbatul „terorizat” 
de soție, copilul care știe mai multe de- 
cît taică-său, clienta care răscolește tot 
magazinul ca să cumpere nu știu ce. 
funcționarul servil în fața șefului, biro
cratul văzut într-o postură unică, îngropat 
în hîrtii, tinerii îndrăgostiți care se a- 
șează, fără s-o știe, pe o bancă vopsită 
— prilej pentru F. Ghenădescu să facă 
o glumă cam vulgară în „Urzica” nr 
19/63). Iar cînd ideile sărăcesc și. se îm
puținează, se restrîng și formulele plas
tice.

Nu e oare paradoxală cantonarea, în 
acest domeniu/ intr-un perimetru de 
inspirație limitat ? In fapt, izvoarele te
matice de inspirație sînt nu puține ; ex
ploatarea lor multilaterală poate porni, 
de pildă, de la cerințele mereu sporinde 
privitoare la calitatea, la linia estetică 
modernă și aspectul atrăgător al produ
selor de larg consum ; aceste cerințe res
ping cu din ce în ce mai multă hotărîre 
modelele desuete, de factură greoaie 
lucrul nefinisat, sărăcia sortimentelor. Ins
piratoare de asemenea e lupta, sprijinită 
de o largă opinie publică, pentru încetățe- 
nirea deplină a bunului gust în realizarea 
bunurilor menite să înfrumusețeze inte
rioarele caselor de locuit și locurilor de 
muncă ; și fot atît de fertilă pentru carica
turiști poate fi studierea eforturilor care 
se fac în vederea instaurării pretutindeni 
a unei deserviri civilizate, politicoase in
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comerț,' pentru realizarea unei game 
foarte variate de prestații pentru popu
lație ; lipsa de atenție a unor vînzători, 
șoferi, ospătari, lucrul de mîntuială și 
tergiversările exasperante ale unor coo
perative și întreprinderi raionale de con
strucții nu sînt- încă vizate de ajuns de 
original și convingător de către caricafu- 
riști. Dar aspectele negative care se ivesc 
în viața de familie, în privința educării 
tinerei generații, deprinderile vechi, pe
rimate, ori lipsa mioapă de receptivitate 
față de nou ? Și n-am amintit decît cîte
va din sursele de inspirație posibile. în 
formele ei proprii, caricatura poate con
tribui cu succes la triumful noului în cele 
mai variate domenii ale vieții.

Caricatura e prea frecvent un desen 
neutru, mai mult sau mai puțin umoristic. 
In mod normal, ideeâ satirică a unei cari
caturi e inclusă în desen ca sămînța în 
fruct, și dacă unele pot exista fără texte 
explicative, apoi e foarte rău cînd ex
plicațiile pot exista fără desen ; atunci 
înseamnă că gîndul autorului n-a par
curs decît jumătate din drum. Intre ceea 
ce vezi în carica*ură și ceea ce ți se 
destăinuie în scris că ar fi se creează, 
de obicei, o comunicare subtilă — fie 
că desenul și legenda se completează 
pe firul ideii satirice, tie că intră în con
tradicție opunind esența unui fenomen 
cu o aparență și făcînd să se nască ast
fel, instantaneu, comicul. Cînd Nell Co- 
bar, imaginînd „Noaptea de revelion în 
transmisia unui crainic sportiv”, te infor
mează că „rezerve proaspete intră me
reu pe teren" și-fi arată pe ecran un 
conviv trăgînd încîntat după el o dami
geana impozantă („Informația Bucureștiu- 
lui" nr 3236) efectul ilar este imediat 
și cert. Tot astfel se întîmplă cînd Rik 
Auerbach, prezentînd emisiunea de te
leviziune „Rețeta gospodinei". înfăți
șează un bărbat cătrănit, cu șorț, care-și 
notează înfricoșat sugestiile de pe micul 
ecran („Scînteia" nr. 6099) Un fînăr 
zgîrie o inimă pe un arbore și-și pune 
și iscălitura, „Nae”. în timp ce paznicul, 
apărut prompt în spate cu carnetul de 
amenzi, îl-întreabă flegmatic: „Nae și 
mai cum ?” (M Stănescu, în „Urzica" nr 
18/63) ; explicația continuă glumeț de
senul — reprivindu-l, nu poți să nu 
rîzi cu poftă Un vînzător întinde stofa 
pe metru pînă la exagerare și clientul îi 
observă rece : „n-o întinde așa că vreau 
să-mi fac costum din ea, nu praștie !” 
(Al. Clenciu în „Urzica” nr. 21/63), le

genda comenfînd ironic, adecvat, 'de
senul edificator și prin el însuși. Iar cînd 
T. Pali arată un pieton ferindu-se. cu o 
umbrelă (deasupra capului) de ploaie și 
cu alta (dintr-o parte) de stropii împroș- 
cați de automobile. („Urzica" nr. 19/63), 
hazul elocvent al desenului face inutil co
mentariul.

Păcat însă că sînt prea dese, 
de la o vreme, cazurile inverse, -în care 
nu numai că desenul n-are legătură or
ganică cu legenda, dar pare chiar adău
gat cu blazare unei poante, fiind lipsit 
de element comic. Așa se nasc multe 
ilustrații anodine, un fel de fotografii 
banale în creion pe o glumă dată, ca
ricatura decăzînd din specificitatea ei, 
pierzîndu-și puterea de înriurire. „Tabloul 
ăsta n-are pic de căldură" — zice un per
sonaj. „In ziua cînd l-am pictat — răs
punde celălalt — eram răcit” (D. Ne
grea, „Urzica" nr. 18/63). In afară de 
faptul că schimbul de replici e el însuși 
de o veselie cam posomorită, desenul de 
deasupra lui n-are nici un sens,' se alătură 
inutil dialogului. ,,N-ați putea să ne îm
prumutați pentru o seară radioul dvs ?” 
— întreabă unul. „Vreți să dan
sați ?” se interesează celălalt. „Nu, 
vrem să dormim”. Aici desenul e și mai 
nefolositor, el poate căpăta orice alt text 
căci sînt doi cetățeni față în față (Rik 
Auerbach, în „Scînteia" nr. 6092). Tot 
căutînd în primul rînd asemenea dialo
guri — dintre care unele au, în ce pri
vește zîmbetul din ele, o vîrstă destul 
de respectabilă, și ilusfrîndu-le doar, 
unii caricaturiști fac să scadă, după con
vingerea mea, interesul pentru rubricile 
ce le-au fost încredințate de unele pu
blicații

Sînt destul de frecvente și împrejură
rile cînd textul înconjoară abundent de
senul pe toate laturile, îl sufocă în lămu
riri, date, cifre și precizări iar cînd — 
după ce ai parcurs acest embrion de 
dare de seamă — capeți răgazul să și 
privești, nu ți-e dat să vezi decît o ba
nală contrapunere a acelorași doi oa
meni, unul cu căciulă și altul cu servietă, 
unul cu șapcă și altul cu o sculă în mînă 
unul ducînd o capră de sfoară și altul 
purtînd o vacă de lanț Vlad Crivăț (în 
„Urzica" nr. 19/63) construiește o lungă 
expunere din care reiese că datorită unor 
reparații și revizii superficiale, unele uti
laje se defectează des. Da, se prea 

poate. Concluzia caricaturistului — rostită 
de unul din cei doi oameni inerenți din 
desen — sună : „Mașina aceasta se 
strică mereu fiindcă are, probabil, un 
mecanic neglijent". Posibil, aș adăuga, 
nu numai probabil — dar la ce mai era 
trebuință și de un desen ? Cînd desenul 
se sprijină exclusiv în text el nu-ți poate 
lăsa altă impresie decît aceea a unui in
firm. Și se va observa că în asemenea 
cazuri însuși materialul protezei e foarte 
friabil. Logoreea, comentariul stufos sînt 
neprielnice caricaturii. Avînd capacitatea 
de a surprinde satiric tîlcul faptelor, ati
tudinilor, ipotezelor’ reprobabile, ea se 
cuvine a esențializa (și ca desen și ca 
legendă, și în sinteza dintre ele), vizînd 
precis și faptul concret și latura lui de 
generalitate comică, de nepotrivire cu 
ambianța generală pozitivă în care a fost 
descoperit.

Cele două decenii din urmă, precum 
și tradițiile mai îndepărtate ale graficii 
noastre, demonstrează cît de variată poa
te fi caricatura ca formă. Aici e dome
niul metaforei plastice îndrăznețe, al 
hiperbolizării satirice nu numai cu creion 
subțire ci și cu peniță muiată în tuș gros. 
Eficiența caricaturii e în funcție de 
profunzimea cu care sînt gîndife faptele 
și de temperatura satirică la care sînt 
interpretate; Inseparabile de acestea sînt 
verva desenului, eleganța și suplețea liniei, 
inventivitatea . compoziției, caracterul ne
așteptat al asociațiilor și disociațiilor, ori
ginalitatea ideii generatoare. Și, bineîn
țeles, tehnica ayansată a execuției plastice, 
căci caricatura e o specie a graficei și 
nu se poate să nu i se pretindă înalte 
virtuți ale desenului, culorii. Un desen în 
care vacile au un fel de mustăți și nasuri 
cenușii, petele năclăind mereu liniile 
(„Urzica", nr. 21/63), un altul propunînd 
un cîine zbîrlit care aduce mai mult a 
pernă electrică destrămată de curenți 
contrarii (A. Andronic, „Flacăra" nr 
47/63) nu pot convinge și reține, oricîl 
de bune ar fi intențiile, căci între artă ‘și 
neglijență a existat din totdeauna iți-, 
compatibilitate.

Studierea atentă, a domeniului carica
turii oferă impresia că exigența uno> 
caricaturiști față de propria' creație lasă 
de dorit. Nu puțini sînt cei care sem
nează. lucrări seci, prozaice, fără haz și. 
fără miez. Apar unele producții cărora 
li s-ar putea spune „anticaricaturi", căci 
contrazic toate legile artistice cristalizate 

în istoria acestui fapt de artă. Dezagrea
bile, nu numai din punct de vedere ar
tistic ci și etic, sînt preluările (nedecla
rate și cîteodată chiar pline de candoare) 
de către unii ale subiectelor, ideilor, 
imaginilor create de colegi de-ai lor din 
țară și de peste hotare.

Calitatea și originalitatea creației e, 
firește, o problemă a caricaturiștilor în
șiși. Dar totodată este și o problemă a 
redacțiilor, care au a îmbina în acest 
Caz îndrumarea cu selecția, într-o atitu
dine stimulatoare, plină de răspun
dere. N-ar trebui ca ziarele și re
vistele să mai înalțe măcar cu cîțiva 
centimetri ștacheta calității ? Doar tin

dem și aici — și avem cu ce — la re
corduri mondiale... După părerea mea, 
cititorii „Scînteii" „Romîniei libere", 
„Informației . Bucureștiului" și ai altor 
ziare și reviste sînt în drept să formuleze 
o asemenea pretenție. Cu atît mai în
dreptățită e o astfel de cerință față de 
revista „Urzica", unde actualmente cari
caturile se cern într-o sită cu pînza nu 
numai foarte rară, dar și cu ochiuri 
rupte — căci altfel nu se explică de ce 
apar aici atîtea lucrări impropriu denu
mite caricaturi. Paginile acestei publica
ții ar trebui să promoveze numai pro
ducții exemplare, iar coperțile ei, modele 
strălucite. Revista ar putea fi o școală 
a calității grafice înalte ; către aceasta 
o îndeamnă de altfel de mai multă vre
me cititorii, prietenii ei apropiați și cei 
mai buni artiști plastici. In general, n-ar 
strica dacă în redacțiile publicațiilor care 
fac loc mai des caricaturii în paginile lor 
s-ar dezvolta o preocupare mai intensă 
pentru depistarea și formarea unor 
„creioane" noi, ce merită să aibă un spa
țiu larg de afirmare.

Sînt prea numeroase talentele care o 
slujesc și prea e gustată caricatura ca să 
nu merite un efori nou .de a-i spori spi
ritul cetățenesc, de a-i extinde raza de 
acțiune și de a-i înălța calitatea. Poate 
că pentru aceasta ar fi nevoie ca presa 
să publice mai des caricaturi — nu nu
mai în paginile de anul nou și la alte mo
mente calendaristice prielnice. Poate că 
ar fi profitabilă în acest moment o 
dezbatere și serioasă și voioasă, ca între 
oameni de asemenea specialitate, în 
secția de resort a organizației obștești a 
artiștilor plastici. Poate că ar trebui or
ganizată și discutată o expoziție cu tema 
„caricatura în presa".

R.indurile de față nu-și propun o cer
cetare exhaustivă. Iși fac doar o datorie 
in a semnala problema și a exprima pă
rerea că e cazul a i se acorda mai multă 
atenție.

V. SILVESTRU

O scenă din spectacolul cu piesa 
„Nu prea Albă ca zăpada și Mo
tanul descălțat" de Alecu Po- 
povici, prezentat zilele acestea în 
premieră la Teatrul pentru copii 
și tineret, Regia este semnată de 
D. D. Neleanu. Scenografia apar
ține Elenei Simirad-Munteanu. 
Muzica : Vasile Veselovschi. In 
distribuție : Silvia Chicoș, artistă 
emerită. Mariana Oprescu, Geno
veva Preda, Gh. Angheluță, Ma
rin Moraru, Doina Șerban, Gh.

Vrînceanu, Ion Ilie Ion

A

în premieră
Teatrul „C. I. Nottara“ a prezen

tat în premieră spectacolul „Zizi și... 
formula ei de viață“ de Sidonia Dră- 
gușa.nu. Regia este semnată de Sanda 
Manu. Decorurile și costumele au 
fost realizate de Lidia Radian. Ilus
trația muzicală : Mircea Tudor Cior- 
tea. In distribuție : Rodica Sanda 
Țuțuianu, Lili Nica, Sanda Băncilă, 
Victoria Dobre, Tony Zaharian, Pe
tru Popa, Lucian Dinu, Athena Mar- 
copol, Al. Clonaru, Coca Enescu. Ni- 
culescu-Cadet, Dorin Moga, Emil 
Giuan, Tamara Vasilache, George 
Negoescu, Nae Constantinescu.

Expoziție de afișe
La Galeriile Fondului plastic din 

bd. Bălcescu s-a deschis expozi
ția de afișe a graficianului l. Cova, 
artist emerit. Sînt prezentate lucrări 
pe teme social-politice, inspirate din 
viața actuală a poporului nostru, din 
lupta pentru pace.

Cenadu de artă piastkă
In București, pe lingă Uniunea Ar

tiștilor Plastici a luat recent ființă 
un cenaclu în cadrul căruia sînt dis
cutate lucrări ale tinerilor artiști 
plastici. Activitatea, din acest an a 
fost, deschisă, cu un simpozion pe 
tema - „Raportul între arte" la. care 
au participat și arhitecți, scriitori, ci
neaști.
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LA M.s. izvorul mare PRODUCȚII SPORITE ȘI MAI IEFTINE
Partidul și guvernul au tra

sat gospodăriilor de stat, sector 
■fruntaș al agriculturii noastre, 
sarcina de a obține, pe baza 
unei raționale profilări și spe

cializări a producției, cantități 
not mai mari de produse agro- 
■alimentare, la un preț de cost 
iredus, necesare aprovizionării 
populației. în acest scop, gos
podăriile de stat au fost înzes
trate cu o bază tehnică de 
producție puternică și perfec
ționată, folosesc îngrășăminte 
dhimice și semințe din soiuri 
productive. Ca rezultat, cele 
mai multe dintre ele realizează 
producții mari și ieftine, aduc 
o contribuție însemnată la 

\formarea fondului central de 
jproduse agricole al statului.

Una din acestea este și 
G.A.S. Izvorul Mare, regiunea 
.Dobrogea, gospodărie orienta
tă spre producția de cereale și 
floarea-soarelui, precum și de 
carne și lapte. în 1963, pro
ducțiile medii la aceste produ
se au fost mai mari decît cele 
prevăzute ; la majoritatea pro
duselor de origină vegetală și 
animală prețul de cost a fost 
■sub cel planificat. Realizările 
obținute în această privință 
sînt ilustrate de următoarele 
cifre : planul producției glo
bale al gospodăriei a fost în
deplinit în proporție de 108,49 
la sută, iar cel al prețului de 
cost — de 96,19 la sută:

în urma depășirii producții
lor planificate, gospodăria a 
livrat statului peste plan 742 
tone grîu și porumb, 289 tone 
floarea-soarelui, aproape 1 000' 
hl lapte, 16 tone carne, reali- 
zînd planul producției-marfă 
în proporție de 117 la sută. 
Sporirea producției și redu
cerea prețului de cost au adus 
gospodăriei beneficii peste plan 
de 1 493 000 lei.

