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Hala de ringuri de la Filatura Romînească de Bumbac-Bucureștl

Prin perfecționarea 
tehnologiei producției

Problema valorificării la un nivel 
economic superior a materiei prime 
se află mereu în centrul preo
cupărilor colectivului nostru. Așa 
cum s-a subliniat la sesiunea Marii 
Adunări Naționale, din decembrie 
1963, în industria ușoară există mari 
posibilități pentru valorificarea mai 
bună a materiilor prime, prin reali
zarea unor sortimente noi, calitativ 
superioare, cu valoare de întrebuin
țare mai ridicată, în concordanță cu 
interesele consumatorilor și ale eco
nomiei naționale.

Experiența întreprinderii noastre 
a confirmat că printr-o folosire mai 
judicioasă a pieilor este posibil să se 
realizeze, concomitent cu reducerea 
consumului de materie primă, o pro
ducție mai mare și de calitate supe
rioară. Anul trecut, printr-o proiec
tare mai judicioasă a modelelor și 
prin creșterea ponderii încălțămintei 
lipite la peste 76 la sută din volu
mul producției, colectivul nostru a 
produs în plus din aceeași cantitate 
de materie primă peste 30 000 pe
rechi încălțăminte.

Pe ce căi am acționat pentru va
lorificarea superioară a materiei 
prime ? Se înțelege că nu poate fi 
vorba de valorificarea mai bună a 
materiei prime decît în condițiile 
unei producții de calitate superi
oară. Tocmai de aceea eforturile co
lectivului au fost îndreptate înainte 

toate spre obținerea unor cantități 
/'.otite de materiale și încălțăminte 
,>e calitatea I. S-au produs, între 
altele, peste indicii planificați, 
27 600 mp piei fețe, 29 700 kg talpă. 
34 400 perechi încălțăminte de piele 
toate de calitatea I.

Elaborarea de noi metode și 
perfecționarea tehnologiei de fabri
cație au constituit o premiză im
portantă pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime. Pe acea
stă cale, în tăbăcării s-au economisit 
anul trecut, față de normele de con
sum planificate, 44 787 kg piei crude 
bovine și porcine. A fost pusă la 
punct îndeosebi tehnologia cenușe- 
ririi prin trepte de alcaliditate pro
gresive și s-au obținut, pe această 
bază, piei cu randament de supra
față îmbunătățit și cu un caracter 
compact.

Creatorii de modele au avut și ei 
un rol însemnat în valorificarea su
perioară a materiei prime. Ei au 
realizat anul trecut un sortiment 
nou: ghete îmblănite fabricate din 
piei presate. Acest sortiment a co
respuns cererii și gusturilor cum
părătorilor, fiind un articol foar
te potrivit pentru sezonul de 
iarnă. Exemplul acesta dovedește că 
pieile presate, folosite la sortimente 
potrivite șl modele adecvate, sînt 
preferate de cumpărători.

Tot îrt scopul valorificării mai 
bune a materiei prime, colectivul 
nostru a folosit larg subprodu
sele din tăbăcării. Șpalturile din 
tăbăcării au fost utilizate nu numai 
sub formă de căptușeli, ci și la 
branțuri, pentru încălțăminte, la 
corpuri de toc, la fabricarea servie
telor pentru școlari. Am înființat un 
atelier separat pentru valorificarea 
bucăților mici de șpalt sub formă 
de plăci aglomerate cu acetat de 
vinii. S-au economisit astfel 288 tone 
piei crude.

O atenție sporită am dat și folosirii 
înlocuitorilor de piele. în întreprin
derea noastră, pe baza unei tehno
logii stabilite de .Institutul de cer
cetări pielărie și cauciuc, s-au fa
bricat pentru prima dată în țară 
tălpile de cauciuc „mlcrodur“, pro

dus care are aspectul tălpii din piele 
și o înlocuiește cu succes, avînd o 
rezistență la purtare mult supe
rioară. Tot pe baza cercetărilor 
efectuate de institutul nostru depar
tamental, la unele sorturi de curele, 
pieile au fost înlocuite cu folii de 
mase plastice poliamidice.

Ne-am preocupat să valorifi
căm mai bine și pielea de por
cine, reușind ca, prin metode moder
ne de tăbăcire, să fabricăm sorti
mente de calitate superioară. Am și 
realizat un sortiment de piele-fețe 
cu o moliciune corespunzătoare, fo
losit la producția de-sandale pentru 
femei. Din pieile de porcine valori
ficate în sortimente superioare am 
fabricat anul trecut 217 000 perechi 
sandale „Lido“ pentru femei.

Realizările obținute anul trecut 
nu au epuizat nici pe departe posi
bilitățile care există în întreprin
dere. în acest an, colectivul nostru 
va ridica pe o treaptă mai înaltă 
acțiunea de valorificare superioară 
a materiei prime. Față de anul tre
cut, ponderea încălțămintei model 
(încălțăminte de calitate superioară) 
crește cu 31 la sută. Aceasta în
seamnă. că din materia primă de 
care dispunem vom produce mai 
multă încălțăminte de calitate supe
rioară, mai durabilă și mai frumoa
să. Pentru realizarea acestui obiectiv 
s-au luat măsuri privind perfecțio
narea în continuare a proceselor 
tehnologice din tăbăcării și din sec
țiile de încălțăminte.

Au fost inițiate șl alte măsuri 
menite să ducă la valorificarea su
perioară a materiei prime. La tăbă- 
căria minerală se lucrează la elabo
rarea unui proces tehnologic pentru 
valorificarea pieilor de bivoli (cate
goria 17-24 kg și 25-32 kg) sub for
mă de piei de fețe. Prin acest pro
cedeu se vor valorifica cantități im
portante de piei. Din materia 
primă care, în mare parte, se 
folosea pentru căptușeli, am reușit 
să fabricăm în acest an piei lăcuite 
cu presaj imitație de reptilă, din care 
întreprinderea „Victoria“ din Timi
șoara a creat și a lansat în fabrica
ție pantofi pentru femei deosebit de 
aspectuoși.

în sectorul încălțăminte am apli
cat pentru întreaga producție un 
nou procedeu de finisare a tălpii, 
denumit „natur“, care scoate plă
cut în evidență caracterul de 
piele naturală. Preciziunea în exe
cutarea operațiilor va fi mult îm
bunătățită, rezervele de piele vor fi 
mult micșorate, ceea ce va duce la 
economii importante de materiale și 
manoperă.

O contribuție însemnată la valo
rificarea superioară a materiei pri
me vor aduce inginerii din fabrica 
noastră. în programul de cercetări 
pe anul în curs sînt cuprinse teme 
privind elaborarea unor noi procese 
tehnologice pentru sortimente de 
piei presate, pentru înlocuirea bizo
nului, studii referitoare la posibili
tatea aplicării finisajului pe bază 
de anilină, sau tăbăcirii rapide cu 
extracte tanante etc.

Colectivul nostru, conștient de im
portanța economică a valorificării 
superioare a materiei prime, este ho- 
tărît să pună în valoare noi rezerve 
și posibilități pentru a produce din 
materialele de care dispune între
prinderea noastră încălțăminte mai 
multă, de bună calitate.

Ing. Gheorghe MĂRINCEAN 
director tehnic

Uzinele de pielărie și încălțăminte 
din Cluj

Ih obiectiv principal 
al întrecerii

Cînd colectivul de la „Pilatura Ro
mînească de Bumbac" din Capitală 
și-a luat angajamente în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, a a- 
vut în vedere ca un obiectiv prin
cipal, valorificarea superioară a ma
teriei prime, prin fabricarea unor 
cantități sporite de fire pieptănate 
din bumbac. In primele două luni 
din acest an muncitorii și tehnicie
nii de aici au produs peste preve
derile planului circa 14 000 kg fire. 
Din această cantitate, o mare parte 
sînt fire pieptănate, calitativ su
perioare, din care se pot fabrica țe
sături și tricotaje fine, mult cerute 
de cumpărători. Planul de calitate a 
fost depășit simțitor.

Retet© moderne 
de fabricație

La Uzinele textile din Timișoara 
s-au întreprins în acest an o serie 
de acțiuni, menite să asigure valori
ficarea mai bună a materiei prime 
și îmbunătățirea calității produselor. 
In filatură s-au elaborat noi rețete 
de fabricație, bazate pe probe de 
laborator, prin care se obține o re
zistență sporită și o finețe ridicată 
a firelor ; s-a modernizat secția de 
bataj și au fost înlocuite 7 carde cu 
altele moderne. Ca urmare a aces
tor măsuri, într-o singură lună s-a e- 
conomisit la filatură o cantitate de 
bumbac puf din care se pot fabrica 
220 kg. fire. La țesătorie s-a îmbună
tățit operația de încleiere a firelor 
în urzeală, s-au înlocuit aparatele 
de lamele la unele războaie; în lo
cul canetelor de hîrtie presată se 
folosesc în prezent cele din lemn.

Spre înălțimi
Foto : Gh. Vințilă

CULTURALĂ (pag.