Redăm în pagina de față cî- 
teva din metodele folosite de 
colectivul gospodăriei pentru 
obținerea de producții mari și 
ieftine,

CE S-A IVTREPRINS l’IAIIIII SPIIÜIHIA 1’IIOHIICTIVlHlll ANIMAIIllll!
Dezvoltarea sectorului zootehnic și 

sporirea producției de carne și lapte 
prezintă o mare însemnătate eco
nomică. In ultimii ani, efectivele de 
animale au crescut continuu în gos
podăria noastră. La 31 decembrie

Producția medie sau sporul zilnic 
de creștere în greutate

Produsul

Plan Realizat

F >pte de vacă 2 800 litri 2 875 litri
Bvvine la îngrășat 800 gr 924 gr
Pdrcine la îngrășat 436 gr 481 gr

Depășirea producției planificate 
ne-a dat posibilitate să livrăm sta
tului 790 000 litri lapte și 135 tone de 
carne.

Cum am ajuns la asemenea rezul
tate ?

Despre metodele folosite în crește
rea animalelor s-ar putea spune 
multe lucruri. Noi furajăm vacile di
ferențiat, în funcție de producție ; 
la porci administrăm hrana în mai 
multe tainuri ca să fie consumată în 
totalitate ; folosim în rația tineretu
lui taurin și porcin furaje de. cea 
mai bună calitate, bogate în princi
pii nutritive ; în timpul iernii încăl
zim hrana pentru porci ; tocăm și 
saramurăm nutrețurile fibroase îna
inte de a le da animalelor ; urmă
rim cu cea mai mare atenție cum se 
realizează prevederile planului de 
montă și fătări ; folosim metoda în 
sămînțărilor artificiale la vaci, iar 
produșii rezultați de la animalele 
cele mai productive îi creștem cu 
grijă, pentru a îmbunătăți efectivele 
matcă. Asemenea măsuri ne-au aju
tat ca în 1963 să realizăm planul de 
montă la scroafe în proporție de a- 
proape 110 la sută, iar cel al fătări 
lor — de peste 118 la sută. De la fie
care scroafă s-au obținut 17,2 purcei, 
în loc de 14,6 cît era prevăzut.

O problemă de mare însemnătate 
este asigurarea bazei furajere. Gos
podăria nu dispune decît de 344 ha 
pășuni. De aceea, organizarea chib
zuită a conveierului verde capătă o 
importanță deosebită. în 1963 noi 
am avut însămînțate cu furaje verzi 
3J.0 hectare. Spre a folosi mai bine 
terenul și a asigura nutrețuri verzi 
în lunile de vară, am însămînțat,

In atenția comuniștilor 
îmbunătățirea activității economice
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Succesele însemnate obținute de 
gospodăria noastră în sporirea pro
ducției și reducerea prețului de cost 
au la bază munca entuziastă a în
tregului colectiv, în frunte cu membrii 
și candidații de partid. Organizația 
de bază și-a propus ca un obiectiv 
important al activității sale mobili
zarea- tuturor muncitorilor și specia
liștilor la realizarea sarcinilor de 
plan, la punerea. în valoare a rezer
velor de sporire a producției.

Pentru a crește rolul organizației 
de partid în conducerea activității e- 
conomice, organizația noastră s-a o- 
cupat de întărirea continuă a rîndu- 
rilor sale. Anul trecut au fost primiți 
în rîndurile membrilor și candidaților 
de partid 22 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, oameni harnici, care se 
bucură de respect și prețuire și 
care, prin munca lor, sînt în fruntea 
luptei pentru sporirea producției. A- 
ceasta a creat condiții ca să cuprin
dem mai bine diferitele sectoare de 
producție din gospodărie, să repar
tizăm mai judicios, în locurile cheie, 
membrii și candidații de partid (în 
zootehnie, de pildă, lucrează astăzi 
28 de comuniști), asigurînd astfel 
traducerea în viață a hotărîrilor lua
te în adunările generale.

în cele ce urmează mă voi opri 
asupra felului cum biroul organiza
ției de bază, comuniștii din gospo
dărie s-au ocupat de îmbunătățirea 
activității economice din G.A.S. In 
planurile de muncă lunare, pe 
baza consultării unui mare nu
măr de membri de partid, specia
liști și fruntași în producție, bi
roul organizației a prevăzut să a- 
nalizeze diferite aspecte ale activi
tății economice în gospodărie. In 
adunările de partid au fost dezbă
tute periodic, pe baza referatelor 
prezentate de membrii consiliului 
gospodăriei, probleme de mare în
semnătate, cum sînt pregătirea cam
paniilor agricole, asigurarea furaje
lor și hrănirea rațională a animale
lor, repararea la timp și de calitate 
a tractoarelor, folosirea judicioasă 
a cadrelor de specialiști, situația e- 
conomică-financiară a gospodăriei. 
Analizele făcute sînt urmate de mă
suri politice și organizatorice pen

1963, ele ajunseseră la 1 007 taurine, 
din care 276 vaci, la mii de porci. 
Noi am reușit să obținem producții 
mai mari decît cele prevăzute, așa 
după cum se vede din tabelul de 
mai jos : 

îndată după recoltarea furajelor 
verzi consumate în primăvară, po
rumb și iarbă de Sudan. Datori
tă acestor măsuri, precum și preocu
pării de a obține recolte bogate s-a 
reușit să se asigure cantitățile de fu
raje verzi necesare bovinelor înce- 
pînd de la desprimăvărare și pînă în 
toamnă.

Prin părțile noastre, vara cad can
tități extrem de mici de precipitații; 

Cei mai mulți dintre îngrijitorii de animale au o temeinică pregătire 
profesională, lucrează de mulți ani in G.A.S, Unul dintre aceștia este 

Constantin Trolin.

tru extinderea experienței bune șl 
înlăturarea lipsurilor semnalate. Iată 
un exemplu.

La un moment dat, anul trecut, noi 
am constatat că la fermele de porci 
nu se înregistrau sporuri corespun
zătoare de creștere în greutate, pe 
măsura furajelor consumate. Văzînd 
aceasta, biroul organizației de bază 
a alcătuit un colectiv format din 
membri de partid și din tovarăși din 
activul fără de partid care să anali
zeze cauzele ce duceau la această 
stare de lucruri. Concluzia a fost că în 
unele cazuri se făcea risipă de fu
raje, că anumiți îngrijitori nu hră
neau animalele diferențiat, nu res
pectau întocmai prevederile progra
mului de grajd și regulile zooigie- 
nice. Pe baza referatului prezentat și 
a discuțiilor purtate în adunarea lăr
gită a organizației de bază, am re
comandat conducerii gospodăriei să 
ia de urgență măsuri pentru cîntă- 
rirea furajelor ce se administrau a- 
nimalelor, gruparea porcilor în loturi 
uniforme ca greutate și administra
rea diferențiată a tainurilor în func
ție de vîrstă și lotul respectiv. Ur
mărind îndeaproape cum sînt tradu
se în viață aceste măsuri, treptat, 
treptat lipsurile au fost înlăturate.
• în activitatea ■ desfășurată pentru 
antrenarea lucrătorilor din gospodă
rie la realizarea sarcinilor de plan 
organizația noastră de bază se stră
duiește să folosească cele mai dife
rite metode. Dezbaterea amănunțită 
cu toți lucrătorii din G.A.S. a sarcini
lor de plan, munca politică de masă 
desfășurată de oameni bine pregă
tiți, popularizarea fruntașilor și a 
metodelor folosite de ei,-discutarea 
în adunările grupelor sindicale a 
rezultatelor obținute în întrecerea 
socialistă etc — iată doar cîteva din 
aceste metode.

Pentru viitor ne propunem să în
tărim și mai mult organizația de 
bază, să îmbunătățim munca politi
că de masă în rindul lucrătorilor din 
G.A.S., conștienți fiind că în felul 
acesta gospodăria de stat Izvorul 
Mare va obține succese și mai mari.

AUREL TEOHARI 
secretarul organizației de bază

din a doua jumătate a lunii august 
avem o perioadă critică în ce priveș
te asigurarea furajelor verzi. Ca să 
trecem peste acest neajuns, pe lîngă 
faptul că folosim în hrana anima
lelor lucernă, însilozăm în primă
vară cantități mari de secară și 
borceag, din care o parte le folosim 
în lunile de vâră.

Bovinele au consumat masa verde 
prin pășunare, dar nu direct din 
lan, ci după ce în prealabil ea a fost 
cosită mecanic și lăsată în brazdă. 
De fiecare dată s-a avut în vedere 
să se taie doar atîtea nutrețuri cît 
sînt necesare animalelor la un sin
gur tain, pentru a se evita risipa de 
nutrețuri verzi. Pe vreme călduroasă 
vacile și tineretul taurin au fost duse 
la umbră.

Pentru perioada de stabulație s-a 
avut grijă să se asigure cantități 
suficiente de suculente, fînuri de 
lucernă și de borceag, sfeclă 
și morcovi furajeri, la care s-au a- 
dăugat 162 ha de porumb și 96 hec
tare borceag destinate însilozării. 
Fiecărei vaci i s-au asigurat 9 tone

de nutrețuri însilozate și cîte 800 kg 
de fîn. Animalelor tinere le-au fost 
puse la dispoziție furaje bogate în 
vitamine și proteine, în care scop s-a' 
procedat la uscarea și măcinarea de 
morcovi furajeri, obținîndu-se circa 
4 200 kg făină de morcovi. S-au asi
gurat și cantități mari de făină de 
lucernă.

Avînd la dispoziție cantități sufi
ciente de nutrețuri de bună calitate, 
bogate în principii nutritive, noi am 
putut hrăni rațional animalele, pe 
baza unor rații bine întocmite, dife
rențiate în funcție de specie, vîrstă, 
lotul alcătuit etc. Acestea au asigu
rat în general elementele nutritive 
de care au nevoie vacile, vițeii și 
porcii pentru a da producții mari. 
Atît hrănirea cît și îngrijirea anima
lelor, s-ău făcut numai pe baza pro
gramului de grajd întocmit, care pre
vede cînd trebuie furajate, adăpate 
și mulse animalele, în ce ordine să 
fie administrate nutrețurile etc. — 
într-un cuvînt, întreaga activitate 
ce trebuie desfășurată în deciirs de 
o zi.

Controlul asupra îndeplinirii pre
vederilor programului de grajd și a 
modului de administrare a furajelor 
a constituit o preocupare permanen
tă a . întregului personal tehnic din 
gospodărie. Ca urmare neajunsurile 
semnalate pe parcurs în munca unor 
îngrijitori au fost înlăturate opera
tiv.

Producțiile medii de lapte și car
ie obținute. în gospodăria noastră 
iu reprezintă tot ceea ce se poate 
realiză în această direcție. Datorită 
profilării producției, măsurilor luate 
pentru organizarea mai bună a ba- 
:ei furajere și a activității la ferme, 
irecum și- experienței cîștigate de 
ngrijitorii de animale, sînt create 
■ondiții ca în viitor gospodăria 
oastră să obțină realizări și mai 
remnate în acest sector.

GEORGETA PETCU 
medic veterinar

parte din fermele de animale ale gospodăriei
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0 temeinică planificare
îndeplinirea sarcinilor trasate de zate sarcinile în sectorul zootehnic.

partid și guvern privind sporirea 
producției.agricole și reducerea pre
țului de cost al produselor preocupă, 
îndeaproape pe muncitorii și ingi
nerii din gospodăria de stat Izvorul 
Marei Realizările obținute demon
strează că orientarea dată de partid, 
cu privire -la intensificarea produc
ției agricole, s-a dovedit justă. An 
de an, noi am livrat statului canti
tăți sporite de cereale marfă și alte 
produse agricole, contribuind la 
buna aprovizionare a populației.

Gospodăria noastră are la înde- 
mînă o bază ' tehnică- dezvoltată și 
perfecționată : 46 tractoare, 29 com
bine de cereale păioase și alte ma
șini agricole. Un tractor revine la o 
suprafață de 70 hectare, ceea ce a- 
sigură un grad ridicat de mecani
zare. Pentru a obține recolte' mari 
nu este însă îndeajuns să ai trac
toare și mașini agricole multe. Se 
impune o bună organizare a muncii, 
astfel ca ele să poată fi utilizate cu 
randament maxim și, pe această 
cale, toate lucrările agricole să fie 
executate la timp. îndeosebi în con
dițiile Dobrogei cu ploi puține, acest 
lucru prezintă o mare însemnătate, 
în cele ce urmează mă voi referi la 
principalele metode folosite de con
siliul gospodăriei pentru sporirea 
producției.

Una din preocupările de bază ale 
consiliului a constituit-o repartiza
rea sarcinilor de plan pe brigăzi și 
oameni, în funcție de condițiile con
crete ale locului de muncă. Prac
tica anilor trecuți ne-a convins ce 
mare importanță prezintă întocmi
rea corectă a planului de producție 
și defalcarea lui judicioasă. La bri
găzile vegetale, stabilirea produc
țiilor medii s-a făcut, atît în funcție 
de plantele premergătoare, cît și de 
fertilitatea solului, de volumul în
grășămintelor chimice, de posibilită
țile de mecanizare, de rezultatele ob
ținute în anii trecuți. Acest lucru a 
făcut ca lupta pentru depășirea pro
ducțiilor pe brigăzi să plece de la o 
bază cît mai apropiată de condi
țiile concrete.

Același lucru se poate spune și 
despre felul în care au fost reparti-

Pagină organizată de 
RADU ATANASESCU și 
VASILE MIHAI 
Fotografii: A. CARTOJAN 

La începutul anului trecut, după o 
analiză minuțioasă a potențialului 
productiv al fiecărei vaci, a gesta- 
ției pe loturi, a nivelului de mecani
zare a grajdurilor, s-au pus în dis
cuția mulgătorilor propunerile con
siliului gospodăriei privind pro
ducția de lapte. Unul dintre mul
gători a făcut observația că la pla
nificarea producției de lapte pe cap 
de animal trebuie să se aibă în ve
dere că la vacile care vor făta în 
perioada aprilie-iulie, cînd masa 
verde este mai bine asigurată, să se 
prevadă producții mai mari, în com
parație cu cele care urmează să fete 
în august-septembrie, cînd posibili
tățile de asigurare cu suculente sînt 
mai mici. Propunerea a fost însușită.

O atenție deosebită a acordat con
siliul gospodăriei și organizării pro
cesului de producție. Accentul prin
cipal a fost pus pe întărirea brigă
zilor. Repartizarea mijloacelor de 
producție s-a făcut în funcție de vo
lumul producției globale prevăzut 
pentru fiecare brigadă. în sectorul 
vegetal, culturile prășitoare au fost 
repartizate mai uniform pe brigăzi. 
S-a evitat supraîncărcarea lor cu su
prafețe prea mari și cu un volum 
sporit de lucrări manuale. Aceasta a 
permis brigadierilor să-și organize
ze mai bine munca în perioada de 
vîrf și să supravegheze îndeaproape 
calitatea lucrărilor. Unde nu s-a 
putut aplica această măsură am co
masat forțele de muncă și am acor
dat ajutor brigadierului. Consta- 
tînd că la brigada I de cîmp, pen
tru recoltarea griului care dădea o 
producție mai mare nu erau mijloa
ce mecanice suficiente, au fost 
luate măsuri de redistribuire a com
binelor în așa fel încît brigada să 
execute recoltatul într-un timp 
scurt și' fără pierderi. La fel 
s-a procedat și la însilozarea po
rumbului. Prin concentrarea mijloa
celor de recoltare și transport, or
ganizarea lucrului în două schim
buri, brigada a Il-a a reușit să ter
mine recoltatul în 7 zile și să obțină 
o producție de peste 30 tone la\ha.

Pentru a asigura un control con
tinuu asupra activității de produc
ție, membrii consiliului au fost re-

In aceste zile, la G.A.S. Izvorul 
Mare continuă fertilizarea ogoa
relor. De la începutul anului șl 
pină acum au iost îngrășate cu 
gunoi de grajd 100 de ha, iar cu 
îngrășăminte azotate peste 400 ha

fiecare ban cheltuit gospodărește
Anul trecut gospodăria noastră a reali

zat, peste plan, beneficii de 1 493 000 lei. 
Ele se daforesc faptului că paralel cu 
preocuparea de a objine produefii mari 
în toate sectoarele ne-am îngrijit și de 
reducerea prefului de cost al produselor. 
Pentru conducerea gospodăriei, pentru 
fiecare brigadier și contabil a devenit un 
lucru obișnuit să analizeze la intervale 
scurte de timp cum sînt folosite fondurile 
alocate, cum ne încadrăm în haremurile 
de cheltuieli stabilite. Experiența ne-a a- 
răfat că numai în acest fel poate fi pre- 
înfîmpinată depășirea sumelor de bani 
planificate și realizată o produefie la un 
pref de cost scăzut.