SÂMlNȚĂ DIN SOIURI Și HIBRIZI 
cu Însușiri superioare

Stațiunile experimentale ale In
stitutului central de cercetări agri
cole au produs pentru acest an o 
cantitate de sămînță elită de 1,5 ori 
mai mare decît pentru anul 1963. 
Sămînța elită a fost înmulțită în 
gospodăriile agricole de stat specia
lizate. S-a asigurat astfel sămînță 
hibridă pentru întreaga suprafață ele 
4 milioane hectare ce- se cultivă cu 
porumb, precum și sămînță de soi, 
de mare producție la majoritatea 
celorlalte culturi agricole. în acest 
fel s-au mărit posibilitățile unități
lor agricole socialiste de a obține 
recolte sporite la hectar.

Construcții pentru școiile 
professons :e și tehnice 

agricole
în mai multe localități din țară a 

început construcția unor noi localuri 
și săli de clasă pentru școlile pro
fesionale și tehnice agricole. Printre 
acestea se. numără noile;<>tocaluri 
pentru școlile profesionalsflfcle me
canici agricoli de pe lîngăsstațiuni- 
le de mașini și tractoare din locali
tățile Urziceni și Călugăreni — re
giunea București, Florești, Tecuci, 
Ianca -— regiunea Galați, Ortișoara 
— regiunea Banat etc. prevăzute a 
fi terminate în acest an. In total, 
pentru școlile profesionale de meca
nici agricoli se vor construi 182 de 
săli de clasă, internate și cantine.

Organizațiile <le construcții, tie proiec- 
taro și cercetare se străduiesc să realizeze 
ansambluri arhitectonice aspectuoase, varia
te, estetice, do bun gust. Un rol deosebit 
în asigurarea confortului și înfrumusețarea 
locuințelor îl au materialele de finisaj. 
Gama acestor materiale de finisaj se îmbo
gățește continuu : au fost realizate noi sor
timente de placaje ceramice decorative, 
placaje din sticlă colorată, din faianță, din 
gresii, placaje ceramice pentru pereți etc. 
Placajelo ceramice glazurate și neglazurate, 
do diferito dimensiuni, variate ca forme și 
colorit, au un preț do cost redus și re
zistență mare. Do o bună aprcciero so 
bucură miile tipuri de garnituri do obiecte 
sanitare din porțelanuri de diferito calități 
și culori care contribuie Ia înfrumusețarea 
interiorului locuințelor. Placajelo lavabilo 
și semilavabile pentru pardoseli so obțin 
din polivinil pe suport do ciment, hîrtie 
sau textil în culori felurile. Ele se 
întrețin ușor, prin simplă spălare. Plăcilo 
do marmură de diferite culori și varietăți,

INTERVIUL NOSTRU

SPARTACHIADA
REPUBLICANĂ 1964

De cîteva zile se desfășoară în toate asociațiile sportive din țara 
noastră întreceri în cadrul Spartachiadei republicane, competiție spor
tivă de mase organizată pentru prima dată la noi. în legătură cu 
desfășurarea Spartachiadei, un redactor al ziarului nostru a solicitat 
pe tov. Aurel Duma, președinte al Consiliului general al U.C.F.S., să 
răspundă la cîteva întrebări.

Ce amploare va avea Spar- 
tachiada republicană?

— Sparfachiada republicană, organi
zată în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, este una 
din cele mai mari competiții sportive 
cunoscute pînă acum în țara noastră. Ea 
constituie un minunat prilej de trecere 
în revistă a realizărilor obținute, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, în dezvoltarea sportului de mase 
și de performanță.

In anii de după eliberare, s-a dezvol
tat mult baza materială necesară acti
vității sportive. Sute și sute de baze 
sportive diferite stau ia dispozi
ția tuturor acelora care vor să facă 
sport. Competițiile de mase au devenit 
frecvente, la întreceri participînd tot mai 
mulți tineri și vîrstnici, oameni ai mun
cii de la orașe și sate. A crescut numă
rul sportivilor clasificați care, sub îndru
marea a numeroși specialiști de educa
ție fizică, își perfecționează măiestria 
sportivă. Mișcarea de cultură fizică și 
sport din țara noastră și-a cucerit un 
meritat prestigiu internațional în urma 
comportării meritorii a sportivilor romîni 
la o serie de competiții internațio
nale.

Competiție cu un larg caracter popu
lar, Sparfachiada republicană are me
nirea să cuprindă în activități sportiva

o Gh. Vlad — O întîmplare șl 
tîlcul ei (pag. 4-a).

e

o Vești din Jările socialiste (pag. 
5-a).

o Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva (pag. 6-a).

Stațiunile experimentale au pro
dus, de asemenea, pentru acest an 
cu peste 30 la sută mai mult mate
rial săditor vitipomicol decît în a- 
nul trecut, din soiuri valoroase.

Anul acesta, paralel cu activitatea 
de creare de noi soiuri și hibrizi cu 
însușiri superioare, stațiunile ex
perimentale vor produce, după sche
me elaborate pe baza experienței 
proprii și a țărilor cu agricultură 
avansată, cantitățile necesare și re
zerve de sămînță elită pentru toa
te culturile de cîmp, legume și ma
terial. săditoi' vitipomicol.

(Agerpres)

Noi unități comerciale

Rețeaua comercială a Capitalei va 
continua să se extindă și în acest 
an cu 70 de unități noi care se vor 
deschide la parterul noilor blocuri. 
Majoritatea noilor magazine vor fi 
specializate. Complexele ce vor fi 
date în folosință vor fi amplasate 
în noile cartiere de locuințe. 
Recent, s-a deschis complexul co
mercial din bulevardul 1 Mai, colț 
cu strada Aviator Popișteanu. Com
plexe asemănătoare vor mai lua 
ființă în cartierul Nițu Vasile — trei, 
pe șoseaua Olteniței — unul, în car
tierul Jiului-Scînteia — unul și alte 
trei pe șoseaua Mihai Bravu.

folosite ca placaje și pardoseli, sînt supe
rioare ca durabilitate și frumusețe celorlalte 
materiale do construcții. Marmorocul este 
un nou produs, eu un aspect plăcut, în cu
lori vii. EI se obține din deșeurile dc mar
mură ce so concasează pînă Ia o anumită 
granulație și se leagă cu ajutorul unui a- 
deziv puternic. Se mai întîlnesc articole 
pentru instalații electrice, covoare linoleum, 
căzi de baie dc diferite dimensiuni, radia
toare, coloranți, solvenți, uși-ferostre, cîte- 
va tipuri îmbunătățite dc dispozitive și uti
laje do mică mecanizaro etc., realizate de 
colectivele întreprinderilor Ministerului In
dustriei Construcțiilor, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimici, Ministerul Eco
nomici Forestiere. Aceste produse pot fi vă
zute în cadrul expoziției de materiale de 
finisaj pentru construcțiile de locuințe, 
deschisă recent în sala din B-dul Magheru 
nr. 34—3G din Capitală în fotografie : Un 
aspect de Ia expoziție.

organizate mase cît mai mari de oa
meni ai muncii, întregul tineret. La în
treceri sînt chemați să ia parte atît cei 
care fac primii pași în sport, cît și spor
tivii fruntași. Trebuie amintit că partici
pant au posibilitatea să treacă și nor
mele pentru cucerirea insignei de poli
sportiv.

Sparfachiada republicană se organi
zează, cu finala pe țară, la 14 ramuri de 
sport și anume : atletism, box, baschet, 
ciclism, fotbal, gimnastică, haltere, hand
bal, volei, natație, lupte, motociclism, 
tenis dq masă și aviație sportivă (plano
rism, parașutism, zbor cu motor). Pen
tru a se asigura o participare cît mai 
largă, în etapele de mase — pînă la 
etapa raională (orășenească) inclusiv — 
se pot organiza întreceri și la oină, po
pice, șah, tir și' la alte sporturi.

— Cum se vor desfășura în- 
' trecerile ?

— Sparfachiada republicană are mai 
multe etape. Prima, cea pe asociații 
sportive, care a început la 1 martie, va 
dura trei luni. în tot acest timp, aso
ciațiile sportive din întreprinderi, insti
tuții, de la sate, din școli și facultăți au 
datoria să desfășoare o muncă temei
nică, de atragere în întreceri a celor 
mai largi mase ale tineretului. Este de 
la șina înțeles că această acțiune nu

COMUNICAT
Intre 3—10 martie au avut loc la 

Pekin convorbirile dintre delega
ția Partidului Muncitoresc Romîn 
și delegația Partidului Comunist 
Chinez.

Din partea romînă, la convorbiri au 
participat tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., conducătorul de
legației, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
— membrii delegației.

Din partea chineză la convorbiri

Dineu oferit de
PEKIN 11 (Agerpres). — în în

cheierea vizitei prietenești în R. P. 
Chineză, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, conducătorul delegației 
P.M.R., a oferit în seara zilei de 11 
martie un dineu în cinstea delegației 
P. C. Chinez.

Au participat tovarășii Liu Șao-ți, 
conducătorul delegației P. C. Chinez, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, și membrii delegației — Den 
Siao-pin, secretai’ general al C.C. 
al P.C. Chinez, Pîn Cijen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Kan Șen, membru supleant

PE MEEISTRAIELE MIREI
Este un lucru știut : o magistrală în

seamnă un mare bulevard, o arteră prin
cipală de comunicație. Aceasta la supra
față, In subteran, acolo unde zi și noapte 
minerii sfredelesc roca dură, noțiunea ca
pătă un sens nou. A lucra aici pe marile 
magistrale este o cinste care revine doar 
celor mai buni. De fapt, ce înseamnă 
aici magistrala ? Minerii ii spun simplu 
galerie principală. Pe magistrală circulă 
trenurile miniere într-un continuu dute- 
vino, ea este „artera'' din care pornesc 
toate celelalte lucrări — spre abataje, 
suitori etc. De felul cum muncesc cei care 
deschid magistrala depind apoi toate ce
lelalte lucrări — în ultimă instanță reali
zarea planului.

...Un eveniment deosebit pentru cei 
prezenți. Celor 15 membri ai brigăzii de 
înaintare, condusă de comunistul Porfirie 
Popa, de la exploatarea minieră Săsar din 
Baia Mare, li se acordă titlul de fruntași 
in întrecerea socialistă pe anul 1963 și, 
o dată cu el, insigna de fruntaș. Ortacii 
se felicită reciproc, își string călduros 
mîinile.

Anul trecut, brigada lui Porfirie Popa 
a deschis în subteran 4 drumuri noi, con
struind de la un capăt la altul magistra
lele respective. Una dintre acestea — 
sectorul VI — a devenit azi sectorul de 
bază al producției pe întreg anul în curs. 
Dacă în subteran s-ar aplica, la intrarea 
în galerii, o placă indicind numele mi
nerului care a săpat-o, cu siguranță mi
nerii s-ar opri zilnic aici și ar aprecia 
munca brigăzii lui Popa. Pentru că nu-i 
deloc ușor să te afunzi în tăriile munte
lui, deschizind mereu alte drumuri, fă- 
cîndu-ți loc printr-o rocă în care chiar 
„vidia“ nu răzbește cite o dală. Uneori 
lipsa de aer și temperatura ridicată te 
sufocă, alteori viiturile de apă te scaldă 
îmbrăcat, ca să nu mai vorbim de greu
tatea cu care se sapă un suitor. Și totuși, 
in asemenea condiții vitezele de înain
tare obținute de brigada comunistului 

In fotografie : O parte din membrii brigăzii : minerii Andor Zaharia, 
Gheorghe Bobon, Porfirie Popa, șeful brigăzii, Gheorghe Ciurte șl Gavril 

V. Pop șef de echipă

se va rezuma la un concurs sau două. 
Prin cît mai multe întreceri bine popu
larizate, organizate temeinic, se pot 
crea condiții de participare tuturor iu
bitorilor de sport — tineri sau vîrst
nici. De altfel succesul marii competiții 
sportive depinde de felul cum se vor 
organiza întrecerile acum, în etapa pe 
asociații. Vor urma etapa raională (oră
șenească), apoi cea regională și, în 
stîrșit, etapa tinală pe țară, care va a- 
vea loc la București, între 19—24 au
gust. Sparfachiada republicană se va 
încheia cu o „Paradă a Sporturilor", în 
cadrul unui mare spectacol cultural- 
sporti v.

In vederea desfășurării campionate
lor republicane școlare, în cadrul 
Spartachiadei republicane .se va orga
niza separat o etapă finală după închi
derea anului de învățămint. întrecerile 
sportive ale școlarilor vor duce fără 
îndoială la depistarea de noi elemen
te talentate.

Această importantă competiție va îm
bina mult mai bine decît întrecerile 
precedente caracterul de masă al spor
tului cu cel de performanță. La unele 
sporturi (atletism, gimnastică, haltere, 
natație, lupte, motociclism, aviație 
sportivă) se va acorda, în finală, pe 
lingă titlul de campion al Spartachia
dei republicane și cel de campion al 
R. P. Romîne.

— Ce măsuri s-au întreprins 
pentru ca Sparfachiada să se 
desfășoare în cele mai bune 
condiții ?

— La ultimele două plenare ale 
Consiliului general al U.C.F.S., ca și în 
cadrul comisiei centrale de organizare 
a Spartachiadei republicane au fost 
dezbătute pe larg și stabilite măsurile 
pe care trebuie să le ia toate organele 
și organizațiile U.C.F.S. în vederea 
desfășurării în cele mai bune condiții 
a acestei mari competiții sportive.

Toate organizațiile de masă și insti
tuțiile centrale chemate să sprijine 
efectiv această importantă acțiune spor

au participat tovarășii: Liu Șao-țf, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, conducătorul delegației, Den, 
Siao-pin, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, Pîn Cijen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, Kan Șen, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez — membrii delegației.

Cele două părți au făcut un 
schimb de păreri asupra probleme
lor de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat în-* 
tr-o atmosferă prietenească.

delegația P. M. R.
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez.

La dineu au participat, de aseme
nea, Li Fu-ciun, Li Sian-nian, Tan 
Cijen-lin, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, Bo I-bo, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, Ian Șan- 
kun, membru supleant al secretaria
tului C.C. al P.C. Chinez, membri al 
C.C. al P.C. Chinez, personalități 
clin diferite domenii ale vieții poli
tice și social-culturale din Pekin.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Liu Șao-ți au rostit toasturi.

Porfirie Popa s-au înscris ca rezultate cu 
care puțini mineri se pot mindri la Săsar. 
Lună de lună, planul brigăzii a fost de
pășit. Dacă am încărca în vagoane de 
cale ferată minereul excavat peste plan 
am forma un tren cu... 135 vagoane.

Care este secretul acestor realizări ? 
Ni-I spune comunistul Alexandru Otavă, 
maistru de revir. In primul rînd, organi
zarea muncii. La intrarea în șut, toate 
sculele și utilajele sînt verificate, perfo
ratoarele unse, mașinile de încărcat în 
perfectă stare. Linia de cale ferată se a- 
propie regulat de minereul pușcat, intro
ducerea traverselor se face după fiecare 
ciclu. In raport cu pușcarea se execută 
canalul de scurgere a viiturilor și se mon
tează tuburile de aeraj. Toate acestea 
permit efectuarea lucrărilor în mod siste
matic, cîștigindu-se timp prețios la îna
intări. Apoi, fiecare ortac are sarcina 
lui bine stabilită. Pentru prima oară, la 
Săsar, brigada lui Porfirie Popa a aplicat 
metoda pușcării fronturilor de înaintare 
cu două perforatoare simultan, obținind 
două cicluri pe schimb.

Distincțiile recent acordate stimulează 
nemijlocit activitatea brigăzii. După cum 
spun membrii ei, in cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, briga
da și-a luat un angajament care, dacă 
va fi realizat, va constitui un adevărat 
record al vitezelor de înaintare la Săsar : 
să termine perforarea pilonului 9-nord și 
a unei transversale de legătură cu pilonul 
10 — in lungime loială de pești* 200 
metri — pînă la 30 aprilie a.c. și apoi 
să înceapă o nouă galerie. Și nu în
cape îndoială, acest angajament va fi în
deplinit. Rezultatele de pină acum sînt 
cea mai concretă dovadă. Nu va trece 
mult timp și pe noile magistrale vor apa
re locomotive de mină, vagoneți și ne
lipsitele luminițe — lămpile minerilor.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii«

tivă (U.T.M., Consiliul Central al Sindi
catelor, Ministerul Invățămîntului, 
U.A.S.R., Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă etc) au organizat o instrui
re temeinică a tuturor cadrelor care se 
vor ocupa de organizarea Spartachiadei 
republicane. Organele U.C.F.S. și-au 
‘propus ca aproximativ 10 000 de spe
cialiști din rîndul antrenorilor, profeso
rilor, instructorilor sportivi, sportivilor 
fruntași etc. să fie trimiși în asociațiile 
sportive, mai ales la sate, pentru a 
ajuta la organizarea întrecerilor. 
Au fost luate măsuri pentru pune
rea la punct a bazelor sportive exis
tente și pentru folosirea judicioasă a 
terenurilor simple, spre a se putea or
ganiza cît mai multe concursuri la toa
te ramurile de sport prevăzute In re
gulamentul competiției.

Ne așteptăm ca, la această primă e- 
diție a Spartachiadei republicane, să 
crească numărul concursurilor organizate 
de asociațiile sportive, numărul partici- 
panților, dar in același timp întrecerile 
să se desfășoare la un nivel calitativ 
superior, Deopotrivă, la fazele de masă 
și la cele finale, performanțele realizate 
să fie cît mai bune, Diferitele recorduri 
(raionale, regionale sau republicane) 
pot fi serios îmbunătățite. In cadrul 
concursurilor Spartachiadei republicane, 
sportivii începători sau fruntași să aibă 
în vedere deopotrivă cucerirea locului 
întii și realizarea unei performanțe înal
te. Spre acest lucru e necesar să-și 
îndrepte atenția toți antrenorii, profeso
rii de educație fizică și ceilalți specia
liști care se ocupă de pregătirea con- 
curenfilor, de desfășurarea întrecerilor.