Ce măsuri au fost luate în acest scop ?
La începutul anului, o dată cu stabili

rea sarcinilor de plan, s-au înmînaf bri
găzilor și planurile de cheltuieli pentru 
fiecare cultură și specie de animale în 
parte. Odată începută munca, întreaga 
activitate a brigăzilor s-a desfășurat pe 
baza bugetelor lunare de venituri, și chel
tuieli și a ordinelor de lucru emise de
cadal sau chenzinal de conducerea gos
podăriei. Prin aceste ordine se indică bri
gadierilor din sectorul zootehnic fondul 
de salarii alocat, rafiile de furajare care 
vor fi folosite, materialele care pot fi con
sumate, produefia care trebuie realizată în 
perioada respectivă și preful ei de cost, 
înfăptuirea întocmai a acestor indicatori 
se află permanent în atenfia conducerii 
gospodăriei și a brigadierilor.

La G.A.S. Izvorul Mare, fiecare membru 
al consiliului gospodăriei obișnuiește să 
meargă zilnic în brigada de care răspun
de pentru a controla cum sînt traduse în 
viață dispozițiile date, să-i ajute pe bri
gadieri și pe ceilalți muncitori să reali
zeze sarcinile de plan, să ia măsuri pen
tru înlăturarea operativă a lipsurilor. In 
momentul expirării ordinelor de lucru, 
conducerea gospodăriei discută împreună 
cu brigadierii cum s-a muncit, scoate în 
evidență rezultatele bune obținute și de-

și organizare a muncii
partizați pe diferite sectoare de ac
tivitate. Eu m-am ocupat în spe
cial de îndeplinirea planului de 
livrări. în toată perioada lucrărilor 
agricole, inginerul șef și-a îndreptat 
atenția asupra activității brigăzilor 
vegetale, preocupîndu-se și de asi
gurarea brațelor de muncă. Conta
bilul șef a primit sarcina să supra
vegheze aprovizionarea, transportu
rile, să se îngrijească de asigurarea 
condițiilor de viață ale muncitori
lor sezonieri. Ceilalți membri ai con
siliului au primit sarcini în funcție 
de specificul muncii 1er în produc
ție.

Analizele lunare făcute în cadrul

Cultura Suprafața Producția medic
Plan

: la hä
Realizat

Grîu
Porumb
Floarea soarelui

1 200 ha
548 ha
500 ha

2 400 kg
2 409 kg
1 550 kg

2 526 kg
3 745 kg
2 110 kg

Cifrele medii ascund totuși rezer
vele mari de sporire a producției pe 
care le avem. Că așa stau lucrurile 
o dovedesc rezultatele destul de di
ferite de la o brigadă la alta, de la 
tarla la tarla, ca urmare a modului 
diferit cum a fost aplicat complexul 
de măsuri agrotehnice. în timp ce la 
brigada condusă de Ion Panaitescu 
s-au obținut în medie 3 005 kg grîu 
la hectar și 2 320 kg de floarea-soa
relui, la brigada condusă de Nicolae 
Stanciu producția de grîu a fost de 
numai 2 344 kg, iar cea de floarea- 
soarelui de 2 020 kg.

Anul acesta în fața gospodăriei 
noastre stau sarcini sporite : trebuie 
să obținem producții mai mari de 
grîu, porumb, lapte și carne, la un

ficienfele constatate. Discuții asemănă
toare au loc în consiliu! gospodăriei și la 
expirarea bugetelor lunare .de venituri și 
cheltuieli. De fiecare dată se analizează 
de ce unii brigadieri obfin rezultate mai 
bune decît alfii, se stabilesc măsurile 
care în perioada imediat următoare să 
ducă la sporirea produejiei, la micșorarea 
prefului de cost. Proçedîndu-se astfel, s-a 
reușit să se întărească disciplina de plan 
și răspunderea pentru înfăptuirea indica
țiilor date, să se urmărească nu numai 
realizarea producțiilor planificate, ci și a 
prefului de cost.

Economisirea fondurilor pe care le a- 
vem la dispoziție nu s-a realizat prin 
suprimarea vreunei lucrări sau prin micșo
rarea cantităfilor de furaje necesare ani
malelor, ceea ce ar fi fost în detrimentul 
produefiei. Dimpotrivă, pot fi citate des
tule cazuri cînd starea terenului sau o 
anumită situafie creată au determinat con
ducerea gospodăriei să avizeze executa
rea unor lucrări suplimentare, neplanili- 
c.ate. In loc de o singură discuire a te
renului înainte de însămînfatul griului, cît 
prevedea planul, noi am efectuat două 
și pe alocuri chiar trei discuiri ; cu în- 
grășămintele chimice am cheltuit 1 267 000

Produsul Unitatea 
de măsură

Grîu t
Porumb t
Floarea-soarelui f
Lapte de vacă hl
Purcelul bucata

Fără îndoială, rezultatele obținute în 
1963 sînt bune. Dar în direcția reducerii 
prețului de cost al produselor de origină 
vegetală și animală mai avem încă des
tule rezerve. Care sînt acestea ? Sporirea 
produefiei agricole și cheltuirea cu grijă 

consiliului directorilor, la trust, îri 
care se discută și se iau măsuri de 
îmbunătățire a activității economice 
și organizatorice a G.A.S., au consti
tuit un larg schimb de experiență, 
un ajutor prețios în munca noastră 
de zi cu zi.

Sfătuindu-ne îndeaproape cu bri
gadierii și mecanizatorii, noi am 
reușit să aplicăm o agrotehnică di
ferențiată. Buna pregătire a terenu
lui, alegerea soiurilor și a hibrizilor, 
asigurarea unei densități optime, 
executarea lucrărilor de întreținere 
și recoltat la timp și în bune condiții 
ne-au dat posibilitatea să obținem a- 
nul trecut următoarele producții : 

preț de cost redus. Ne-am pregătit 
temeinic în vederea realizării aces
tor sarcini. în toamna trecută am 
semănat în bune condiții grîul și . am 
arat terenul ce va fi cultivat cu ce
reale de primăvară ; în afara îngră
șămintelor administrate în 1963, 
continuăm acțiunăa de fertilizare a 
solului ; am asigurat din vreme se
mințele necesare și am pus la punct 
tractoarele și mașinile agricole cu 
care vom lucra în primăvară. Ală
turi de măsurile organizatorice lua
te, toate acestea ne vor permite ca 
în 1964 să lucrăm mai bine pămîn- 
tul, să realizăm producțiile prevă
zute.

Ing. GH. BÎLA 
director

lei — mai mult decît era prevăzut etc. 
Aceste cheltuieli suplimentare au fost, 
însă, binevenite, economice. Sporurile de 
producție realizate au compensat sumele 
de bani folosite în plus, lată un exemplu 
concludent. Anul trecut, .deși am folosit 
pentru hectarul de grîu 1 847 lei față de 
1 839 lei cît era planificat, prețul de cost 
pe tonă a fost mai mic cu 31 lei, de
oarece am obținut în medie la hectar o 
recoltă de 2 526 kg, în loc de 2 400 kg 
cît era prevăzut.

Care au fost sursele pentru realizarea 
de economii ? în timpul însilozării porum
bului, organizînd munca combinelor în 
două schimburi, s-a eliminat recoltatul 
manual a circa 50 de hectare. Amplasarea 
culturilor furajere în. jurul grajdurilor a 
contribuit la reducerea costului transpor
turilor. Prin folosirea mai bună a parcului 
de. tractoare, la carburanți și lubrifianfi 
s-au economisit 53 000 lei etc. Asemenea 
măsuri au contribuit la micșorarea planu
lui de cheltuieli cu aproape 4 la sută, la 
reducerea prețului de cost al principalelor 
produse de origine vegetală sau animală, 
așa după cum reiese din tabelul de mai 
jos :

Prețul de cost
Plan Realizat

a fiecărui leu. Sintern hofărîți să acordăm 
atenția cuvenită acestor două căi, astfel 
ca în 1964 să obținem produsele agri
cole la un preț de cost și mai scăzut." ’

735
846

lei 
lei

704
722

lei 
lei

1276 lei 1021 lei
150,7 lei 143,6 lei
223 lei 221,5 lei

DUMITRU PASTIA 
contabil-șef
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Unul 
din cei 29
Maistrul Mihalache Chirilă a 

trecut de 50 de ani. Cu aproape 
36 de ani în urmă a pășit pen
tru prima oară pe poarta Atelie
relor C.F.R.; de atunci lucrează 
neîntrerupt în această întreprin
dere, care poartă acum numele 
de Uzina mecanică Galați. Aici 
toți îl cunosc și îl prețuiesc ca pe 
un harnic și priceput organiza
tor al producției, un activist ob
ștesc plin de inițiativă.

Secția sculărie-tratament, con
dusă de maistrul comunist Miha
lache Chirilă, are un rol impor
tant în viața uzinei ; ea asigură 
cu scule și dispozitive toate cele
lalte secții. Anul trecut secția și-a 
depășit sarcinile de plan la toți 
indicatorii; bune rezultate a ob
ținut și în prima lună a lui 1964. 
Maistrul este mereu în mijlocul 
muncitorilor, îndrumîndu-i în 
realizarea unor produse de bună 
calitate (fotografia de sus).

Ca unul din cei 29 instructori 
nesalariați ai Comitetului orășe
nesc de partid Galați, tovarășu
lui Chirilă i-au fost încredințate în
drumarea și controlul organizații
lor de bază de la consiliile lo
cal și regional al sindicatelor și 
de la consiliul regional al femei
lor. Deseori, după orele de lucru, 
îl întîlnești stînd de vorbă cu tov. 
Manolache Panait, secretarul or
ganizației de bază de la Consi
liul sindical regional (fotografia 
de Jos), sau cu ceilalți secretari 
de organizație, despre diferite 
aspecte ale muncii de partid, 
dînd un ajutor eficace birourilor 
organizațiilor de bază în planifi
carea muncii, în pregătirea adu
nărilor generale, în repartizarea 
sarcinilor de partid și controlul 
înfăptuirii hotărîrilor.

Munca de partid pe șantier
In .regiunea București, la Călărași 

și Turnu-Măgurele se construiesc 
două combinate chimice moderne. 
Constructorii de aici muncesc cu 
avînt, folosind din plin experiența 
bună dobîndită în decursul anilor 
pe diferite șantiere industriale din 
tară. Lucrările de construcții-mon- 
taj se desfășoară în ritm susținut, la 
unele obiective fiind într-un sta
diu avansat. Biroul Comitetului re
gional de partid București a anali
zat recent mersul lucrărilor pe aces
te două șantiere, precum și activi
tatea dusă de organizațiile de par
tid de aici. Conducerile tehnico- 
administrative ale combinatelor și 
cele ale grupurilor de șantiere 
au luat din vreme măsuri pentru 
organizarea muncii, aprovizionarea 
cu materiale și utilaje, asigura
rea cadrelor necesare de munci
tori, tehnicieni și ingineri. Ca ur
mare, planul de constructii-montaj 
pe anul 1963 a fost realizat în pro
porție de sută la sută la Călărași și 
114,6 la sută la Tr. Măgurele. Suc
cese însemnate au fost obținute și 
în perioada care s-a scurs din acest 
an. în același timp, analiza făcută 
a scos la iveală diferite greutăți 
care trebuie grabnic înlăturate.

SiNT OARE PREA MAR! PRETENȚIILE ?
Din dorința de a satisface gustul 

și cerințele cumpărătorilor, Industria 
bunurilor de consum din regiunea 
Banat creează produse mereu mai 
frumoase, mai trainice, în sortimen
te variate. Multe „mărci“ de fabrică, 
printre care acelea ale unor între
prinderi ca „Bumbacul" și „Victo
ria“ din Timișoara, Uzinele textile 
din,Arad etc. se bucură de un bine 
meritat prestigiu în rîndurile publi
cului consumator. Intre aceste în
treprinderi și comerț există o strînsă 
colaborare, în cadrul căreia suges
tiile, propunerile venite de la lucră
torii comerciali sînt valorificate cu 
succes în îmbunătățirea producției, 
în majoritatea întreprinderilor de 
bunuri de consum din regiune, ob
servațiile cu privire la calitate pe 
care le fac delegații comerțului sînt 
primite de C.T.C. așa cum se cu
vine — ca un prețios ajutor în 
muncă, o contribuție la selecționarea 
cu exigență a mărfurilor ce ur
mează să ia drumul magazinelor.

Dintr-o înțelegere greșită, însă, 
unii conducători de întreprinderi sau 
controlori de calitate, în loc să ana
lizeze cauzele care au permis pro
ducerea unor mărfuri necorespunză
toare, refuzate de comerț, și să în
lăture defecțiunile, depun eforturi 
spre a-1 convinge pe recepționer că 
produsul neizbutit este izbutit și, ca 
atare, i se poate da „cale liberă“ 
spre cumpărător. La „Industria Li
nei“ din Timișoara, în cursul anu
lui trecut, merceologul a refuzat la 
recepționate mii de metri din dife
rite stofe, care, în consecință, n-au 
mai ieșit pe poarta întreprinderii. 
In aceeași perioadă, de la mai multe 
întreprinderi ale comerțului cu ri
dicata din țară au -fost returnați în
treprinderii circa 3 000 metri de 
marfă cu defect. Refuzul comerțului 
este neîntemeiat — susține condu
cerea întreprinderii. Prea îi sînt 
mari pretențiile...

— Tovarășul Ludovic Peteö, de
legatul comerțului, este un bun mer
ceolog, își cunoaște sarcinile — ne-a 
spus inginerul Francise Boroș, șeful 
controlului tehnic de calitate din a- 
ceastă întreprindere. După părerea

0 analiză făcută de biroul Comitetului 
regional de partid București

Unele întreprinderi, printre care 
uzinele „Vulcan", „Grivița Roșie“, 
„23 August“ din Capitală, nu livrea
ză întotdeauna în mod ritmic utila
jele și materialele necesare.

Pentru probele tehnologice, Com
binatul chimic de la Călărași va a- 
vea nevoie de o cantitate mare de 
paie. Ar fi de dorit ca aducerea a- 
cestora să fie efectuată din timp, 
pentru a nu se suprapune cu mun
cile agricole de primăvară.

Biroul comitetului regional de 
partid s-a ocupat, în continuare, de 
munca organizațiilor de partid de 
pe aceste șantiere. De la crearea lor, 
organizațiile de partid de aici s-au 
întărit continuu, prin primirea unui 
număr însemnat de membri și can
didați de partid din rîndul celor mai 
harnici muncitori, tehnicieni și in
gineri.

Pe șantiere s-a acumulat o bogată 
experiență în desfășurarea muncii 
politice și organizatorice puse în 
slujba respectării graficelor de lu

mea, însă, el este uneori exagerat de 
pretențios. Din pricina unei cît de 
mici defecțiuni, chiar dacă aceasta 
se încadrează în stasul de sortare, 
refuză să preia marfa. O respinge 
și atunci cînd este doar șifonată sau 
cînd culoarea diferă puțin de cea 
comandată. Și mai are un obicei 
rău : se află mereu printre noi, 
chiar și atunci cînd îi chemăm pe 
tovarășii din sectoarele productive 
spre a le arăta defecțiunile obser
vate la o marfă. într-un fel ne stîn- 
jenește, căci dacă află toate secre
tele și mai multe produse sînt refu
zate.