Unul din obiectivele pe care le ur
mărește marea competiție este de a 
contribui la depistarea și selecționarea 
celor mai dotate elemente, care se vor 
afirma în diferitele etape ale întreceri
lor. Pe aceștia îi vom încadra în secțiile 
pe ramură de sport ale asociațiilor și 
cluburilor sportive și, sub îndrumarea 
antrenorilor, profesorilor de educație fi
zică sau instructorilor sportivi, le vom 
asigura o pregătire superioară, spre a 
obține rezultate din ce în ce mai bune,
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Data de naștere a lui Grigore 
Alexandrescu e nesigura: 1810, 1812 
sau 1814, însă prilejul de a vorbi 
despre scriitor e oricînd binevenit. 
Alături de Bolintineanu, el e poetul 
cel mai caracteristic al pașoptismu
lui muntenesc prin aceea că a îm
brățișat temele majore ale epocii, 
de pe poziții avansate, cu un talent 
literar remarcabil, reușind să se e- 
libereze de sub tutela influențelor 
străine și să-și croiască, în mare 
parte, un drum propriu. Ca orice 
pionier a trudit din greu, trebuind să 
răzbată peste obstacolul unei limbi 
literare înțelenite. lipsite de mlădie
re, și al inexistenței condițiilor de 
profesionalizare a scrisului. Ca și 
alți oameni de cultură ai vremii, 
care-și simțeau răspunderea față 
de popor și-și puneau arta în slujba 
emancipării sociale și naționale, a 
fost continuu hărțuit de autoritățile 
statului feudal, suspectat și împie
dicat să se afirme. închegată în 
lupta cu adversitatea atîtor împreju
rări, opera lui Alexandrescu, deși re
dusă în întindere, constituie o ade
vărată radiografie sufletească a u- 
nei generații care, dincolo de nă
dejdile și lacrimile comune oricăror 
destine omenești, a rămas pildui
toare prin tăria și fervoarea idealu
lui ei cetățenesc. In seria istorică a 
liricii noastre, Alexandrescu ocupă 
un loc din cele mai onorabile. Nu 
putem spune că Eminescu n-ar ti 
existat fără el, dar e probabil că 
vocea lui Eminescu n-ar fi răsunat 
tot așa.

Poetul se trăgea din boierimea 
măruntă și a rămas din adolescență 
orfan. A fost obligat să-și ia o sluj
bă modestă în administrație și să 
accepte ani de zile ospitalitatea u- 
nor protectori înstăriți. Precaritatea 
mijloacelor nu i-a îngăduit nici să 
călătorească, nici să-și asigure ziua 
de mîine. In comparație cu unii din
tre literații contemporani, a căror 
existență a fost fie zgomotoasă, fie 
răsfățată, el a trăit periferic și 
sfios. Era un om distrat și visător, 
mulțumit cu puțin, inapt să dea din 
coate, dezinteresat de problemele 
prozaice. Corespondența ni-1 înfăți
șează afabil, cordial cu prietenii, 
discret, fără nici o ispită de a poza 
romantic. Nu avea temperamentul de 
combatant al lui Bălcescu. El critica 
relele moravuri la modul fabulistic 
și folosea ironia, persiflînd cu o a- 
bilă tactică a disimulării și învălui
rii adversarului. La 1840 a fost în
chis în legătură cu descoperirea u- 
nui complot împotriva cîrmuirii. La 
revoluția de la 1848 a luat parte, 
însă din umbră, iar în anii ce i-au 
urmat s-a ostenit zadarnic să-și gă
sească un rost convenabil. Unirea 
Principatelor și urcarea pe tron a 
Iui Cuza păreau a-i surîde, cînd, pe 
neașteptate, la 1860, s-a abătut a- 
supră-i o boală crudă care l-a di
minuat intelectualmente și l-a scos* 
pentru totdeauna din viața publică. 
Destinul lui Alexandrescu e în a- 
celași timp amar și admirabil : ome
nește vorbind, el a căzut victimă u- 
nei așezări sociale prost întocmite, 
dar prin încorporarea simțirii ultra-

de Paul CORNEA

giate și a gîndurilor nemulțumite în 
materie artistică, și-a depășit epoca 
și i-a supraviețuit.

In opera poetică a lui Alexandres- 
cu se îmbină lirismul elegiac al me
ditațiilor cu trăsăturile satirice ale 
fabulelor și epistolelor. Scriitorul e- 
xemplifică o perioadă de tranziție, 
cînd, la noi, romantismul a coexis
tat cu clasicismul.

Dezbărîndu-se de influența lui 
Lamartine, care-și pune amprenta pe 
primele sale versuri, Alexandrescu 
își manifestă originalitatea în lirică 
prin accentul pus pe sinceritatea 
confesiunii și viguroasa pledoarie 

în favoarea integrării individului în 
social. Meditațiile aduc, dincolo de 
un anume limbaj declamator, curent 
în epocă, frămîntările unui suflet îm
povărat de gînduri și mîhnire, pe 
care-1 preocupă „al omenirii bine". 
Sub fardurile, violente uneori, ale 
terminologiei romantice, simțim că 
nu se ascunde un cabotin, ci un om 
cu inima tandră și simțitoare. El se 
zbate în căutarea unei fărîme de 
lumină, a unei soluții care să elimi
ne răul social. Alexandrescu e poe
tul altruismului, al generozității su
fletești. Admirabila sa poezie „A- 
nul 1840" e un rechizitoriu împotri
va egocentrismului romantic, un act 
de adeziune la istorie, de înfrățire 
cu norodul.

Ca și ceilalți pașoptiști, el a des
fășurat larg motivul patriotic. Pe ma
rii căpitani de oaste, pe Mircea și 
Mihai, i-a evocat admirativ, ca o pil
dă pentru, prezent, iar în momente 
de încordare și entuziasm, ca Unirea 
Principatelor sau o paradă a oștirii 
romîne, a cîntat cu un elan vibrant. 
Patriotismul se colora la el, ca la cei 
mai avansați scriitori ai vremii, în 
sens democratic, așa cum se vede 
în Umbra Iui Mircea, La Cozia și Ră
săritul lunei. La Tismana. „Numai 
duhul slobozeniei — spune undeva 
Alexandrescu — urmează un punct 
luminos prin mulțimea anevoințelor, 

numai el singur insuflă curajul a se
măna fără a culege ; și acei care 
mor pentru viitorul unui neam sînt 
vrednici a trăi în pomenirea neamu
rilor".

în epistole și satire, arta poetului 
se inspiră din aceleași principii, dar 
manevrează alte mijloace ; versurile 
sînt aci secretate de inteligență și nu 
de inimă, iar reflexivitatea, acea fa
cultate caracteristică lui Alexandres
cu de auto-analiză, se asociază cu 
ironia și spiritul critic. Scriitorul com
bate falsa literatură care denaturea
ză realitatea prin idilism, denunță 
ostilitatea pentru poezie a societății 
timpului, înfierează cu o vervă ustu
rătoare deșertăciunea civilizației mo
derne a salonului burghez.

Ca fabulist, Alexandrescu și-a 
menținut popularitatea pînă în zilele 
noastre și a rămas, în genul său, 
neîntrecut. Pentru observatorul atent, 
caracterul net politic al celor mai 
multe fabule e neîndoielnic. Astfel, 
tema raporturilor nejuste din socie
tatea vremii sale între cîrmuitori și 
cîrmuiți revine mereu pe tapet. Pe 
cine însărcinează elefantul ca mi
nistru Ia oi ? Pe lup. Și ce răspuns 
dă nevinovatelor victime care se 
plîng ? Menține dreptul lupului de a 
lua „de o oaie cîte-o piele" (Elefan
tul). Pe cine jertfește leul dintre ani
male ca fiind „mai vestit în războa
ie, mai vrednic și mai mare ?" Pe ie
pure (Dreptatea leului). Lupul își 
„moralisește" supușii pentru năpăs- 
tuirile ce fac, dar el poartă manta 
din piele de oaie (Lupul moralist). 
Altă dată, elefantul dă vulpii al găi
nilor „întins departament" (Vulpea li
berală). O temă înrudită, dintre cele 
mai frecvente, pentru că epoca o a- 
dusese la ordinea zilei, este a dema
gogilor care înșeală prin promisiuni 
ipocrite, pentru ca, odată săltațl în 
funcții de comandă, să împileze no
rodul (Uleui și găinile. Șoarecele și 
pisica. Clinele și cățelul) ș.a.m.d.

Meritul lui Alexandrescu e că în 
cele mai bune dintre fabule, deși se 
bazează pe elemente concrete ale 
momentului,, reușește să se înalțe 
dincolo de cazul individual, la o ca
tegorie umană generală. Ca în opera 
lui La Fontaine, bucățile devin astfel 
tipologie, operă de clasiiicare mora
lă. Iscusința scriitorului atinge maxi
mum de performanță de obicei aco
lo unde fabula e organizată pe prin
cipiul dramatic, scena petrecîndu-se 
în fața noastră, nefiind deci evocată 
prin povestire. Impresia o produce 
veridicitatea detaliilor, mai ales ca
racterizarea personajelor prin dis
cursuri și familiaritatea plină de fi
resc a expunerii.

La 150 ani de la nașterea lui Ale
xandrescu, după atîtea întîmplări și 
prefaceri căre au schimbat funda
mental harta țării și fizionomia lăun
trică a oamenilor ei, constatăm că 
opera scriitorului nu e doar o vene
rabilă piesă de muzeu, ci dispune 
încă de Vitalitate și putere de seduc
ție. S-o răsfoim din cînd în cînd. 
Căci forma cea mai nimerită a oma
giului pentru un poet din aurora li
teraturii, e să-i ascultăm din nou cîn- 
tecul, descoperind în el accente care 
vorbesc spiritului nostru.

Brigada de agitație a căminului cultural din comuna Căpilnaș, raionul Lipova

DISCUȚII

Ne bucurăm cu toții de progresele fă
cute în ultimii ani de arhitectura noastră, 
care au pus primele jaloane ale unui nou 
mediu de viață potrivit cerințelor actua
le. Aproape o șesime din populația ur
bană s-a mutat în ultimii 10 ani în lo
cuințe noi — sănătoase, luminoase, con
fortabile. Acest proces continuă și ia am
ploare tot mai mare. Mutarea într-o nouă 
locuință reprezintă, pentru marea majo
ritate, o îmbunătățire esențiaiă a condi
țiilor de viață și o prefacere profundă 
a mediului „interior și exterior".

Această înnoire a locuinței, a cartieru
lui, creează noi cerințe și în ce pri
vește mobilarea, dotarea și aranjarea 
interiorului. Mobila și obiectele aduse 
devin nu numai insuficiente pentru spa
țiul nou, dar intră deseori și într-un con
trast funcțional și estetic pe care din Ce 
în ce mai mulți oameni îl resimt, propu- 
nîndii-și să-l atenueze și să-l înlăture 
treptat. Economiile realizate de numeroși 
oameni ai muncii, sistemul vînzărilor în 
rate înlesnesc satisfacerea acestei necesi
tăți. Cererile de mobilier, covoare, per
dele, televizoare și aparate de radio, 
lămpi și aparatură electrocasnică, obiecte 
de menaj și chiar obiecte de artă sînt 
în continuă creștere. Produse diverse, 
realizate în forme corespunzătoare func
țiilor lor sau cerințelor tehnologice și 
constructive (atunci cînd avem de-aface 
cu produse de bună calitate), se întîl- 
nesc în același, cadru arhitectural în in
terioarele locuințelor noastre. Rezultatul 
acestei întîlniri nu este însă, din păcate, 
de fiecare dată, un ansamblu armonios. 
Cauzele sînt de mai multe feluri. Dintre 
acestea, cred că se cuvine relevată, în 
primul rînd, lipsa unei coordonări în spe
cial a dimensiunilor și formelor, dar și 
a materialelor, culorilor etc. Ca. exempli
ficare, mă voi referi la un domeniu care 
totuși n-ar trebui să fie prea greu de 
coordonat : textilele pentru interior.

în ultima vreme, eforturile de a se îm
bunătăți calitatea, aspectul perdelelor, 
draperiilor, Stofelor de mobilă sînt vizi
bile și au început să dea unele roade. 
Cu toate acestea, fiecare dintre aceste 
categorii de produse sînt privite, după 
părerea mea, mai mult ca elemente în 
sine și nu Sînt concepute prin prisma 
posibilităților de grupare în „seturi11 sau 
ansambluri în același interior. Obiectele 
diferite, cu desenele și gamele lor colo- 
ristice, nu formează decît cu greu armonii 
de culori și cu atît mai greu o unitate 

decorativă sub toate 
aspectele — desen, 
material, culoare, stil 
etc. Cum să împaci 
draperiile cu desene accentuate și culori 
vii, unele din ele chiar atrăgătoare, cu 
stofele de mobilă cu desene de aseme
nea foarte puternice, dar în alte game co- 
loristice ? Și dacă mai trebuie armonizate 
amîndouă cu covoarele (și acestea 
apăsat desenate, fabricate în game 
de culori de obicei prea puternice și 
diferite, la rîndul lor, de cele ale sto
felor de mobilă și draperiilor), rezultatul 
este, voit-nevoit, neunitar și nesatisfă
cător. Lipsa, în fiecare din cele trei cate
gorii de textile citate, a unei mai mari va
rietăți coloristice, a unor serii de modele 
fără desene sau cu desene foarte discre
te, ca și numărul în general încă prea re- 
strîns de sortimente și desene, îngreunea
ză mult posibilitățile de asortare.

Probleme asemănătoare ridică și di
versele obiecte de menaj, ori produsele 
fabricilor de mobilă. Faptul că noii loca
tari își completează treptat gospodăria, 
presupune ca în magazine ei să poală 
alege obiecte care să se armonizeze cu 
lucrurile de care dispun pînă acum, adică 
să existe permanent sortimente variate de 
produse concepute în vederea acestei ar
monizări. In cazul, de pildă, al mobilie
rului propriu-zis pentru bucătărie, dimen" 
siunile, formele, culorile diferitelor piese 
care se găsesc la un moment dat în co
merț, constituie cu greu un interior de 
bucătărie frumos, iar cele care apar sînt 
de celé mai multe ori concepute inde
pendent de cele preexistente. Mașina de 
gătit, cea de spălat, frigiderul, cuveta, 
spălătorul, cutia de gunoi și mobila pro- 
priu-zisa nu se pot decît alătura în spa
țiul destinat lor, dar nu pot forma un 
mobilier unitar, nefiind pornite de la o 
bază comună de dimensionare și formă.

Cred, deci, că această problemă a co
ordonării proiectelor — în funcție de ce
rințele realizării unor interioare armoni
oase, unitare din punct de vedere este
tic — va trebui să se bucure de mai mul
tă atenție din partea industriei, ca o parte 
integrantă a luptei pentru calitate, pentru 
promovarea frumosului în viața de fiecare 
zl. Există însă și un alt aspect, nu mai 
puțin important. Schimbările care se pro
duc prin mutarea într-o nouă locuință, 
este greu să fie urmate imediat de o a- 
daptare corespunzătoare a conștiinței

arhitect Anton MOISESCU
estetice a oamenilor. 
Noul locatar ar a- 
vea nevoie de dis- 
cernămîntul unui de

corator pentru a putea compune în con
diții optime un interior agreabil
fără a fi stereotip. Această con
statare a mai fost făcută, dar ar fi 
timpul să se inițieze măsuri concrete 
(cu sprijinul arhitecților, al artiștilor deco
ratori, al magazinelor specializate), care 
să-i ajute pe noii locatari să-și pună în 
valoare lucrurile de care dispun, să facă 
o alegere bună atunci cînd doresc să 
cumpere un obiect util sau cu funcție 
strici decorativă. Inițiativele luate de unele 
periodice de a-și informa cititorii și a le 
pune la dispoziție sfaturi și cunoștințe în 
acest domeniu mi se par foarte binevenite 
și merită să fie continuate și amplificate. 
Pentru a da roade depline însă, sfaturile 
date ar trebui să corespundă mai în
deaproape sortimentelor ce pot fi gă
site în comerț sau, poate, mai bine... co
merțul ar trebui și el să fină seama de 
aceste sfaturi. Spun „comerțul" în sen
sul celor care aleg marfa în numele vii
torilor cumpărători, formînd un filtru care 
nu corespunde în unele cazuri cu cerin
țele reale ale consumatorilor.

Cele de mai sus au fost privite prin 
prisma unor produse care, considerate 
separat, sînt în linii mari reușite, însă nu 
dau suficiente posibilități de integrare în
tr-un interior unitar. Sigur că situația 
devine și mai complicată în cazul pro
duselor nereușite și inestetice. Asemenea 
obiecte mai apar în magazine. Nu voi in
sista asupra acestui aspect, care a fost 
semnalat în numeroase articole din pre
să — de pildă, în rubricile permanente 
din „Scînteia" și „Contemporanul", ca și 
în cadrul discuției de față, pe care o 
consider foarte oportună. Aș vrea să 
mă opresc mai degrabă asupra a ceea 
ce consider că reprezintă una din cau
zele acesior nereușite — lipsa unor crea
tori cu calificare superioară în domeniul 
produselor industriale și decorative.

în condițiile noastre, aspectul este
tic al produsului industrial și în special 
al produsului de serie nu e menit — ca 
în condițiile capitalismului — să „fure 
ochii" cumpărătorului îndemnîndu-l să 
cumpere mai curînd un produs decît 
altul, ci să slujească consumatorului prin 
toate calitățile tehnico-funcționale și este
tice. Și acesta devine cu atît mai 

important cu cît seria produsului este mal 
mare. Dacă obținerea calităților tehnico- 
funcționale cade mai ales în seama ingi
nerilor și tehnicienilor, astăzi este din ce 
în ce mai important cuvîntul pe care e 
chemat să-l spună creatorul formei esteti
ce a acestor produse. Pînă acum, în afara 
secțiilor de textile, institutele de artă 
plastică nu oferă, după părerea mea, su
ficiente cunoștințe tehnice, iar învăfămîn- 
tul tehnic nu dă calificare estetică. Profi
larea corespunzătoare a învăfămîntului 
superior în vederea formării desenatorilor 
creatori, specialiști în diferitele domenii 
ale produselor industriale, ar avea efecte 
pozitive și asupra obiectelor de interior.