Ciudată mentalitate ! Cît despre 
tovarășul Peteö, bine procedează. El 
nu se mulțumește doar cu unele 
sondaje, ci stă permanent la ram
pele de control, și aceasta nu pen
tru a vîna defecțiuni, ci pentru a 
atrage atenția celor în drept că 
unele produse' de calitate slabă nu 
trebuie să ajungă la cumpărător. 
După constatările sale, calitatea ne
corespunzătoare a mărfii se dato- 
rește, în cea mai mare măsură, 
muncii în asalt, lipsei de răspundere 
cu care unii tovarăși mai privesc 
încă problema calității în întreprin
dere. Ei încearcă să-și justifice ne
reușita prin... stasul de sortare, care 
este însă depășit. Adevăratul „stas“ 
al unui produs, dacă putem spune 
astfel, este exigența cumpărătoru
lui, care nu va accepta niciodată o 
marfă cu defect. Iată de ce contro
lul tehnic de calitate și delegatul 
comerțului au datoria să oprească 
fiecare metru de textile cu rărituri, 
cuiburi, fire tensionate etc., să-i ba
reze drumul spre magazin. La fel 
ar trebui să procedeze și colectivul 
de conducere al întreprinderii : în 
loc să alcătuiască fel de fel de co
misii care să aprobe strecurarea 
unor mărfuri cu „mici“ defecte spre 
cumpărători, mai bine ar acorda a- 
tenția cuvenită organizării produc
ției și ar lupta împotriva deficiențe
lor din procesul de fabricație, cu 
scopul de a livra numai produse de 
calitate, aspectuoase, în sortimente 
variate. Este singura metodă care 

crări și realizării planului de pro
ducție la toți indicatorii. Totuși, în 
ședința de lucru s-a arătat că nu 
în toate Organizațiile de partid și 
îndeosebi pe șantierul de la Turnu- 
Măgurele se desfășoară o activitate 
politică susținută în rîndurile colec
tivului ; comitetul de partid nu ur
mărește îndeaproape sarcinile trasa
te, măsurile din planul de muncă nu 
sînt îndeplinite la timp. De aseme
nea, comitetul de partid a fost cri
ticat pentru că nu se ocupă în su
ficientă măsură de organizațiile sin
dicale și de U.T.M., de munca edu
cativă. Un sprijin mai eficient tre
buie acordat comitetului U.T.M-. în 
calificarea tinerilor, în educarea lor 
în spiritul disciplinei socialiste a 
muncii. Comitetul de partid va tre
bui să controleze cu mai multă exi
gență cum își îndeplinesc conduce
rea administrativă și comitetul sindi
catului sarcinile privind asigurarea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
muncitorilor pe șantier. Comitetul 
sindicatului să fie ajutat mai mult 
în organizarea consfătuirilor de. pro
ducție și a întrecerii socialiste, în 
generalizarea experienței înaintate a 
constructorilor;

FL. CEAUȘESCU

poate asigura „mărcii“ fabricii stima, 
aprecierea publicului.

Eforturile în acest sens ale între
prinderilor, începînd cu munca de 
creație și terminînd cu finisajul, își 
trec examenul abia la încheierea 
contractelor cu delegații comerțu
lui. Aceștia au, de fapt, rolul de a 
reprezenta gustul cumpărătorilor și 
de a aduce în regiune mărfurile cele 
mai bune, cele mai frumoase. Stu
diul cererii trebuie să. fie însă te
meinic efectuat de lucrători din co
merț bine pregătiți, capabili să dis
tingă cererile izolate, excentricită
țile, de linia pe care evoluează 
moda. Este îmbucurător faptul că 
anul acesta, datorită unei mai bune 
documentări a merceologilor, repre
zentanții întreprinderilor comerțu
lui cu ridicata de textile-încălță- 
minte din București, Petroșeni, Cluj, 
Brașov, Banat etc. au contractat cu 
multe din întreprinderile bănățene 
modele noi în cantități mult mai 
mari decît în anii trecuți. Au mai 
fost însă și cazuri cînd, fără a cu
noaște gustul și cerințele populației 
din regiunile respective, delegații 
comerțului au respins cu multă ușu
rință unele produse noi, de calitate, 
atractive. Astfel au procedat adep- 
ții desenelor așa-zis clasice și ai 
unei palete coloristice reduse. Cei 
din Suceava, de pildă, fără a se uita 
la colecția de mostre, cer numai 
produse de culoare... galbenă ! In 
Maramureș, susțin merceologi de a- 
celași gen, tradiționale sînt culorile 
roșu Și bleumarin, desenele mă
runte. Este adevărat că în unele lo
calități există o anumită tradiție 
vestimentară, dar de aici și pînă la 
a îmbrăca o regiune întreagă într-o 
singură culoare... Conducerea Uzinei 
textile din Arad a încercat o expe
riență interesantă în legătură cu a- 
ceste „tradiții“ ale culorilor. Dife
rite mărfuri refuzate la contractări 
de unii delegați au fost trimise toc
mai în acele părți ale țării ' unde 
reprezentanții I.C.R.T.I.-urilor nici 
n-au vrut să audă de ele. Rezulta
tul ? Mărfurile au fost imediat vîn- 
dute !

Cei care au misiunea de a repre-

NOTE Șl COMENTARII

Mai snare daraua...
„Cu o mină pune și cu alta risi

pește“ spune o veche zicală. întocmai 
așa fac tovarășii de la serviciul des
faceri al uzinei mecanice de mașini 
și utilaj minier din Bata Mare. In 
timp ce colectivele celorlalte secții 
depun eforturi pentru reducerea pre
țului de cost, „gospodarii" de aci de
pozitează unele din produsele lor pe... 
rampa stației C.F.R. Evident, este un 
lux în materie de depozitare. Și, ca 
orice lux, costă. De la 10 ianuarie, 
cele 15 tone de tuburi aeraj din ta
blă groasă zac în zăpadă. Locațiile 
au ajuns aproape de 4 500 lei fără a 
mai pune la socoteală faptul că tu
burile se degradează din cauza in
temperiilor.

La fel, Trustul regional de cons
trucții Maramureș, în urma unui 
transport de stîlpi din beton efec
tuat încă în noiembrie anul trecut, 
a „uitat“ pe rampa stației C.F.R. 
Baia Mare 3 stîlpi. Cum însă 
C.F.R.-ul nu poate uita să taxeze, 
locațiile s-au ridicat la aproape 
5 000 lei și continuă să crească pe zi 
ce trece. Și cînd te gîndești că cei 3 
stîlpi nu valorează nici pe departe 
cît locațiile ce se plătesc pentru ei I

Vorba ceea.’ Mai mare daraua...

0 convocare

Mă aflam în biroul unui activist 
de la o mare uzină din Capitală, 
cînd a țîrîit telefonul.

Omul a vorbit cîteva clipe și s-a 
enervat.

— Ascultă, tovarășă dragă, e a 
treia convocare pe care mi-o faci în 
ultimele zile și mereu îmi spui că nu 
știi despre ce e vorba.

A pus jos receptorul și s-a întors 
către mine :

— N-ar fi rău să scrieți odată în 
ziar despre treaba asta. Se întîmplă 
cîteodată să se facă convocări fără 
să se anunțe dinainte despre ce e 
vorba. Ba, mai mult, ca să aibă au
toritate convocarea, spun că omul e 
chemat la nu știu care tovarăș, care 
de fapt nici nu știe că în numele 
lui s-a făcut o asemenea convocare. 
Ajuns acolo, cel convocat constată 
că e Porba de o discuție foarte utilă 
și interesantă, adesea ar vrea să ia 
și el cuvîntul, să facă vreo propu
nere, Dacă s-ar fi documentat și ar 
fi adus cu el material din uzină —- 
cifre, date, exemplificări — dacă 
s-ar fi pregătit din vreme, folosul 
ar fi putut fi mult mai mare. Așa 
însă...

— Și din ce cauză credeți că se 
mai ivesc asemenea convocări ?

— Păi, să zicem că ai de făcut o 
consfătuire Cu vreo cincizeci de oa
meni. Nu prididești într-o zi Să-i 
chemi pe toți și atunci pui secretara 
tehnică sau pe cineva din activul vo
luntar să te ajute, dar n-ai grijă să-i 
instruiești, convocarea merge din 
gură în gură și subiectul se pierde 
pe drum... Mal e uneori și ceva biro
cratism : se uită că munca organiza
torică e totuși o muncă de conținut, 
nu o simplă operațiune tehnică. Ori
cum ar fi, propun să se scrie despre 
asta și să se spună la toată lumea 
așa : „Da, se mai întîmplă un caz 
sau altul cînd nu apuci să anunți 
ordinea de zi, motivul convocării. 
Dar astea să fie excepțiile. Regula 
însă să fie asta : fiecare convocare 
să fie făcută din vreme și să se pre
cizeze scopul ei l".

zenta gustul cumpărătorilor trebuie 
să fie cît se poate de competent! în 
această privință. Este oare firesc, de 
pildă, ca materialele de rochii și 
alte articole pentru femei să fie 
contractate de către bărbați ? Ori 
cît ar fi de calificați, ei nu pot cu
noaște suficient de bine preferin
țele, moda feminină. Or, multe 
I.C.R.T.I.-uri nu au nici o femeie în 
colectivul de contractări.

Oamenii muncii din industria bu
nurilor de larg consum se străduiesc 
să creeze modele noi de produse, 
frumoase, trainice, pentru a satis
face cerințele tuturor cumpărători
lor, indiferent de regiuni. Este însă 
deopotrivă datoria comerțului de a 
cultiva frumosul, ca și aceea de a 
contracta doar produse cerute pe 
piață. Numai respectîndu-și aceste 
îndatoriri elementare, industria și 
comerțul vor putea răspunde sarci
nilor ce le revin — de a îmbunătăți 
calitatea mărfurilor, de a lărgi nu
mărul sortimentelor, de a fi perma
nent la curent cu gustul și cerin
țele publicului consumator, pentru 
a-1 deservi cît mai bine.

ION CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii”

Magazin universal în comuna Obreja, regiunea Banat

Pe urmele scrisorilor nepublicate
Circuit telefonic Bocșa—Timișoara

Abonații din Bocșa, printre care 
și Uzina de construcții metalice și 
mașini agricole, au greutăți în efec
tuarea convorbirilor telefonice cu 
Timișoara — ne scria coresponden
tul voluntar loan Rotărescu.

Direcția regională P.T.T.R. Banat 
arată, în răspunsul trimis redac
ției, că din cauza lipsei de cir
cuit existau într-adevăr strangulări 
în traficul telefonic. Pentru înlătu
rarea acestui neajuns s-a realizat un 
nou circuit direct Bocșa—Timișoara. 
Convorbirile pot fi efectuate acum 
în bune condiții.

Ape minerale in magazine
Intr-o scrisoare sosită la redacție, 

un cititor din Capitală semnala că 
unele magazine alimentare din Ca
pitală sînt slab aprovizionate cu ape 
minerale.

în urma măsurilor luate de Direc
ția comercială a Sfatului popular 
al Capitalei, rețeaua de desfacere 
a fost reaprovizionată cu cantități 
suficiente de ape minerale.

Vor opri și la Dumbrăveni

Corespondentul voluntar Vasile 
Stanciu din Sighișoara ne-a scris că 
în stația C.F.R. Dumbrăveni nu o- 
prește nici un tren accelerat. Locui
torii, ca și delegații care au treburi 
la instituțiile din Dumbrăveni, sînt 
obligați să se deplaseze la Mediaș 
sau Sighișoara pentru a lua un tren 
accelerat.

în mersul trenurilor care va intra

Acțiuni gospodărești
TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scîn

teii“). — Ih cursul anului 1963, în 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
s-au executat prin acțiuni patrioti
ce lucrări a căror valoare se ridi
că la peste 50 000 000 lei. Printre 
principalele lucrări executate se 
numără : întreținerea și curățarea 
pășunilor pe o suprafață de pes
te 60 de mii hectare ; construc
ții, reparații și întrețineri de dru
muri, construcții Și reparații de 
străzi; amenajări de parcuri și zone 
verzi. S-au dat în folosință 227 săli 
de clasă, înălțate în mare parte 
prin munca patriotică a unui mare 
număr de cetățeni. în această pe
rioadă au mâi fost inaugurate 25 
cămine culturale și alte obiective de 
interes obștesc. în realizarea de e- 
conomii prin muncă patriotică, cele 
mai bune rezultate pe regiune au 
obținut cetățenii din raioanele Ciuc, 
Toplița, Tîrgu Mureș și Odorhei. 
Sub îndrumarea comitetului execu
tiv al sfatului popular orășenesc, la 
Miercurea Ciuc s-au întreprins ac
țiuni pentru repararea străzilor, 
plantarea pomilor și sădirea flori
lor, întreținerea construcțiilor pu
blice etc. Analizînd recent si
tuația întrecerii patriotice desfă
șurate între comune, comitetul 
executiv al sfatului popular regio
nal a evidențiat realizările obținute 
de cetățenii : din Sîntana de Mureș, 
Cîrța, raionul Ciuc, Secuieni, raio
nul Odorhei și din alte comu
ne. S-a subliniat că în toate 
comunele din regiune există po
sibilități pentru obținerea în acest 
an a unor rezultate și mai frumoa
se. Pentru anul în curs, cetățenii o- 
rașelor și satelor regiunii și-au pro
pus realizarea unui mare număr de 
ore de muncă patriotică, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

Construcții de drumuri
FOCȘANI (coresp. „Scînteii“). — 

La așezările din Vrancea se putea 
ajunge odinioară numai pe poteci 
abrupte sau mergînd pe firul apelor. 
Celor peste 250 km de drumuri noi 
date în folosință în ultimii ani li se 
vor adăuga anul acesta alte căi de 
legătură între cele mai îndepărta
te sate. Se lucrează la construcția 
unui drum auto de aproape 8 km, 
care va lega între ele așezările Mi- 
șina și Balosu. Peste Putna, Milcov, 
Zăbala și alte multe văi din munți 
s-au construit și dat în folosință 40 
poduri și viaducte. Constructorii vor 
executa în acest an alte 4 poduri 
noi, cu o lungime de peste 400 m. 
Numai valoarea lucrărilor la noile 
construcții de drumuri dintre Năruja 
și Nereju, ce se vor efectua în acest 
an, depășește suma de 21 milioa
ne lei.

în vigoare la 31 mai a.c., ne răspun
de Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, s-a prevăzut opri
rea în Dumbrăveni a trenurilor ac
celerate 203—204. Se va îmbunătăți 
deci deplasarea călătorilor și, totoda
tă, se vor transporta în condiții mai 
bune presa centrală și poșta pentru 
localitate și împrejurimi.

Căldură suficientă in bloc

La blocul 2, complexul „Livada“ 
din șoseaua Giurgiului, temperatura 
în apartamente este scăzută — ne 
sesiza într-o scrisoare Vasile Păun, 
unul dintre locatari.

în răspunsul trimis redacției, în
treprinderea de administrație locati- 
vă a raionului Nicolae Bălcescu ara
tă că o comisie tehnică, alcătuită în 
acest sens, a depistat defecțiunile de 
la uzina termică și a luat unele mă
suri operative. în momentul de față, 
uzina termică furnizează căldură su
ficientă-.

Reparația va fi efectuată

Comuna Borca din raionul Piatra 
Neamț este electrificată. Cu toate 
acestea, lumină electrică nu avem, 
fie din cauza motorului, fie din 
cauza mecanicului care-1 întreține — 
se semnala într-o scrisoare sosită la 
redacție.

Sfatul popular raional Piatra

RĂSPUNSURI
Redacția a trimis mai multe sesi

zări ale unor cititori și corespondenți 
voluntari Consiliului local al Sindi
catelor Fetești, U.R.C.C. Öltenia, Sta
tului popular regional Bacău, Sfa
tului popular al raionului 1 Mai din

Spre pîrtia de schi

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Cavaleria rusticană 
și Paiațe — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Paganini — (orele
19.30) . Teatrul Național ,,I. L. Caragia- 
le" (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : Ca
rieră pe Broadway — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Orestia — (orele 19,30) ; (Sala Studio, 
din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Jocul 
de-a vacanța — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie ; Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl : Gaițele — (orele 19,30). Tea
trul pentrü copii și tineret (Sala din str. 
C. Miile) : Ocolul păinîntulul în 80 de 
zile — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Firul de aur — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) ; 
Revista de altădată — (orele 20). Ansam
blul de cîntece șl dansuri, al C.C.S. : Vi
suri îndrăznețe — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academiei) : Punguța 
cu doi bani — (orele 16) ; (la Clubul Mo- 
netăriei) : Elefănțelul curios — (orele 
15). Circul de stat : Circul florilor de 
gheață — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada —
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30: 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Locotenent 
Cristina : Republica (9,30; 11,15; 13,la; 
15,15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30) , Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). 
Cascada diavolului : Carpați (10; 12; 14: 
16; 18,15; 20,30), Victoria (10; 12; 14,15; 
16,30; 13,45; 21). Bucegl (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (16; 18,15: 20,30). Pași
spre lună : Central (10,30; 12 30; 14,30; 
16,30; 18,30: 20,30), Tomis (10; 11,45; 13,30; 
16; 18; 20). Melodia (10; 12; 14,30; 16,30: 
18.30; 20.30). Noi doi, bărbații : Capitol 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30), înfrățirea 
între popoare (13,30; 15,30; 17 45; 20). O- 
mul cu ricșa — cinemascop : Festival 
(9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Fero
viar (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Hoțul 
din San Marengo : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în continuare ; 
(16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Legea e lege : Union (15; 17; 19; 21). Pro
gram de filme pentru copil : Doina (o- 
rele 10). Pisica de mare : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18 30; 20,30). Cînd comedia 
era rege ; Lemnul de rezonanță ; Elec- 
tronicus : Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 17 rulează în continuare ; 19; 21).
Era noapte la Roma (ambele serii) : Ciu
lești (10,15; 13; 16; 19), Flamura (10; 13; 
16; 19,30). Scrisoare de la o necunoscută : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Tudor — ci
nemascop (ambele serii) : Dacia (9,30; 
13; 16,30; 20), Popular (10,30; 16; l<>,30). A 
12-a noapte ; Buzești (15; 17; 19; 21). Ca
valerul Pardaillan — cinemascop : 
Crîngașl (15; 17; 19; 21). Elena din
Troia — cinemascop : Unirea (16; 

Neamț ne face cunoscut că motorul 
a fost dat la reparat. O dată cu re
instalarea lui va fi angajat un alt 
mecanic, .