Ar fi greșit să ne imaginăm rolul este
ticii industriale redus la înfățișarea ex
terioară a produsului, concepută mai cu
rînd asemenea unui ambalaj (problema 
ambalajelor merită și ea, desigur, țoală 
atenția). Adevăratul creator trebuie să 
cunoască bine întreaga complexitate a 
problemelor funcționale, tehnice, tehno
logice, economice etc., pentru a putea da 
obiectelor forma cea mai corespunzătoa
re sub toate aspectele și în conformitate 
cu legile frumosului. Forma estetică repre
zintă forma cea mai potrivită scopului 
căruia este destinat obiectul respectiv 
și mijloacelor cu care este realizai, este 
deci forma cea mai raională și cea mai 
economică.

Sigur că formarea unor astfel de spe
cialiști este o problemă de timp, dar toc
mai de aceea este necesar să ne ocu
păm de ea „din timp". Pînă atunci se pot 
lua și alte măsuri care să ridice calita
tea produselor : antrenarea unor artiști, 
alături de producători, care să se specia
lizeze treptat în unele ramuri ale pro
ducției — necesitate relevată de tov. Zoe 
Băicoianu în cadrul acestei discuții — 
crearea unor expoziții model de inte
rioare „integrate" cu toate obiectele etc.

Nu am atins în rîndurile de față decît 
cîteva din numeroasele probleme pe 
care le ridică produsele ce completează 
arhitectura interioarelor noastre. Am 
socotit însă că exemplele tiare sînt carac
teristice în total sau măcar în parte și ce
lorlalte produse care-și dau „întîlnire” 
într-un interior de locuință. Mi-am pro
pus să supun discuției îndeosebi pro
blema integrării lor în ansamblul interior, 
a realizării lor unitare și corespunzătoare 
cerințelor arhitecturale noi.

Formație artistică de bună și temei
nică tradiție, Teatrul Memorial din Strat- 
ford-pe-Avon, denumit de trei ani Royal 
Shakespeare Company, răspunde anul a- 
cesta unei misiuni de mare prestigiu care 
solicită artiștilor săi, concomitent, efortul 
unui turneu în două continente și, înce- 
pind din 23 aprilie 1964 — cînd marele 
Will împlinește 400 de ani — seria spec-' 
tacolelor festive cu „cronicile", de la 
Richard II la Richard III. E o stagiune bo
gată și ambițioasă, al cărei succes e a- 
sigurat de o conducere artistică remar
cabilă în frunte cu Peter Hall, cu Peter 
Brook și Michel Saint-Denis, împreună 
cu Clifford Williams și John Barton. Din 
conducere face ■ parte și sir Fordham 
Flower, vrednic urmaș al fondatorului 
teatrului memorial din orașul natal al lui 
Shakespeare. Pe lingă valoroasa-i echipă 
permanentă, Royal Shakespeare Company 
și-a asigurat concursul unor străluciți ar
tiști, precum Paul Scofield, personalitate 
proeminentă a artei dramatice contem
porane.

Compania shakespeareană engleză à 
prezentat la București o comedie din 
prima perioadă de creație a dramatur
gului, Comedia erorilor, și una din ma
rile drame capitale, Regele Lear, din
tre care ultima, regizată de Peter Brook, 
a triumfat anul trecut la Teatrul Națiunilor 
din Paris. Oamenii de artă și publicul 
bucureștean au făcut o primire deosebit 
de călduroasă artiștilor teatrului. La rîn
dul lor, profitînd de răgazul dintre cele 
patru spectacole, oaspeții au aplaudat cu 
multă plăcere două spectacole romî- 
nești Shakespeare . aflate pe afișele 
bucureștene în aceste zile, Cum vă place 
(regia Liviu Ciulei) și Comedia erorilor 
(regia Lucian Giurchescu).

Excelentele spectacole shakespeare- 
ne ale teatrului englez purced dintr-un 
profund respect față de litera stratfordia- 
nului, față de arta poeziei sale drama
tice și de „mîna regizorală" inclusă în 
geneza ei. E lesne de înțeles ca un bun 
teatru englez să joace frumos Shakes
peare, precum nu-i greu de conceput 
succesul romînilor în teatrul lui Cara- 
giale sau ai rușilor în Cehov. Dar aceste 
spirite universale solicită interprejilor lor
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din toate țările ceva în plus, o anumită 
fidelitate față de Ceea ce conștiința este
tică a lumii de azi pretinde moștenirii 
ei culturale. Am observat, prin urmare, 
cu multă satisfacție, cultura spectacolului 
Shakespearean pe care ni l-au oferit 
oaspeții.

Clifford Williams, regizorul Comediei 
erorilor, și-a condus spectacolul cu o 
extremă precizie. Practicabilul trietajat pe 
care se desfășoară acțiunea, fără nici o 
ornamentație, a fost definit, incă de la 
intrarea în scenă a actorilor (în haine 
uniforme de repetiție), ca o simplă arenă 
de joc în care obligația,artiștilor este de 
a crea iluzia dramatică, în contact cu pu
blicul. Rolul costumelor, limitat de ase
menea cu parcimonie, a țintit la caracte
rizarea personajelor în cadrul aceleiași 
dinamice geometrii destinate să traducă 
textul în valori plastice și ritmice, prin arta 
interpreților săi, o artă a ansamblului. In 
mișcarea scenică, regizorul a aplicat cu 
multă măsură, la specificul teatrului, buna 
sa pregătire de coregraf, ferindu-se de 
orice abuz în mixtura artelor. Chiar și în 
scena de comedia dell’arfe (în Care a- 
duce măștile și tipurile ei fixe), folosită 
ca un intermezzo de divertisment, legă
tura cu argumentul intrigii nu se rupe și 
spectatorul distinge în faimoasele lazzi-uri 
replica gag-ului din umorul anglo-saxon.

Fantezia umoristică a montării, cu mul
te detalii amuzante, cu ingenioase in
trări și ieșiri din scenă, cu o maximă 
utilizare a fiecăruia din pu)inele-i obiecte 
de recuzită, punînd accentul major pe 
jocul tuturor actorilor și al fiecăruia în 
parte, se distinge printr-o trăsătură do
minantă, modernă și actuală, o ironie 
fină, ce învăluie oamenii și faptele lor, 
cu detașareș firească a teatrului de azi, 
care poate înțelege din intoleranța ri
dicolă a ducelui Efesului că lumea în 
care a trăit omul de la Stratford a văzut 
mulți nevinovați trimiși la eșafod în vir
tutea unor legi neomenoase.

Interpretarea comediei acesteia se 

bucură de prezența unor mari talente, 
în fruntea cărora, personal, l-aș situa pe 
Alee McCowen (Antipholus din Sira- 
cuza). Realismul și verva jocului 
său, caracterizat prin discreție și va
rietate, i-au atras adeseori aplauzele 
publicului la scenă deschisă. Rolul Adria
nei e interpretat cu un haz plin de far
mec de Diana Rigg, una din forțele 
artistice pe care compania shakespearea
nă se bizuie pe bună dreptate. Alte con-, 
tribufii valoroase la succesul reprezentă
rii comediei shakespeareane au adus 
Barry Mac Gregor și Clifford Rose (cei doi 
Dromio), lan Richardson (Antipholus din 
Efes), Ken Wynne (Angelo), Tony Church 
și Pauline Jameson (Aegeon și Emilia), 
Michael Murray (Solinus), Julie Christie 
(Luciana) și realmente tot restul distribu
ției, din care Michael Williams se deta
șează, în rolul doctorului șarlatan. Costu
mele, semnate de Anthony Powell, reu
nesc, cu inteligență, datele de simplitate 
și originalitate cerute de regie.

Pornind de la decor și costum, ca de 
la o prezență armonioasă de o impre
sionantă originalitate, cronicarul teatral 
face cunoștință, prin creația regizorală 
excepțională a lui Peter Brook, în Regele 
Lear, cu unul din acele acte contempo
rane care contribuie nemăsurat la pro
gresul artei spectacolului dramatic. Con
ceput pe spațialifate, ca un monument 
al abisului durerii omenești înfr-o epocă 
barbară, spectacolul tragic se desfășoară 
înfr-uri cadru total despodobit, căruia 
imensele suprafețe laterale „de culoarea 
vîntului" și fundalul cicloramic îi ampli
fică nuditatea încărcată de simbol. Tra
gedia bătrînului rege al britanilor s-a 
petrecut probabil cam pe vremea cînd 
Homer era centenar, iar Licurg se îna
poia la Sparta, dar într-o lume a nor
dului sălbatic, în care soarele civilizației 
pătrundea rar și greu. Metalul era pre
lucrat cu metode primitive, iar îmbră
cămintea oamenilor abia ajunsese ia pie
lea argăsită. Decorurile lui Peter Brook 
constă din cîteva mari panouri de tablă 
ruginită, iar costumele sînt de piele și 
poartă amprenta uzurii. Lumea lui Lear 
nu cunoaște dulceața vieții, ci doar pus
tiul ei, pe care scena deschisă reușește 

să o sugereze, ca spațiul și timpul în 
teatrul antic.

Shakespeare a făurit această gigantică 
opera, aducînd o legendă preisto
rică în actualitatea iacobeană. Pri
mejdia sfîșierii țării în principate feudale, 
sărăcia endemică a poporului, Contrazi
cerea științelor naturii cu prejudecățile 
teologice și violența caracteristică a acu
mulării primitive în Anglia sînt fapte isto
rice care dezvăluie fondul social al pie
sei și actualitatea ei incontestabilă în 
momentul decăderii feudalismului englez 
și al victoriei raporturilor și moralei bur
gheze ce răsturnau vechile noțiuni des
pre bine și rău, despre drept și nedrept, 
în favoarea unei lumi posedate de aur.

Nu vom stărui asupra interpretării con
temporane a tragediei, pe care shakes- 
peareologia universală a înțeles-o just, 
ca protestul unui umanist popular și al 
unui patriot luminat împotriva abuzuri
lor cu care tirania a însîngerat istoria 

tuturor popoarelor. Umorul amar al Bu
fonului punctează cu tîlc constatările fi
lozofice ale poetului. Peter Brook este 
un regizor realist în substanța sa și în 
principiile lui care spun că „regia nu 
trebuie să se atașeze în mod superficial 
dé text, ci să pătrundă pînă-n adîncul 
gîndirii autorului și să redea sensibil vi
sul său uitat, în modul cel mai viu”. 
In acest spirit, nu putem fi de acord cu 
concepția unor comentatori care extind 
descompunerea lumii lui Lear la orice 
lume, și amesteeînd-o cu aceea a tea
trului beckettian al disperării dau curs 
unor confuzii nedorite. Și în același spi
rit, al adevărului, spectacolul ne-a plăcut 
foarte mult.

Reprezentația se desfășoară cu destulă 
repeziciune dacă se ține seama de lungi
mea piesei și de faptul că din text se 
omite foarte puțin. Schimbările de decor 
se produc cu aproape nimic (un panou, 
o barieră, o masă, cîteva bănci) și la ve

dere. Personajele o- 
cupă aria de joc în
tr-o compoziție sa
vantă, dar firească și 
într-o lumină de sce
nă plină și invaria
bilă ; tonul cromatic 
al spectacolului ră- 
mîne dinadins șters 
ca să evidențieze jo
cul și glasul actorilor 
care valorifică textul 
dramatic.

Regele Lear e una 
din acele tragedii de 
la care spectatorul 
pleacă zguduit, dar 
cu sufletul împăcat, 
și spectacolul ne-o 
restituie în chip de- 
săvîrșit. Acest rar și 

. minunat efect se da- 
torește, în primul 
rînd, talentului celui 
mai bun interpret al 
lui Lear din ultimul 
deceniu, actorul Paul 
Scofield, după ce tot 
el a dat un Hamlet 
memorabil, reușind 
ceea ce doi artiști 
ca Laurence Olivier 
și Charles Laughton 
au realizat separat. 
Această dublă glorie 
îl încununează la nu
mai 40 de ani.

Mi-am dat seama 
că metoda lui de a 
pătrunde textul este 

confruntarea gestului, dar mai ales a gla
sului Său, cu replica propusă interpretării 
și realizarea unui acord parțial, de la 
vers cu vers la scenă cu scenă, pe teme
iul unei concepții odată dobîndife despre 
rol. Trecerea de la acordul parțial la cel 
general se cîștigă „din mers", în pofida 
convenției dramatice cunoscute despre 
cutare monolog sau cutare scenă. Teh
nica aceasta, pe care aș denumi-o de
ductivă, l-a ajutat să sublinieze sensuri 
noi și impresionante, care zăceau, de-a- 
mar de vreme în străfundul textului și 
să valorifice la scara unei maxime ex
presivități recomandarea shakespeareană 
de „a pune Firii o oglindă-n față". Ca
litatea stilistică a vocii lui îndelung culti
vate și natura temperamentului său gene
ros se întrevăd cu limpezime reunite pe 
parcursul unei oricît de ample vorbiri sce
nice, la fel de clare în acute și în sur
dină. Cred că umanitatea lui Lear nu 
poate reieși mai natural din ciudata lui 
comportare față de tot ce i se întîmplă, 
decît a făcut-o Scofield, descoperindu-i-o 
pas Cu pas, pe măsură ce realitatea mo
rală și fizică îi revelează adevărul condi
ției umane, iar bubuitul furtunii vestește 
trezirea elementelor purificatoare, ca o 
metaforă în expansiune pe care monolo
gul regelui deposedat o preia simplu și 
grandios prin glasul lui Scofield, transpu
nând tragedia personală și a familiei lui 
Lear în spațiile isforiei universale.

Se știe că interpretarea acestui rol co
pleșește prin ceea ce specialiștii numesc 
„titanismul" personajului, adică faptul că 
eroul se manifestă cu o extremă tensiune 
teatrală în tot ce face și în tot ce spune 
pe scenă. Lear e, în acest sens, un per
sonaj dramatic tipic pentru „lumea ca 
teatru", teoria scumpă lui Shakespeare și 
dramei elizabefhane. De aceea, evoluția 
lui nu este întotdeauna convingătoare. 
Sarcina actorului modern devine și mai 
dificilă cînd își propune nu numai să-l în
țeleagă, dar să-l și explice cu mijloace 
simple. Paul1 Scofield o duce, cu strălu
cire, la bun sfîrșit, arătîndu-ni-l, rînd pe 
rînd, încăpățînat și absurd, obtuz și 
răsfățat, umilit și îndurerat, revoltat și 
pocăit, pogorînd fără veste în scena 
nebuniei, ca în visul unui călător 
prea obosit, împăcat cu gîndul mor- 
ții. Așa mi l-am închipuit pe Lear, 
bătrînul rebel cărunt al lui Shakespeare, 
care a rezistat furtunii, a descoperit un 
grav adevăr și nici o pierdere nu l-a în- 
frînf, afară de pierderea speranței. Omul 
dezumanizat de putere și reumnnizat în 
durere : așa rămîne în amintirea noastră 
admirabila creație a lui Paul Scofield.

Nebunia Bufonului disimulează forța 
lui critică și ne-am obișnuit cu adevăru
rile lui care se exprimă în termenii în
țelepciunii populare. Pe alocuri, Shakes 
peare l-a făcut purtătorul său de cuvînt 
în interpretarea foarte inteligentă a luî 
Alee McCowen „nebunia" este mult es
tompată, topindu-se într-o caldă omenie, 
tristă dar spirituală, care slîrnește simpa
tia și vine în întîmpinarea fondului bun 
cu care Scofield îl înzestrează pe Lear 
pînă la urmă.

Cu o admirabilă prestanță scenică și o 
profund echilibrată confruntare de tem
peramente, cele trei surori și-au caracte
rizat personajele înfr-o ierarhie morală 
care, de asemenea, respinge convențiile. 
Interpreta Cordeliei, Diana Rigg, a insu
flat energie unui personaj condamnat, în 
general, la simpla ingenuitate. între su
rorile vinovate, „monștrii" Regan și Go- 
neril, cele două interprete engleze <u 
stabilit nuanțarea necesară cu mijloace 
foarte interesante. Pauline Jameson (Re
gan) și-a construit rolul pe datele unei 
feminități frustrate și pe un orgoliu nativ, 
care nu refuză de la început afecțiunea, 
dezvoltîndu-se mai tîrziu în patima față 
de Edmund ; e femeia care face răul 
plîngînd. Irene Worfh (Goneril) a ac
centuat în schimb trăsăturile rele, sadice, 
ale fiicei celei mai vîrstnice, iar în aven
tura ei cu Edmund a adus o raționalitate 
pe care o explică întreaga-i comportare, 
față de tatăl și soțul ei. Goneril „inves
tește și achiziționează”, cu un spirit al 
afacerilor în care sentimentele nu-și află 
locul, iar là nevoie ucide cu mîna ei. 
Ideea luptei lumilor, ilustrată și prin pe
rechea antagonică Edmund și Edgar 
(lan Richardson și Brian Murray) a fost 
fericit reluată în ciocnirea dintre Kent 
(Tom Fleming) și Oswald (Michael Wil
liams) în care interpreții au pus în va
loare, cu forță și subtilitate, contrastele 
dintre individualități, pe fondul zbuciu
mului general. Un tragedian de cea mai 
bună clasă, John Laurie, a făcut o creație 
exemplară în rolul lui Gloucester. Intîl- 
nirea lui cu Lear, lîngă Dover, e unul din 
momentele artistice de culme ale re
prezentației.