Prea multe „adrese“

Anul trecut, prin luna noiembrife, 
loan Conea din Brașov Sesiza O.C.L. 
Produse metalo-chimice din locali1- 
tate că mobila cumpărată cu puțin 
timp în urmă s-a degradat. Văzînd 
că sesizarea nu are nici o urmare, 
cumpărătorul a revenit la 13.1.1964. 
Nici de data aceasta nu a primit 
răspuns. S-a adresat ziarului nostru, 
solicitînd sprijin în rezolvarea ce
rerii sale.

O.C.L. Produse metalo-chimice 
Brașov nu are nici o vină, ne răs
punde sfatul popular orășenesc, în- 
trucît a înaintat reclamația cumpă
rătorului la furnizor. întreprinderea 
de industrie locală „Mobilâ“-Ghim- 
bav (Brașov), deși „sesizată-în ter
meni destul de energici“, totuși nü 
rezolvă reclamația. „în scopul de a 
ajuta pe reclamant, s-a atras â- 
tenția întreprinderii „Mobila“ să 
execute recondiționarea solicitată“, 
se spune în încheierea răspunsului. 
Se pune întrebarea dacă întreprin
derea „Mobila“ va da curs de data 
aceasta adreselor care pînă acum 
s-au dovedit fără eficacitate. Cum
părătorul are nevoie de mobilă îți 
nu de adrese.

ARE î N Ti R l IE
Capitală, Direcției regionale C.F.R. 
București. Deși termenul prevăzut 
pentru cercetarea și rezolvarea lor 
a expirat, răspunsurile la aceste- se
sizări nu au sosit încă.

18,15; 20,30). Atențiune, părinți ! : Fla
căra (14,30; 16,30; 18,30; -20,30). Parașuti- 
știi : vitan (15; 17; 19; 20,45). RusalKa — 
cinemascop ; Miorița (10; 12,30; 15; 17,45;
20.30) , Modern (10; 12,30; 15; 18; 20,30). 
Qivitoq : Munca (15; 17; 19; 21). Strict se
cret— cinemascop : Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Viață sportivă : Lira (15; 18; 20,45) Ades- 
go (15,30; 18; 20,30). împărăția oglinzilor 
strîmbe : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Tu 
ești minunată : Colentina (16; 18,15
20.30) . Nu-i loc pentru al treilea ; Voljf 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Pompieri .1 
atomic : Luceafărul (16; 18,15; 20,30). U- 
cigașul și fata : Progresul (15,30; 18; 
20,15). Privește înapoi cu mînie : Dru
mul Sării (16; 18,15; 20,30). Valsul ne
muritor : Ferentari (16; 18,15; 20,30). A 
dispărut o navă : Cotroceni (15; 17; 19; 
21). Medicamentul care ucide (ambele 
serii) : Pacea (16; 19,15). Podul : Cos
mos (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orelor 17,00 
— Transmisie de la Patinoarul artificial 
.,23 August" a întîlnlrii de hochei dintre 
echipele Steaua—Dinamo. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru co
pii : Echipajul Val-Vîrtej și corabia O- 
landezului zburător (I). 19,45 — Emisiune 
de teatru : . Orfeu în infern", prezentat 
de către colectivul Teatrului de stat 
din Piatra Neamț. In pauze — Sfatul me
dicului : Despre reumatism, de dr. I. 
Stoia. Poșta televiziunii, In încheiere : 
Buletin de știri si buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor. Cerul a fost va
riabil, mai mult noros. Izolat, în nordul 
Ardealului șt Moldovei au căzut preci
pitații sub formă de ploaie și ninsoare. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul sud-est. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 10 grade la Oravlța 
și minus 6 grade la Joseni. Izolat, în 
Cîmpia Dunării s-a produs ceață. In 
București ; Vremea a fost schimbătoare, 
cu cerul noros la început, apoi mai mult 
senin, vîntul a suflat slab din sectorul 
sud-estic. Temperatura maximă a atins 
3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28. 29 
februarie și i martie. In țară : vreme 
umedă la început, apoi schimbătoare, 
cu cerul mai rrfult noros. Voi- cădea 
precipitații mai frecvente în jumătatea 
de sud a țării, vînt potrivit, temporar 
tare din sectorul estic. Temperatura în 
general staționară. Minimele vor fi cu
prinse între plus 3 șl minus 7 grade, iar 
maximele între minus 1 și plus 9 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme ume
dă și relativ călduroasă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar precipitații. Vînt; 
potrivit din sectorul estic. Temperatura 
staționară.
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laboratorul uzinei
Eprubete, substanțe chimice, ma

șini, instalații și diverse aparate de 
măsură. Acestea sînt instrumentele 
de lucru ale laboratorului Uzinei de 
pompe din Capitală. De folosirea lor 
depind în mare măsură îndeplinirea 
sarcinilor de producție, îmbunătă
țirea calității produselor și introdu
cerea de noi procedee tehnologice.

Laboratorul are trei secții : de a- 
nalize chimice, încercări mecanice 
și încercări metalografice. Secția 
chimică are un rol deosebit în de
terminarea compoziției diverselor 
materii prime și materiale ce intră 
în uzină și analiza finală a fontelor 
de la turnătorie. Nimic nu se produ
ce fără o analiză calitativă a com- 
ponenților. Exigența laboranților a 
sporit și, o dată cu ea, s-a îmbună
tățit calitatea produselor. Este un 
lucru valabil și pentru cei de la în
cercările mecanice, care fac probe de 
duritate atît la materiile prime și 
materialele intrate în uzină, cît și 
la piesele rezultate din secțiile de 
producție. încercările metalografice 
se fac cu scopul determinării omo
genității metalelor și aliajelor. Ele 
sint însoțite de microfotografii. Re
cent la turnătorie s-a introdus rafi
narea cu azot a aliajelor de alumi
niu. O dată cu aceasta au dispărut 
și petele provocate de incluziunile cu 
impurități ce se puteau vedea pe mi
crofotografii și care micșorau rezis
tența pieselor.

In ultima vreme, laboratorul a fost 
■înzestrat cu noi utilaje pentru ana GH. VÎLCEANU

La instalația de electroliză a laboratorului

sesiunea de referate a institutului 
de cercetări nortiviticolc

La sesiunea anuală a Institutului 
de cercetări hortiviticole, care a 
luat șfîrșit miercuri, au fost pre
zentate 30 de referate privind unele 
rezultate ale cercetărilor din ultimii 
ani. Referatele din domeniul legu
micultorii au sintetizat rezultatele 
privind cultura unor noi soiuri și 
hibrizi de legume create de I.C.H.V. ; 
folosirea celor mai potrivite doze de 
îngrășăminte la unele specii, eșalo
narea producției prin culturi succe
sive — metodă tot mai larg folosită 
în unitățile agricole socialiste. Po- 
micultorii au înfățișat rezultate ale 
cercetărilor cu privire la cultura po

lize și încercări. La secția încercări 
mecanice s-a primit recent o mașină 
de tracțiune pentru determinarea ca
lității și rezistenței fontelor turnate 
Secția chimică a fost dotată cu o 
instalație de electroliză. La această 
secție s-a primit și un vîscozimetru 
pentru analiza uleiurilor folosite la 
diverse mașini și compresoare, un 
fotocolorimetru pentru dozările can
titative ale diverselor elemente.

Utilajele noi, aparatura modernă 
cu care este dotat laboratorul cer o 
calificare superioară din partea labo
ranților. Ei studiază ultimele nou
tăți apărute în literatura de specia
litate, caută să le adapteze și să le 
aplice la condițiile concrete ale uzi
nei. Aici se hotărăște de multe ori 
introducerea unui nou procedeu teh
nologic.

Pentru a cunoaște cît mai bine 
noile procedee tehnologice, pentru a 
le putea aplica în procesul de pro
ducție, s-au făcut schimburi de ex
periență cu laboratoarele uzinelor 
„Semănătoarea", „Vulcan", „23 Au
gust", „Electroaparataj", etc. Ridi
carea calificării laboranților, schim
burile de experiență, cunoașterea 
tehnicii moderne de laborator ur
măresc promovarea tehnologiilor noi 
în producție, cu o eficiență economi
că ridicată, care să contribuie la îm
bunătățirea continuă a caracteristici
lor tehnico-economice ale produselor 
uzinei.

milor pe portaltoi vegetativi, la sor
timentele de perspectivă pentru li
vezile intensive care, an de an, iau 
extindere în țara noastră. Au fost 
expuse caracteristicile unor soiuri și 
hibrizi noi de piersic obținuți în 
stațiunile experimentale. Referatele 
au sintetizat, de asemenea, unele re
zultate privind cultura intensivă în 
forme înalte a viței de vie, prepa
rarea vinurilor și a șampaniei, folo
sirea îngrășămintelor și a insecto- 
fungicidelor. Rezultatele cercetări
lor prezentate la sesiune vor fi folo- 

"site în unitățile agricole socialiste.
(Agerpres)

Semnarea planului de colaborare pe anul 1964 
între A.R.LÖ.S. și Asociația de prietenie 

sovieto - romînă
Miercuri a avut loc în Capitală 

semnarea planului de colaborare pe 
anul 1964 între ARLUS pe de o 
parte și Uniunea asociațiilor sovie
tice de prietenie și legături culturale 
cu țările străine și Asociația de prie
tenie sovieto-romînă pe de altă 
parte.

Planul a fost semnat de Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S., și A. V. Grebnev, vice
președinte al Asociației de prietenie 
sovieto-romînă.

Au fost de față Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al A.R.L.U.S., C. Prisnea, 
membru în Biroul Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Institutului ro-

George Ocoröcscu va dirija o scrie de concerte
peste

Miercuri dimineață, dirijorul Geor
ge Georgescu, artist al poporului, a 
părăsit Bucureștiul îndreptîndu-se 
spre Berlinul occidental, unde va 
susține mai multe concerte. El va a- 
părea la pupitrul Filarmonicii, 
orchestră simfonică cu care di
rijorul romîn a dat unul din 
primele sale concerte acum 45 de 
ani. In program figurează lucrări 
de Wagner, Brahms și Beethoven.

Participarea țării noastre la expoziția internațională 
„Arta bizantină — artă europeană“

La expoziția internațională „Arta 
bizantină — artă europeană", ce se 
va deschide la Atena în prima ju
mătate a lunii martie, țara noastră 
participă cu obiecte de broderie, ar
gintărie, manuscrise și lucrări de 
sculptură. Printre acestea se a- 
flă „Vălul de mormînt al Măriei De 
Mangup", datînd din secolul XV și

Lucrări rominești in pregătire 

la edituri din străinătate
Mai multe edituri din țara noas

tră au încheiat noi contracte cu edi
turi de peste hotare pentru tipări
rea de lucrări aparținînd unor scrii
tori și oameni de știință romîni.

Editura „Meridiane" pregătește 
împreună cu editura „Mondadori" 
din Italia un volum de versuri de 
Tudor Arghezi, în traducerea poe
tului Salvatore Quasimodo, cu edi
tura „Guanda“ din Parma o antolo
gie de poezie romînească contempo
rană, volum tradus, prefațat și în
grijit de poetul Mario de Micheli, 
iar cu „Volk, und Welt“ din R. D. 
Germană romanele „Venea o moară 
pe Șiret“ de Mihail Sadoveanu și 
„O iubire din anul 41.042“ de Sergiu 
Fărcășan. în editura „George Allen 
Unwinn" din Anglia va vedea lu

mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, reprezentanți ai unor 
organizații obștești și ziariști.

A asistat I. K. Jegalin, ambasado
rul U.R.S.S. la București.

După semnare, Marin Florea Io
nescu și A. V. Grebnev au rostit 
scurte cuvîntări.

Seara, A.R.L.U.S. a oferit în saloa
nele restaurantului Athenée Palace 
o masă tovărășească în cinstea de
legației Asociației de prietenie so
vieto-romînă.

★

De la sosirea în țară, delegația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne a vizitat obiective industriale, 
instituții culturale și sociale din 
București și din regiunile Argeș, 
Oltenia, Banat și Brașov.

(Agerpres)

hotare
Dirijorul George Georgescu își va 
continua turneul în R. D. Germană. 
El va concerta în cadrul unui festi
val Strauss cu Orchestra simfonică 
din capitala R. D. Germane, iar cu 
Orchestra Gewandhaus din Leipzig 
va prezenta două concerte cu lu
crări de Brahms, Dvorak și Paul 
Constantinescu.

(Agerpres)

care aparține colecției de la Putna, 
„Epitrahilul de la Mînăstirea Tisma- 
na", „Palaghirul din argint", dăruit 
de Ștefan cel Mare Mînăstirii Neamț 
în anul 1502, „Manuscris bizantin 
din secolul XV" din colecția Acade
miei R. P. Romîne. Ușile de lemn 
ale Mînăstirii Snagov lucrate la 
1453 etc.

(Agerpres)

mina tiparului „Baltagul" de Mihail 
Sadoveanu, iar în editura „Luis de 
Caralt“ din Spania „Europolis" de 
Jean Bart.

împreună cu Editura Academiei 
R. P. Romîne, editura „Pergamon 
Press“ din Anglia pregătește lucrarea 
„Aplicarea ecuațiilor cu diferențe 
finite la calculul plăcilor curbe sub
țiri" de Mircea Soare, apărută și în 
Franța, în editura „Masson". în pla
nul editurii „Eyrolles" din Paris fi
gurează lucrarea „Numere și siste
me aleatoare" de Octav Onicescu. 
S-a contractat, de asemenea, tipări
rea, în editura franceză „Gauthier 
Villard“, a volumului 3 din lucrarea 
„Lecții de geometrie diferențială" de 
acad. Gh. Vrănceanu.

(Agerpres)

Vizita lui Tudor Arghezi 

la Paris
PARIS 26.— Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
In cursul dimineții de miercuri, acad. 
Tudor Arghezi a făcut o vizită la 
Casa de editură „Pierre Seghers“, 
care a publicat în colecția „Poeți de 
astăzi“ traducerea poeziilor sale. Cu 
acest prilej, acad. Tudor Arghezi a 
acordat un interviu televiziunii pa
riziene.

Ceramică romînească expusă 
la Hamburg

HAMBURG 26 (Agerpres). — La 
Muzeul de etnografie și preistorie 
din Hamburg s-a deschis expoziția : 
„Achiziții noi 1961—1963“ în care 
este prezentată și ceramica romî
nească, pentru care publicul german 
manifestă mult interes.

Membrii 0. E. C. 0. în fața unor probleme dificile
PARIS 26 (Agerpres). — Comite

tul pentru politica economică al 
O.E.C.D. (Organizația pentru coope
rarea economică și dezvoltare), ale 
cărui lucrări s-au desfășurat luni și 
marți la Paris, a ascultat o serie de 
rapoarte ale delegaților celor 20 de 
state membre asupra măsurilor eco
nomice care vor fi întreprinse în a- 
cest an pentru a se combate tendin
țele inflaționiste, a se reduce șoma
jul și a se stimula economia.

După cum transmite agenția 
U.P.I., primul raport a fost prezen
tat de Walter W. Heller, președin
tele grupului de consilieri economici 
ai președintelui S.U.A., șeful dele
gației americane, care a făcut o ex~

Propuneri și contrapropuneri 
înaintea „rundei Kennedy“

GENEVA 26 (Agerpres). — La 26 
februarie au început la Palatul Na
țiunilor lucrările subcomitetului 
pentru negocierile tarifare al 
G.A.T.T. — Acordul general pentru 
tarife și comerț.

Cu acest prilej, Michael Blument
hal, reprezentantul special al Sta
telor Unite pentru negocierile tari
fare, a prezentat o serie de contra
propuneri la propunerile „celor șa
se“ ai Pieței comune, în vederea 
realizării unui compromis în dispu-

SPANIA A CERUT NEGOCIERI
PRIVIND ASOCIEREA
LA PIAȚA COMUNĂ

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției D.P.À., 
guvernul spaniol a cerut oficial în
ceperea de negocieri cu Comunita
tea economică vest-europeană. A- 
ceastă cerere este cuprinsă într-o 
scrisoare adresată președintelui 
consiliùlui ministerial al C.E.E., Paul 
Henri Spaak.

încă în 1962 Spania ceruse o „a- 
sociere“ la Piața comună, dar nego
cieri în acest scop nu s-au dus.

Agenția D.P.A. afirmă că poziția 
franceză și vest-germană față de 
cererea spaniolă a fost „pozitivă“, în 
schimb Olanda, Belgia și Italia au 
manifestat „considerabile rezerve“.

Dezvoltarea economiei cubane in 1963
O cuvîntare a lui Ernesfo Guevara

HA.VANA 26 (Agerpres). — La 25. 
februarie, Ernesto Guevara, minis
trul industriei cubane, a vorbit là 
posturile de ■ radio-televiziune des1- 
pre rezultatele obținute de econo
mia cubană. Anul 1963, a spus vor
bitorul, a fost un an foarte impor
tant pentru dezvoltarea industriei 
naționale. Producția globală a cres
cut cu 6 la sută în comparație cu 
anul precedent. în acest an se pre
vede o creștere și mai mare a pro
ducției.

Guevara a arătat în continuare că 
în producția de zahăr în ultimii doi 
ani au fost întîmpinate anumite di
ficultăți. Guvernul, a spus el, a 
elaborat un program care prevede 
creșterea producției de zahăr în' 
1970 pînă la 10 milioane tone.

în anii următori, Cuba va acorda 
o atenție deosebită dezvoltării in

punere a măsurilor economice ce 
vor fi luate de administrația S.U.A. 
anul acesta pentru reducerea defi
citului balanței de plăți și șomaju
lui. •

Referindu-se la celelalte rapoarte 
care au fost aduse la cunoștința 
membrilor O.E.C.D., agenția U.P.I 
relatează că măsurile anunțate de 
Franța și Italia pentru stăvilirea 
tendințelor inflaționiste sînt încă 
departe de obiectivul fixat.

. în ce privește Anglia, delegația 
britanică a subliniat necesitatea u- 
rior măsuri drastice în vederea re
ducerii deficitului comerțului exte
rior, deficit care, în cursul lunii ia
nuarie a înregistrat o nouă sporire.

tata problemă a disparităților. A- 
ceste disparități constau în largile 
diferențieri existente între tarifele 
vamale ale diferitelor țări Iș anu
mite produse.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, în cercurile Pieței comune 
se refuză să se facă vreo apreciere 
asupra șanselor’ de acceptare' a pro
punerilor americane și se mențio
nează numai că aceste propuneri 
„vor forma obiectul unui examen“.

De rezultatele lucrărilor subcomi
tetului G.A.T.T. depinde dacă ne
gocierile „rundei Kennedy“ vor în
cepe, așa cum fusese inițial stabilit, 
la 4 mai.

Represiuni antipopulare în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 26 

(Agerpres). — Agenția Prensa Latina 
relatează despre represiunile la care 
sînt supuși patrioții guatemalezi de 
către autoritățile juntei militare, a- 
flate la putere. După cum subliniază 
corespondentul, de la venirea la pu
tere a guvernului militar al colone
lului Azurdia, sute de patrioți gua
temalezi au fost torturați.

Referindu-se la tratamentul in
uman la care sînt supuși cei ares
tați, agenția subliniază că aceștia 
sînt bătuți pînă își pierd cunoștința. 

dustriilor zahărului, energetică, me
talurgică, precum și pescuitului.

Ministrul a acordat o mare impor
tanță problemelor de organizare a 
producției, îmbunătățirii planificării 
și evidenței, analizei costului pro
ducției, unei mai bune folosiri a uti
lajului.

Crearea Asociației 
culturale Braziüa-Cuba
RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). 

în orașul Sao Paulo, important cen
tru industrial din Brazilia, a fost 
creată Asociația culturală Brazilia— 
Cuba. Agenția Prensa Latina anunță 
că lă festivitatea fondării acestei 
asociații a luat cuvîntul ambasado
rul Cubei în Brazilia.

Un act criminal al baasiștilor
Ziarul libanez Al-Ahbar a anunțat zi

lele trecute că în Siria a fost săvirșită o 
crimă revoltătoare. Agenții poliției baa- 
siste au arestat la 28 ianuarie pe Abdel 
Kader Ihvan, membru al Comitetului re
gional Homs al Partidului Comunist din 
Siria, și după ce l-au supus unor torturi 
sălbatice, l-au ucis în noaptea de 29 spre 
30 a aceleiași luni. Temîndu-se ça vestea 
asasinării înflăcăratului patriot va provo
ca un puternic val de proteste în întreaga 
țară, călăii s-au grăbit să șteargă urmele 
crimei. Corpul lui Abdel Kader Ihvan a 
fost îngropat în secret. Totuși fapta lor 
murdară n-a putut trece neobservată. Atît 
în Siria cît și în alte țări opinia publică 
progresistă a aflat cu profundă indignare 
despre cele petrecute la Homs, apreciin- 
du-le ca pe o nouă încercare a cercuri
lor de extremă dreaptă de a reprima 
forțele progresiste, de a ascuți încorda
rea în țară. După cum arată un alt ziar 
libanez „An Nida", asasinarea lui Ihvan 
face parte dinfr-o largă campanie de re
presiuni și arestări dezlănțuite de baa- 
siștii din Siria împotriva elementelor de
mocratice și patriotice.

La Homs, orașul unde a trăit Ihvan, 
indignarea și mînia provocată de moar
tea sa a dat naștere unui viguros protest 
colectiv. 3 000 de persoane reprezenfînd 
curenfe politice diferite au adresat o 
scrisoare primului ministru al Siriei, Amin 
El Hafez, prin care îi cer aspra pedepsire 
a vinovaților. Ca rezultat al acestui pro
test și al altora, al neliniștei care a cu
prins întreaga țară, autoritățile au arestat 
pe ucigași. In prezent în Siria sînt tot 
mai numeroase glasurile care cer aspra 
lor pedepsire.

N. L.

Căutînd să obțină din partea celor 
arestați informațiile dorite, sau re
cunoașterea „vinovăției“ lor, polițiș
tii transportă victimele pe malul 
rîului Motagua și îi amenință că-i 
vor îneca. în numeroase cazuri aces
te amenințări devin realitate. în a- 
pele rîului Motagua și-au găsit 
moartea zeci de oameni.

Patrioții arestați sînt amenințați 
că părinții, soțiile, copiii sau frații 
lor vor fi supuși, de asemenea, re
presiunilor. în numeroase cazuri ru
dele deținuților politici sînt arestate 
și ținute în închisoare ca ostateci.

In meciul cu Liston

Cia y in vingător 
prin K. O. !

NEW YORK 26 (Agerpres).— Marti 
noaptea, la Miami Beach, tînărul pugilist 

. negru Cassius Clay a produs una dintre 
cele mai mari surprize ale boxului mondial, 
reușind să-l învingă prin k.o. tehnic în 

. t( spriza a 7-a pe campionul lumii la cate
goria grea Sonny Liston. Meciul, disputat 
la „Convention Hall”, a fost ur
mărit doar de 10 000 de spectatori. 
Sonny Liston (99 kg) era favorit 
cu 7—1 în meciul cu Clay (95,5 kg). 
Intîlnirea a prilejuit o dispută dură, mult 
mai echilibrată decît se aștepta. în repri
za a dou». Clay a eschivat la timp o for
midabilă „dieaptă” a lui Liston, lovitură 
care ar fi putut pune capăt meciului. Re
prizele a 3-a și a 4-a au fost cele mai 
spectaculoase. Liston a încercat să-și sur
prindă cu lovituri decisive adversarul în
ghesuit în „corzi”, dar Clay s-a deplasat 
și a ripostat cu serii rapide. După repriza 
a 6-a pe buletinele oficialilor apărea un 
perfect meci nul. Liston nu a mai reluat 
însă lupta la începutul reprizei a 7-a, acu- 
zind o luxatie a umărului stîng. Medicul a 
confirmat acest lucru și a întrerupt meciul. 
Conform regulamentului Liston a fost de
clarat învins prin k.o. tehnic. în cronica sa, 
agenția Associated Press scrie că unii co
mentatori sceptici nu-și ascund bănuiala că 
ar putea fi vorba de „un aranjament”.

Cassius Clay, noul campion mondial de 
box la categoria grea, are 22 de ani. El 
s-a afirmat pe plan international în 1960 
la locurile Olimpice de la Roma, cînd a 
cîștigat titlu] olimpic la „semigrea". învin- 
gîndu-1 îr finală pe polonezul Pietrzykow- 
ski. Clay a susținut 20 de meciuri ca pro
fesionist fără a cunoaște înfrîngerea.

în c?teva rînduri
® Turneul final al campionatului repu

blican de hochei pe gheată a continuat 
ieri în Capitală. Au fost'înregistrate urmă
toarele rezultate : Voința Miercurea Ciuc- 
Dinamo București 8—2 (4—0; 2—0; 2—2); 
Știința București-Steagul Roșu Brașov 
8—1 (2—1 ; 2—0 ; 4—0) ; Steaua-Știința 
Cluj 6—1 (2—0 ; 1—1 ; 3—0).

<9 Ieri la Atena echipa Progresul Bucu
rești a întîlnit în meci amical formația 
Panathinaikos. Fotbaliștii greci au termi
nat învingători cu scorul de 1—0 prin 
punctul marcat de Lukanidis în minutul 
44. (Agerpres)

Părerile unui antrenor

masculine și 18 femi- 
împăr|ite în două se- 
valoric — au oferit 
jocuri viu disputate, 

urmărite cu 
Totuși, întîlnirile 

au lăsat

și a jucătorilor, cu 
disfanfă și semidis- 
baschetul modern, 

de tehnică și, mai 
adresă, numărul ra
ia coș se menfin 

de exactitate a pa-

Campionatele de baschet din acest an 
au angrenat în lupta pentru titlul repu
blican 22 formații 
nine. Echipele — 
rii, după criteriul 
pînă acum unele 
necesitînd chiar prelungiri, 
interes de spectatori, 
primei părfi a campionatelor 
mult de dorit în privința nivelului tehnic 
și tactic al jocului ; prea puține au fost 
partidele disputate în viteză, cu circula
ție continuă a mingii 
coșuri marcate de la 
tanță, așa cum cere 
Procentul greșelilor 
ales, al paselor fără 
țărilor în aruncările 
foarte ridicate. Lipsa 
selor crește în raport cu mărirea vitezei 
de joc. Driblingul, important element de 
tehnică, este executat 
puțini jucători, iar aruncările 
săritură și cele de la distanță 
de la un timp o raritate.

corect doar de 
la coș din 
au devenit

CAMILA : Mai curînd trec eu prin urechile acului 
decît mingea prin coș.

Desen de NELL COBAR

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ 

A LIMBII FRANCEZE

odată intrate în posesia mingii, nu 
trec imediat la acțiuni rapide pe
contraatac. In unele partide, echipe ca 
Știința București, Dinamo, Rapid etc. au 
folosit jocul de contraatac, dar nu cu 
destulă consecvență. Nepracticarea siste
matică a contraatacului derivă din necu
noașterea amănuntelor tactice, ca și din 
nesiguranța execuțiilor tehnice în viteză. 
Pricina acestor deficiențe o constituie, în 
primul rînd, după părerea mea, lipsa 
exercițiului. Munca de însușire și perfec
ționare a procedeelor tehnice de 
cere răbdare, perseverență 
țeles, mai multă pasiune 
jucătorilor și a jucătoarelor, 
aceea antrenorii trebuie să
forme cît mai variate și atractive pentru 
perfecționarea îndemînării tehnice.

Dacă în privința jocului ofensiv se pot 
face și unele constatări pozitive, în do
meniul apărării se observă 
renfe. Apărătorii nu-și

bază 
și, bineîn- 
din partea 
Tocmai de 

folosească

multe ca- 
marchează adver
sarii decît după 
ce aceștia pri
mesc mingea, 
dînd posibilitate 
atacanților să a- 
runce la coș a- 
proape nestin
gheriți. în întîlni
rile cu caracter 
intern aceasta nu 
constituie un „pe
ricol", deoarece, 
de la un timp e- 
chipele noastre 
folosesc în mică 
măsură încercări
le de la distan
ță: Dezavantajul 
lipsei de agresi
vitate în apărare 
(e vorba, bine
înțeles, de o a- 
gresivifate regu
lamentar aplica
tă) a ieșit în evi-

dență mai ales în meciurile internațio
nale, cu echipe ai căror jucători au pre
cizie în acest fel de aruncări, de pildă 
în partida de la București între Steaua și 
Spartak Brno din cadrul „Cupei campio
nilor europeni". Baschetbal iștii ceho
slovaci au dovedit atunci o adevărată 
măiestrie în această direcție.

o altă pro- 
încă nerezol- 
cadrelor ti-

de părere că 
importantă, dar 

este pregătirea

Sînt 
blemă 
vată, 
nere. Prin regulamentul de organizare a 
campionatelor, echipele sînt obligate, 
încă de acum 3 ani, să promoveze un 
număr mai mare de jucători tineri înalți, 
pe care să-i folosească în meciurile de 
campionat un anumit număr de minute. 
Din păcate însă, rezultatele nu sînt deloc 
mulțumitoare. în formațiile divizionare, 
la fete ca și la băieți, prea puține 
sînt elementele valoroase nou promo
vate. Dar și acestea stau mai mult pe 
banca rezervelor, neavînd posibilitatea 
de a se afirma. Un exemplu elocvent ne 
oferă ohiar echipa campioană Steaua. 
Folosind ani în șir aproape una și a- 
ceeași formație — foarte bună pînă nu 
de mult — ea nu mai este acum în for
mă și se află în situația de a nu avea 
suficienfi jucători de schimb la valoare 
apropiată de prima garnitură.

Prin urmărirea cu orice preț a rezul
tatelor imediate, se neglijează deseori 
rodarea și promovarea judicioasă a ca
drelor tinere, iar din cauza acestei o- 
rientări greșite au cred de suferit în cele 
din urmă atît echipele de club, cît și re
prezentativele țării, care de mai multă 
vreme evoluează destul de slab.

Pentru îmbunătățirea calitativă 
baschetului nostru, socotesc că este 
cesar ca antrenorii, prin alcătuirea 
rațională și riguroasă a lecțiilor, precum 
și jucătorii — printr-o participare mai 
conștientă, să treacă la o muncă susți
nută de înlăturare a acestor deficiențe. 
Federația de specialitate ar trebui să 
controleze și să îndrume mai îndeaproa
pe activitatea echipelor, să colaboreze 
mai strîns cu cluburile și cu asociațiile 
sport'”-

a
ne- 
mai

VASILE POPESCU 
antrenor

La Paris a fost creată „Federa
ția internațională pentru apărarea 
și unitatea limbii franceze“. Din 
federație fac parte scriitori și oa
meni de litere renumiți. Președinte 
a fost ales Maurice Genevoix, se
cretar pe viață al Academiei Fran
ceze.

Federația va elabora și edita un 
dicționar al limbii franceze. Cu
vintele dicționarului vor fi tipări
te în trei culori : alb — pentru cu
vintele corecte ; verde pentru cu
vintele în discuție și roșu — pen
tru cele considerate nepotrivite. 
Dacă unele cuvinte sau expresii 
vor părea îndoielnice, se va re
curge la arbitrajul Academiei 
Franceze.

„STRĂBUNICUL" ATLASELOR 

GEOGRAFICE

Cu aproape 400 de ani în urmă, 
în 1570, a fost tipărit pe o hîrtie 
groasă cel mai vechi atlas al Pă- 
mîntului. Autorul său, geograful 
Abraham Ortelius, din Anvers, l-a 
intitulat „Teatrum orbis terrarum“ 
(înfățișarea globului pămîntesc). 
După cum reiese dintr-o cronică 
veche, atlasul lui Ortelius a avut 
o mare căutare. în decurs de nu
mai 31 de ani (pînă în 1601) el a 
apărut în 41 de ediții.

PROCES INTENTAT UNEI FIRME 
DE ȚIGĂRI

Șoferul Anthony France, în vîr- 
stă de 57 de ani, din Pittsburgh 
(S.U.A.), cere un milion de dolari 
despăgubire firmei „Liggett & 
Myers Tobacco Company“. Faptul 
că a fumat zilnic, timp de 30 de 
ani, pînă la două pachete de țigări 
Chesterfield și L. M. pe care le 
produce această firmă — susține 
France — i-a provocat un cancer 
al gîtului.

PERIPEȚIILE UNUI OBELISC

în 1830, viceregele Egiptului, 
Mehmet Ali, a dăruit Franței un 
obelisc (ridicat în cinstea faraonu
lui Ramses al II-lea). Monumen
tul se află astăzi în piața „Con

PRETUTINDEN
corde“ din Paris. A fost într-ade- 
văr un dar neobișnuit. Obeliscul 
cîntărea 22 220 kg și pe atunci nu 
exista o navă care să-1 poată trans
porta. De aceea, s-a construit un 
vas special, cu provă mobilă, care 
a trecut prin multe peripeții. După 
ce obeliscul a fost înălțat în piața 
amintită, s-a calculat că toate chel
tuielile se ridicau la suma — uria
șă pentru acel timp — de 1 235 000 
franci.

AMIRALITATEA BRITANICĂ 

ÎȘI VA PĂSTRĂ NUMELE

Camera lorzilor a respins cu 65 
de voturi contra 57 un proiect de 
lege guvernamental în care se pro

La Ober — Illnau (Elveția) o vacă a unui fermier a fătat patru viței, 
fapt întîlnit extrem de rar

punea ca în cadrul viitorului Mi
nister unificat al Apărării, care va 
fi creat la 1 aprilie, instanța su
premă a marinei regale să fie de
numită „Comisia marinei“.

SALVAȚI DIN JUNGLA

AMAZONULUI

După cum anunță agențiile de 
presă, un avion brazilian, avînd pe 
bord 34 de pasageri, a fost silit să 
aterizeze forțat în jungla Amazo
nului în regiunea Porto Velho. Pa
sagerii, care au trebuit să petreacă 
zece zile într-o zonă primejdioasă,, 
au fost în cele din urmă salvați cu 
ajutorul unor avioane amfibie.



COR^POWDENȚAJDI^ROMA

CONSILIULUI DE SECURITAH
NEW YORK 26 (Agerpreș). — 

După cîteva amînări, la 25 februa
rie au fost reluate la O.N.U. dezba
terile Consiliului de Securitate în 
problema Ciprului. Discuțiile au fost 
deschise printr-o cuvîntare a secre
tarului general al O.N.U., U Thant.

Făcînd un bilanț al întrevederilor 
pe care le-a avut pînă acum cu re
prezentanții țărilor care participă Ia 
lucrările Consiliului de Securitate în 
problema Ciprului, U Thant a de
clarat că s-au înregistrat unele pro
grese asupra unor puncte, dar că 
în problemele fundamentale diver
gențele persistă.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
reînnoit apelul adresat guvernelor 
Ciprului, Greciei și Turciei de a fo
losi influența lor pentru a împiedi
ca săvîrșirea unor noi acte de vio
lență în Cipru.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Marocului, Sidi Baba, care , a a- 
rătat că țările neangajate urmăresc 
cu simpatie lupta dreaptă a poporu
lui cipriot pentru salvgardarea in
dependenței și apărarea integrității 
sale teritoriale.

Reprezentantul Cehoslovaciei, Jiri 
Hejek, și-a exprimat părerea că 
sarcina Consiliului de Securitate 
este de a apăra integritatea terito
rială a Ciprului amenințată de o 
agresiune din afară. Reprezentantul 
Cehoslovaciei a chemat O.N.U. să 
respingă orice încercare de a folosi 
acest organism internațional drept o 
umbrelă care să mascheze amestecul 
străin în treburile interne ale Re
publicii Cipru.

în continuarea dezbaterilor a luat 
cuvîntul reprezentantul Norvegiei. 
El s-a pronunțat pentru crearea for
ței internaționale de poliție care să 
fie trimisă în Cipru pentru a apăra 
ordinea și pentru a menține pacea.

Reprezentantul Coastei de Fildeș, 
Assuan Usher, a propus ca even
tuala forță de poliție, care ar urma 
să fie trimisă în Cipru, să fie pla
sată direct sub autoritatea efectivă 
a secretarului general al O.N.U.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Turciei, T. Menemeneioglu, care 
a susținut punctul de vedere al li
derilor minorității turce din insulă.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Fedorenko, a respins afirmațiile lui 
Patrick Dean,. reprezentantul An-

EFECTIVELE POLIȚIEI CIPRIOTE 
VOR FI SPORITE

NICOSIA 26 (Agerpreș). — Marți 
seara a fost dată publicității la Ni
cosia o- declarație a președintelui Re
publicii Cipru, Makarios, în care se 
anunță că datorită actualei situații 
anormale, care domnește în insulă, 
efectivele poliției cipriote vor fi spo
rite la 5 000 de oameni.

în declarație se subliniază că spo
rirea efectivului poliției cipriote se 
va face pe bază de voluntariat. Noii 
polițiști voluntari vor purta o uni
formă specială furnizată de stat și 
vor fi împuterniciți printr-o legiti
mație specială.

în explicația la această hotărîre, 
președintele Makarios subliniază că 
ea a fost luată pentru a ușura re
luarea activității normale în insulă 
și pentru a face 
tuații neplăcute, 
că s-a dat ordin 
să dezarmeze orice persoană asupra 
căreia s-ar găsi o armă fără permi
sul corespunzători Orice persoană 
care va încerca să se sustragă aces
tei hotărîri, se spune în declarație, 
va fi deferită justiției.

PARIS 26 (Agerpreș). — într-un 
interviu acordat ziarului „Le 
Monde“, publicat miercuri după- 
amiază, președintele' Ciprului, Ma
karios, a declarat că este dispus să 
accepte ca președintele., de. Gaulle 
să-și asume rolul de mediator în 
problema cipriotă.

față anumitor si- 
Makarios relevă 

forțelor de poliție

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Ia procesul antifasciștilor de Ia Lisabona
Ziarul „PAESE SERA“ publi

că relatările trimisului său spe
cial, Augusto Livi, care, reușind 
să învingă piedicile regimului lui 
Salazar; a asistat la procesul de 
la Lisabona, intentat celor 87 de 
patrioți antifasciști care în noap
tea anului nou 1962 au luat cu 
asalt cazarma de la Beja, situată 
la 150 km de Lisabona.

„La 28 ianuarie 1964, în fața Tri
bunalului special din Lisabona ur- 
mau să fie judecați cei 87 de an
tifasciști care au participat la re
volta de la Beja. Acuzația ce li se 
aducea era mai mult sau mai pu
țin cunoscută : acțiune demonstrati
vă împotriva regimului lui Salazar, 
condusă de generalul Humberto Del
gado, candidat al opoziției în ale
gerile prezidențiale din 1958. Un 
grup de insurgenți au luat cu asalt 
și au ocupat timp de 7 ore o ca
zarmă din Beja. Intervenția armată 
a reușit însă să-i înfrîngă pe răscu- 
lați. Prietenii și rudele lor au fost 
arestați și torturați. Răsculații apar
țineau diverselor pături sociale și di
verselor orientări politice. Erau ofi
țeri dezgustați de regim și de războ
iul colonial din Angola și Guineea, 
tineri comuniști etc.

Intre acești oameni, aproape necu- 
noscuți — și totuși atît de însem
nați — și restul populației, oamenii 
de rînd, pietonii care treceau pe 
străzile Lisabonei, guvernul a întins 
o barieră de polițiști.

In zilele dinaintea procesului 
ziarele n-au scris nimic în legătură 

gliei, care la ultima ședință a negat 
faptul că trupele engleze se află în 
Cipru fără consimțămîntul guvernu
lui cipriot. El a remarcat că igno- 
rînd protestele președintelui Maka
rios, Anglia continuă să trimită noi 
trupe în Cipru sub pretextul resta
bilirii ordine! și păcii. Fedorenko a 
cerut reprezentantului britanic ca 
Anglia să facă o declarație în care 
să se angajeze că nu va interveni în 
problemele interne ale Ciprului și 
nu va recurge la forță.

Ultimul vorbitor a fost ministrul 
afacerilor externe al Ciprului, Spy
ros Kyprianu. El a menționat că 
eforturile secretarului general al 
O.N.U., U Thant, de a găsi o rezol
vare a problemei Ciprului, n-au dat 
rezultatul scontat, datorită opoziției 
anumitor puteri care se cramponează 
de propunerea ca Consiliul de Secu
ritate să aprobe acordurile de la 
Zürich și Londra. Adresîndu-se re
prezentanților Greciei, Turciei și 
Angliei, țări garante ale acestor a- 
corduri, Kyprianu a întrebat : Con
sideră oare aceste țări că 
de garanție din 
să_intervină cu 
Cipru ?

Primul care a 
trebări a fost reprezentantul Gre
ciei, Dimitri Bitsios, care a subliniat 
că, după părerea lui, acest tratat de 
garanție nu dă nici un drept de in
tervenție militară unilaterală. în 
Cipru, fără autorizația Consiliului 
de Securitate.

*
LONDRA 26 (Agerpreș). — Cabi

netul englez- s-a întrunit la 26 fe
bruarie, sub președinția primului 
ministru Home, pentru- a examina 
nota de protest a președintelui Ma
karios împotriva acțiunilor unități
lor militare engleze, staționate în 
Cipru.

acordul 
1960 le dă dreptul 
forța militară în

răspuns acestei în-

Femei cipriote demonstrează Ia Londra împotriva intervenției străine in 
Cipru

cu acesta. Orice simplă informație 
a fost oprită.

Către orele 11, primul avocat care 
a intrat în sala procesului a găsit-o 
plină de lume. Cîte cinci, cite 
cinci, strînși cot la cot, oamenii po
liției politice, îmbrăcați în civil, um
pleau cele 8 rînduri duble de bănci 
din sală. „Iată publicul", a strigat 
avocatul arătînd spre polițiști.

Adevăratul public rămăsese afară, 
îngrămădit în spatele porților păzi
te de gărzile armate. Era o mulțime 
eterogenă, dar nu agitată. Obișnuită 
cu liberul arbitru, dar hotărîtă să se 
apere, să nu plece capul. Mă aflam 
printre ei. Oameni bătrîni care se 
gîndeau la copiii lor aflați după a- 
cea poartă închisă, femei, bărbați. 
Oameni sărmani, cu expresii aspre, 
hotărîte. La un moment dat am ri
dicat deasupra mulțimii legitimația 
de ziarist și am arătat-o agentului 
care stătea la intrare. Mi-a făcut 
semn să mă apropii.

Sala în care se desfășura proce
sul era extrem de mică pentru nu
mărul acuzaților și pentru importan
ța procesului. Curtea a găsit un pre
text pentru a introduce acuzații în 
trei grupuri. In prima zi au fost a- 
duși 17. Să nu uităm că era vorba 
de un tribunal special, menit să ju
dece pe „delicvenții politici".

Bătrînul președinte Caldeira nu 
permitea avocaților să pună nici un. 
fel de întrebări martorilor. Aceștia 
trebuiau să răspundă numai „da" 
sau „nu", altfel riscau să fie ares
tați în sală sau să fie ridicați de pe străzile Lisabonei să se audă un 
poliție la cîteva zile după proces. murmur'îndepărtat".

Sesiunea Comitetului Special 
al O.N. U.

NEW YORK 26 (Agerpreș). — La 
25 februarie au început lucrările se
siunii Comitetului Special Ö:N.Ü. 
pentru examinarea problemei aplică
rii Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoa
relor coloniale. Luînd cuvîntul, se
cretar ui general al O.N.U., U Thant, 
a arătat că în cei doi ani de existen
ță Comitetul s-a ocupat în primul 
rînd de lichidarea colonialismului pe 
continentul african dar în această 
parte a lumii există încă cele mai 
mari teritorii coloniale și unele din
tre cele mai grele probleme colo
niale.

In cursul anului 1964, a spus U 
Thant, Comitetul va acorda o aten
ție deosebită situației din Africa de 
sud-vest, Rhodesia de su.d, Basuto-

COMȚRINIA DE PRESĂ A LEI DEIEER
GENEVA 26 (Agerpreș). — Luînd 

cuvîntul la o conferință de presă, 
ministrul de externe al Marii Brita
nii, R. Butler, a declarat că țara sa 
nu a adoptat nici o hotărîre în ce 
privește aderarea la proiectul ame
rican pentru crearea forței multila
terale a N.A.T.O. Anglia, a spus el. 
nu participă în prezent decît la un 
exercițiu naval al aliaților occiden-

Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpreș). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în legătură cu situația din Vietna
mul de.sud. în declarație se arată, 
printre altele, că guvernul R. D.

Lucrările procesului, au început și 
s-au desfășurat într-o atmosferă în
cordată, care prevestea parcă apro
pierea unei furtuni. Pînă la urmă 
procesul a fost suspendat pentru un 
motiv care era acceptat pentru pri
ma dată. Curtea recunoștea incom
petența tribunalului în. judecarea a- 
cestui proces și finind . seama 'de 
faptul că printre acuzați se aflau și 
ofițeri a hotăfît amînarea procesului 
și trecerea lui spre judecare tribu
nalului suprem al Portugaliei.

Avocații au reproșat președintelui 
prezența în sală a polițiștilor, în nu
măr foarte mare, arătînd că adevă
ratul public rămînea afară, în spa
tele ușilor. Agenții, a răspuns dez
gustat președintele, sînt necesari 
pentru a-i supraveghea pe acuzați, 
dar procesul este public, vedeți bine, 
ușa din fund este deschisă, să fie 
deschisă.

Atitudinea acuzaților n-a fost de
loc cea așteptată de tribunal. Va
rela Gomes, uh căpitan în vîrstă de 
33 de ani, care a comandat atacul 
de la Beja, privea mîndru și surî- 
zător spre mulțime.

Există o prăpastie evidentă între 
acești oameni întemnițați și perse
cutați pe de-o parte, și judecătorii 
lor pe de alta. Și exista o strînsă 
legătură între acuzații care agitau 
mîinile pentru a saluta ■ mulțimea 
care stătea ciorchine la ferestrele 
ce dădeau spre curtea tribunalului 
și restul oamenilor, care tot timpul 
cît a durat procesul au făciit ca de

land, Bechuanaland, Swaziland, din 
teritoriile aflate sub dominația por
tugheză, de asemenea' din Aden, 
Rhodesia de nord, Nyassaland, Sa
hara spaniolă, Gambia.

In cursul ședinței, Sori Coulibaly 
(Republica Mali) a fost reales în u- 
nanimitate președinte al Comitetului.

★
NEW YORK 26 (Agerpreș). — La 

sediul O.N.U. a început sesiunea u- 
nui nou comitet consultativ însărci
nat cu studierea posibilităților de a- 
plicare a descoperirilor științei 
tehnicii în folosul țărilor aflate 
curs de dezvoltare. Comitetul, 
prinzînd oameni de știință din
țări, a fost format de Consiliul eco
nomic și social al O.N.U.

Și
în 

cu-
18

tali. Sint necesare mai multe luni 
înainte ca Marea Britanie să adopte 
o hotărîre în privința forței multi
laterale.

El s-a declarat de acord cu întru
nirea unei conferințe pentru garan
tarea neutralității Cambodgiei și dis
pus să revină la Geneva dacă i se 
va cere.

Vietnam s-a adresat copreședinților 
conferinței de la Geneva din 1954 
și Comisiei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam, soli- 
citîndu-i să ceară guvernului S.U..A. 
și autorităților din Saigon să res
pecte cu strictețe acordurile de la 
Geneva în Vietnamul de sud.

Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a dat, de aseme
nea, publicității o declarație care 
cuprinde propuneri concrete cu pri- 
vire la reglementarea problemei 
sud-vietnameze pe baza păcii, a res
pectării independenței și neutralită
ții Vietnamului de sud, pe baza.prin- 
cipiului reglementării de către po
porul sud-vietnaméz. însuși a proble
melor sale interne.

CAUZELE
UNEI DEMISII

WASHINGTON 26 (Agerpreș). — 
La Washington s-a anunțat că Ro
ger Hilsman,. secretar de ștat ad
junct pentru problemele Extremului 
Orient, și-ă dat demisia, care a fost 
acceptată de președintele Johnson. 
Agenția Associated Press arată că 
Hilsman deținea o poziție-cheie în 
stabilirea politicii Statelor Ünite în 
Vietnamul de sud.

Cu toate că Hilsman a declarat că 
demisia sa nu este legată de vreo 
problemă politică și are ca scop re
luarea activității sale universitare, 
agențiile de presă americane o pun 
în legătură cu. anumite divergențe 
manifestate în cadrul Administrației 
americane în ce privește Vietnamul 
de sud.

★

Comentînd faptul, agenția'France 
Presse arată : „Nu se poate să nu 
se remarce că Hilsman a ales mo
mentul demisiei sale la 24 de ore 
după ce Departamentul de stat a 
pus la punct o nouă organizare „în 
vederea coordonării efortului mili
tar în Vietnamul de sud“. Numeroși 
observatori — afirmă agenția — a- 
preciază că Roger Hilsman ar fi în 
dezacord cu restul administrației a- 
mericane în ce privește concepția a- 
mericană despre războiul din Viet
namul de sud. In cursul ultimelor 
luni s-a putut observa, de altfel, o 
anumită diminuare a • rolului lui 
Hilsman în dirijarea problemelor 
vietnameze care țineau, teoretic, de 
resortul său.

SCURTE ȘTIRI
ROMA. Miercuri s-a deschis în 

sala „Cinquecento“ a Palatului Vec
chio din Florența lucrările Conferin
ței internaționale a tineretului pen
tru pace și independență națională. 
La lucrările conferinței participă de
legații ale organizațiilor de tineret și 
studențești din peste 82 de țări. Din 
partea tineretului din Republica 
Populară Romînă participă o dele
gație condusă de Anghel Paraschiv, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M.

VIENA. După cum anunță agen
ția France Presse, sesiunea Consiliu
lui guvernatorilor Agenției Interna
ționale pentru energie atomică 
(A.I.E.Ai) ale cărei lucrări au început 
marți la Viena a aprobat un pro
gram de asistență tehnică pentru 32 
de țări în curs de dezvoltare. Po
trivit agenției, cheltuielile prevăzu
te pentru înfăptuirea acestui , pro
gram se ridică la 804 600 dolari.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță 
că ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Vaclav David, 
care face o vizită oficială în Re
publica Arabă Unită, a fost primit 
marți de către președintele R.A.U.,

NOI CIOCNIRI LA FRONTIERA 
DINTRE SOMALIA Și ETIOPIA
'ADDIS ABEBA 26 (Agerpreș). — 

Potrivit declarațiilor unor purtători 
de cuvînt oficiali ai Somaliei și 
Etiopiei, Ia frontiera dintre cele două 
țări au avut loc din nou ciocniri mi
litare, continuînd astfel să fie încăl
cat acordul cu privire la încetarea 
focului intervenit recent între cele 
două părți.

Reprezentantul Somaliei la Orga
nizația Națiunilor Unite, Hassan 
Nur Elmi, a remis Consiliului de 
Securitate documente și hărți în care 
sînt indicate regiunile unde au loc 
operațiunile militare. Problema con
flictului de frontieră somalp-etio- 
pian, la o cerere anterioară a ..So
maliei, urma să fie discutată în Con
siliul de Securitate al O.N.U. Ulte
rior însă, Somalia a renunțat la ce
rere, adresîndu-se Organizației uni
tății africane.

Reuniunea miniștrilor 
de externe ai țărilor 

O. UL A.
LAGOS 26 (Agerpreș). — în cursul 

zilei de miercuri, lucrările Conferin
ței miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Unității 
Africane de la Lagos au continuat în 
cadrul a două comisii : politică și 
economică, unde au început dezba
terile asupra problemelor înscrise pe 
ordinea dé zi.

O dată cu formarea celor două co
misii, marți seara, miniștrii de ex
terne africani au adoptat hotărîrea 
de a permite reprezentanților guver
nului provizoriu angolez și ai guver
nului Nyassalandului să participe la 
lucrări, în calitate de observatori.

Tratativele lndonezlano-flliplneze

de 
au

DJAKARTA 26 (Agerpreș). — 
Miercuri, în localitatea Denpasar, 
situată în insula Bali, au conti
nuat tratativele între președintele 
Sukarno al Indoneziei și președin
tele Macapagal al Filipinelor, în 
problema rezolvării conflictului iz
bucnit în Asia de sud-est după for
marea Federației Malayeze.

După cum anunță agențiile 
presă, Indonezia și Filipinele _ 
propus Federației Malayeze convo
carea la Bangkok, în cursul săptă
mânii viitoare, a unei noi întîlniri 
a miniștrilor de externe ai celor 
trei țări. în acest scop, ministrul de 
externe al Indoneziei, Subandrio, și 
ministrul de externe al Filipinelor, 
Salvador Lopez, au adresat minis
trului de externe al Tailandei, Tha- 
nat Khoman, mesaje separate 
care propun ca noua întîlnire

în 
să

încordare politică 
în Bolivia

LA PAZ 26 (Agerpreș). — Paz 
Estensoro, președintele Boliviei, a 
condamnat energic atentatele tero
riste care au avut loc împotriva ge
neralului Barrientos Ortuno, coman
dantul aviației boliviene, și a însăr
cinat ministerele apărării și afaceri
lor interne cu efectuarea unei an
chete. Președintele a adăugat' că re
zultatele anchetei vor fi publicate și 
că' persoanele răspunzătoare de a- 
ceste atentate vor suferi rigorile le
gii „indiferent cine ar fi ele“.

Poliția a anunțat arestarea mai 
multor persoane suspecte în urma 
atentatului împotriva generalului 
Ortuno.

Partidele de opoziție condamnă în 
unanimitate atentatul. Vicepreședin
tele Juan Lechin a acuzat într-o de
clarație guvernul Paz Estensoro că 
recurge la violențe împotriva opo
ziției.

Lechin subliniază că atentatul 
împotriva generalului Ortuno a avut 
loc cu 24 de ore înainte ca acesta să 
fie proclamat, la Cochabamba, can
didat la postul de vicepreședinte al 
țării.

Gamal Abdel Nasser. în cadrul u- 
nei conferințe de presă, Vaclav 
David a anunțat că președintele 
Nasser a acceptat invitația preșe
dintelui Antonin Novotny de. a vi
zita Cehoslovacia.

KIEL'. Agenția France Presse a- 
nunță • că miercuri dimineața a fost 
găsit în portul Kiel corpul neînsu
flețit al ministrului instrucției și cul
telor din landul Schleswig-Holstein, 
Edo Osterloh, care dispăruse de a- 
casă cu o zi înainte. Poliția din 
Kiel presupune că este vorba de o 
sinucidere. Ea este pusă în legătură - -
cu demascarea unui fost nazist pe zitelor, aprobat la 25 februarie și de 
care ministrul îl sprijinise.

WASHINGTON. William Foster, 
șeful delegației americane la trata
tivele de dezarmare de la Geneva; 
se va înapoia la Washington în ve
derea examinării de către Congres 
a bugetului Agenției pentru dezar
mare și control asupra armamente
lor, al cărui director este. El va fi 
înlocuit la Geneva de A. Fisher, ad
junctul agenției.

LONDRA. Proprietarii de nave 
din Anglia, neliniștiți că proiectul

Măsuri de „austeritate economică"
organ de dreapta, legat de marea in
dustrie, cotidianul „24 ore“, scrie, că 
„guvernul a. făcut în sfîrșit primii 
pași spre o politică înțeleaptă".

Ziarul „l’Unitâ“ arată însă că mă
surile anunțate „sînt măsuri anticon- 
juncturale clasice ' pentru orice , gu
vern conservator dintf-un stat' capi
talist“. Ele, explică ziarul, „urmă-

Măsurile de „austeritate economi
că“ anunțate sîmbătă de guvernul 
italian sînt urmarea unor simptome 
care se manifestă în ultimii doi ani 
în economia Italiei. Este vorba de 
scăderea generală a ritmului de 
creștere a producției industriale și 
agricole, de creșterea deficitului ba
lanței de plăți, de reducerea investi
țiilor și a creditelor, de fuga tot mai 
accentuată - a capitalurilor peste -resc sa -redea încrederea tocmai 
graniță.

Unul dintre aspectele care PrE°- 
cupă îndeosebi opinia publică îl 
constituie creșterea prețurilor la bu
nurile de larg consum. In ultimii doi 
ani Italia a deținut din acest punct 
de vedere un record printre țările 
Pieței comune, unde se manifestă în 
general un proces inflaționist.

Principalele măsuri anunțate sîm
bătă, în urma ședinței Consiliului de 
Miniștri, sînt mărirea impozitului a- 
supra benzinei, al cărei preț de vîn- 
zare va crește de la 96 la 110 lire 
litrul, instituirea pe timp de 2 ani 
a unei taxe de 7—10 la sută asupra 
cumpărăturilor de automobile și am
barcațiuni cu motor, înăsprirea con
dițiilor de vînzăre pe credit (în rate), 
reducerea impozitului asupra acțiu
nilor emise de societățile anonime 
și pregătirea unui proiect de lege 
destinat să sancționeze fuga capita
lurilor peste graniță. Potrivit expli
cațiilor oficiale, primele trei măsuri 
sînt menite să ducă la reducerea 
consumului, iar ultimele două la 
creșterea disponibilului de capital 
pentru investiții.

în cercurile politice și economice 
din Italia, hotărîrile guvernului au 
fost primite în mod diferit. Ziarul 
„II Corriere della Sera“, organ al 
dreptei milaneze, califică aceste ho
tărîri ca „un act de curaj“. Un alt

aibă loc în aceleași condiții ca și 
prima, fără recunoașterea prealabilă 
de către cele două țări- a Federației 
Malayeze.

Convocarea unei noi întîlniri mi
nisteriale la Bangkok, anunță agen
ția Associated Press, a fost salutată 
și de vicepremierul malayez, Abdul 
Razak. în declarația făcută presei, 
Razak a anunțat că este gata să se 
întîlnească din nou cu miniștrii de 
externe ai Indoneziei și Filipinelor.

WASHINGTON 26. (Agerpreș). — 
Un purtător de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că președintele S.U.A., 
Johnson, a trecut marți în revistă 
conflictul americano-panamèz, pre
cum și situația din Vietnamul de 
sud cu secretarul de stat Dean Rusk 
și cu ministrul apărării, Robert 
McNamara. Nu au fôst dàtë àltè a- 
mănunte asupra conținutului acestor 
convorbiri.

Totodată, Departamentul de Stat

D AIL A S

Tribunalul va tine și ședințe de noapte
DALLAS ' 26 (Agerpreș). — In și președintele comisiei prezidențiale 

scopul de a se urgenta lucrările pentru anchetarea asasinării lui 
procesului de-la-Dallas-allui” Jack John--Kennedy, a anunțat numirea 

unui cunoscut avocat american care 
să. apere în fața comisiei interesele 
lui Lee Oswald, asasinul prezumtiv 
al președintelui Kennedy. Este vorba 
de Walter Craig din Phoenix,' statul 
Arizona, președintele Asociației avo
caților americani, care va avea ac
ces la toate materialele aflate în mîi
nile comisiei prezidențiale. Pînă în 
prezent comisia prezidențială a au
diat pe văduva, mama și fratele lui 
Lee Oswald.

februarie, a noua zi a au- 
în procesul lui Jack Ruby, 
selecționați jumătate din

•Ruby, asasinul lui Leè Oswàld, ju
decătorul Joe Brown a hotărît să se 
țină ședințe și în cursul nopții.

La 26 ‘ ’ 
dierilor 
au fost 
jurați.

în mai multe rînduri, în cursul 
audierii candidaților-j urați, aceștia 
au declarat că așteaptă să afle mo
tivul real pentru care Ruby l-a asa
sinat pe Oswald.

Melvin Belli, principalul avocat al 
apărării, a recunoscut eșecul încer
cărilor apărării de a obține o stră
mutare a procesului de la Dallas în 
altă localitate și a exprimat părerea 
că procesul propriu-zis ar putea să 
înceapă peste o săptămînă.

La Washington, Earl Warren, ju- 
decător al Curții supreme a S.U.A.

privitor Ia săparea unui tunel pe 
sub Canalul Mînecii ar putea să le 
pericliteze interesele, au pus la 
punct un memorandum adresat mi
nistrului transporturilor în care îi 
cer. acestuia să participe la o serie 
de consultări în vederea reducerii 
impozitelor și acordării unor ajutoa
re financiare, pentru a feri aceste 
companii de „concurența“ pe care o 
va constitui acest tunel.

WASHINGTON. La 26 februarie 
senatul american a votat proiectul 
de lege privitor la reducerea impo- 

Camera Reprezentanților. Noua lege 
prevede o reducere în medie de 19 
la sută a vărsămintelor efectuate cu 
titlu de impozit pe venit.

BONN. în cadrul unei ședințe a 
conducerii Uniunii creștin-democra- 
te s-a adoptat hotărîrea de a sete s-a adoptat hotărîrea de a 
propune apropiatului Congres al 
U.C.D. realegerea lui Adenauer în 
funcția de președinte al acestui 
partid. Adenauer a declarat că 
este dispus să rămînă în această 
funcție. 

unor grupuri ale capitalului tnono-i 
polist, făcînd ca toate consecințele 
negative să fie suportate de oarrieniî 
muncii“.

Dintr-un articol intitulat „Un pas 
înapoi“ și publicat în ziarul „A- 
vanti" reiese că una dintre măsurile 
economice anunțate a format obiec- 
tul unor vii discuții în Consiliul de 
Miniștri. După cum se știe, „Avanti“* 
este organul partidului socialist care 
ia parte la guvernul „de centru-stîn- 
ga“ condus de Aldo Moro. In articol 
Riccardo Lombardi, directorul zia
rului și șef al aripei de stingă din 
P.S.I. (este vorba de noua aripă de 
stingă care s-a format în acest par
tid după desprinderea din rîndurile 
sale a Partidului Socialist al Unită
ții Proletare — n.r.), se ridică îm
potriva reducerii impozitului asu
pra societăților pe acțiuni. El ara
tă că această reformă merge în di
recția contrară celei preconizate dej 
P.S.I. în acest domeniu și anume : 
transformarea acțiunilor la purtător 
in acțiuni nominale‘în vederea unui 
control mai 
bardi scrje 
care s-au 
s-au retras 
tru a nu provoca o criză de guvern 
în actuala conjunctură economică“^

strîns asupra lor. Lom- 
că miniștrii socialiști 
opus acestei măsuri nu 
totuși din guvern „pen-

G. PASTORE

Vizita lui Ciu En-lai 
în Ceylon

26 (Agerpreș). — Ea 
după o vizită oficială 
premierul Consiliului

COLOMBO
26 februarie, 
în Pakistan, 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
a sosit într-o vizită oficială în Cey
lon. împreună cu premierul Ciu En- 
lai, la invitația d-nei Sirimavo Ban- 
daranaike, primul ministru al Cey
lonului, au sosit și Sun Țin-lin, vi
cepreședintă a R. P. Chineze, și Cen 
I, viceprëmier și ministru ăl aface
rilor externe.

a făcut cunoscut că între S.U.A. și 
Panama au fost reluate contacte la 
nivel oficial într-o încercare de a 
se ajunge la restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări. 
Richard Phillips, purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat, a 
refuzat să răspundă la o întrebare a 
ziariștilor cu privire la existența u- 
nor perspective încurajatoare în a- 
ceastă problemă.

Ramificațiile „afacerii 
stupefiantelor“

WASHINGTON 26 (Agerpreș). — 
In legătură cu descoperirea unei 
bande internaționale de traficanți de 
stupefiante, din rîndul căreia au fost 
arestate trei persoane, autoritățile 
americane au anunțat că, după toa
te probabilitățile, s-a pus capăt ac
tivității uneia dintre cele mai mari 
fețele de traficanți de stupefiante 
existente în lume. După cum a de
clarat un purtător de cuvînt al Bi
roului american de stupefiante, ban
da avea ramificații în S.U.A., Cana
da, Franța, Elveția și în unele țări 
din Orientul Mijlociu. Totodată, el a 
făcut cunoscut că banda avea legă
turi și cu sindicatul gangsteriloi- din 
S.U.A. denumit „Cosa Nostra“.

Fostul ambasador al Mexicului în 
Bolivia, Salvador Bardo-Bolland, 
care a transportat din Franța în 
S.U.A. aproape 60 kg. heroină, în 
valoare de aproximativ 40 milioane 
dolari, a fost radiat din rîndurile 
funcționarilor Ministerului Mexican 
al Afacerilor Externe.

Unul dintre traiicanțil de stupéfian
te, Bardo-Bolland (stingă) după 

arestare
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