Muzica lui Guy Woolfenden, discretă 
și sugestivă, dă o nouă dimensiune 
grandioasă spectacolului. Sugerarea, so
noră a furiunii și a bătăliei e neînlrecută 
iar continuarea ecourilor de tunet la sfîr- 
șitul piesei — în locul marșului funebru 
indicat de text — aprofundează modern 
ideea că lupta oamenilor pentru adevăr 
nu s-a sfîrșit,
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în fiecare an, cîteva cargouri sau 
motonave se desprind de malul Du
nării, locul lor de „naștere" și plea
că să străbată mările, transportînd 
mii de tone de mărfuri. Constructo
rii navali gălățeni se străduiesc să 
trimită în lume vase trainice și mo
derne care să facă cinste pavilionu- 

■ lui- romînesc.
ZA'Construcția unui vas este o lu
crare complexă, la executarea că
reia sînt necesare diferite mate
riale. Consumul de materiale re
prezintă 60—65 la sută din prețul 
de cost al vasului. Dintre acestea 
la construcția unei nave ponderea 
cea mai mare o are metalul : circa 
70 la sută. De aceea o dată cu preo
cuparea pentru creșterea productivi
tății muncii, colectivul nostru acordă 
o mare atenție reducerii consumului 
de metal. Organizațiile de partid sti
mulează activitatea membrilor și 
candidaților de partid, a tuturor lu
crătorilor care fac propuneri pre- 
•țîbase privind utilizarea chibzuită a 
fiecărui metru pătrat de tablă, a fie
cărui gram de țeavă sau de cablu.

Economiile cele mai importante de 
metal s-au obținut în urma aplică
rii croirii și debitării tablelor și pro- 
filelor după album. Inițiatorii acestei 
metode, inginerul Vasile Lăcătușu șl 
tehnicianul Valeriu Melinte, au avut 
în vedere reducerea la maximum a 
deșeurilor, folosirea fiecărui centi
metru pătrat de tablă. Resturile re
zultate, în mod inevitabil, din croire 
sînt folosite la confecționarea piese
lor mici, care înainte se croiau din 
foi întregi de tablă.

Traian Balaeș și Cornel Cloșcă 
sînt autorii a două propuneri intere
sante : prin reproiectarea instalației 
de încărcare și schimbarea grosimi
lor la pereții interiori ușori la car
gouri s-a micșorat cu 26 tone con
sumul de metal pe vas.

La indicația organizației de partid 
a șantierului, comitetele sindicale au 
desfășurat o muncă temeinică de an
trenare a masei de salariați 
la acțiunea de economisire a meta
lului. în această direcție și colecti
vul secției turnătorie a obținut suc-

cese însemnate. Pînă nu de mult, 
elicele cargourilor de 4 500 tone se 
importau. în prezent ele se produc 
în întreprindere și, prin aplicarea 
unei tehnologii moderne, au carac
teristici tehnice superioare. Folosind 
metoda de turnare în maselote exo- 
terme, greutatea brută a elicei a fost 
redusă aproape la jumătate, reali- 
zîndu-se, în felul acesta, economii 
de 1 250 000 lei anual. în prezent 
se studiază aplicarea unei noi teh
nologii pentru realizarea elicei 
la cargoul de 4 500 tone. Prin acest 
procedeu se va înlătura prelucrarea

muncă avansate. Cantitățile impor
tante de material economisit sînt ex
presia concretă a orelor de studiu 
petrecute în biblioteca tehnică, în 
fața schițelor și a materialelor do
cumentare, a frămîntărilor creatoare 
ale unui mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din toate sec
țiile șantierului. Pentru cei mai 
mulți dintre lucrătorii șantierului 
introducerea noului în producție 
a devenit o adevărată pasiune. 
Dar noul nu-și face loc cu ușurință. 
Uneori autorii propunerilor îndrăz
nețe au avut de înfruntat părerile

torul Nedelcu Bacnaș, vechi con
structor de nave. Arătîndu-i cît de 
multă trudă cere executarea unui 
perete transversal din mai multe 
părți mici, el i-a propus să se gîn- 
dească împreună la o altă soluție, 
mai avantajoasă, de asamblare a 
secțiunilor mari. Consultînd publi
cațiile de specialitate și pe pro- 
iectanți, inginerul a ajuns la 
concluzia că noua metodă . este a- 
vantajoasă. Noul procedeu avea să 
ușureze considerabil munca oameni
lor, să ducă la o folosire mai rațio
nală a macaralelor, să sporească 
volumuTde producție pe cală și să 
scurteze ciclul de montare a unui 
cargou. Șantierul are astfel posibili
tatea să realizeze anual două car
gouri în plus și să obțină economii 
însemnate.

caz
mai puțin obișnuit

La dana de armare a
mecanică la pale, reducîndu-se mult 
volumul de manoperă.

Rezultatele dobîndite pînă în pre
zent sînt rodul muncii colective a 
tuturor secțiilor, al interesului spo
rit manifestat de conducerea tehnică 
a șantierului față de metodele de

Șantierului Naval Galați
celor care renunță cu greu la 
soluțiile vechi. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, cînd s-a propus o nouă me
todă de asamblare a secțiunilor va
sului în sectorul construcții-corp. Ing. 
Ștefan Drugescu a fost oprit într-o 
zi în hala de asamblat de muncl-

Toate acestea, deși limpezi și con
vingătoare, erau doar pe hîrtie. în
făptuirea lor cerea schimbarea pro
cesului tehnologic de asamblare a 
navelor. Un lucru destul de greu. 
La început, serviciul tehnic șl 
unii maiștri de raioane au sus
ținut că procedeul nu este efi
cient. Inginerul Ștefan Drugescu și 
muncitorul Nedelcu Bacnaș au fost, 
în cele din urmă, urmați de maistrul 
principal Nicu Macovei, maistrul de 
raion Ghiță Angheliu, inginerul Du
mitru Anghel și alții care au dat o 
mînă de ajutor la perfectarea nou
lui procedeu tehnologic. Astăzi, la 
două luni după aplicarea acestei 
metode, progresul este vizibil.

...Plutirea lină a vasului pe apă nu 
trădează nimic din freamătul mun
cii care l-a creat. Constructorii na
vali gălățeni consideră ca o înaltă 
îndatorire patriotică livrarea unor 
nave din ce în ce mai bune și în 
termen cît mai scurt.

Vasile VĂDANA, constructor 
naval, Aurel SPANACHE, mai
stru principal, și Mircea RO1BU, 
tehnician, din postul de cores
pondenți voluntari ai „Scînteii" 

de la Șantierul Naval Galafi

Sînt dispecer la stația „Avia- 
san" Brașov. Am dat uneori sem
nalul de plecare în cursă pe vre
me nefavorabilă. Atît piloții cît 
și medicii sau surorile care îi 
însoțeau în cursă nu au șovăit 
niciodată. Datoria le cere să facă 
tot ce e posibil pentru a salva 
viața bolnavilor. Cazul pilotului 
Vasile Constantin și al sorei me
dicale Sanda Nițulescu este însă 
deosebit.

Avionului care a decolat la 
Hoghilag i s-a desprins o roată. 
Vestea ne-a transmis-o un șofer 
care se afla de față în momen
tul decolării. Pilotul, sora medi
cală, care îl însoțea în acea mi
siune urgentă, aparatul erau în 
pericol... Pe aerodrom se și adu
naseră zeci de oameni. In aceste 
cazuri există două soluții : pa- 
rașutarea pilotului și a persoane
lor care îl însoțesc sau aterizarea 
pe risc propriu. I s-a comunicat 
la timp pilotului starea avionului. 
De jos i se făceau semne să se 
arunce cu parașuta.

Avionul a făcut cîteva ture în 
plus deasupra aerodromului. Mai 
tîrziu pilotul Vasile Constantin 
ne-a povestit că a procedat așa 
pentru a-i explica însoțitoarei 
sale situația. „Nu aveam dreptul 
s-o expun pericolului".

— Dumneata ce faci ? l-a în
trebat la rîndul ei însoțitoarea.

— Eu rămîn. Voi încerca să 
salvez aparatul. In urmă cu zece 
ani am trecut printr-o întîmplare 
asemănătoare.

— Rămîn și eu. Așa o să ai mai 
multă încredere în dumneata.

In timp ce cobora din carlinga 
avionului — care aterizase în 
bune 'condiții — pilotul Vasile 
Constantin ne-a spus nouă, celor 
care îl întîmpinaserăm, arătînd-o 
pe sora medicală Sanda Nițu
lescu :

— Dacă n-ar fi fost ea, poate 
că aș fi șovăit.

Nicolae Bl.EJA 
dispecer „Aviasan" — Brașov

e Mecanizatorii de la S.M.T. Ho- 
ria, raionul Hîrșova, au început lu
crările agricole pe terenurile celor 
șapte gospodării colective pe care 
le deservesc. In cîteva zile, au exe
cutat arături pe 400 ha. La gospodă
ria colectivă din comuna Topalu se 
însămînțează orz, mazăre și bor- 
ceag. Și colectiviștii din comuna 
Drăgoești, raionul Urzlceni, au în
ceput însămînțările de primăvară. 
Cu ajutorul mecanizatorilor de la 
S.M.T. Hagiești ei au semănat pînă 
acum peste 10 ha mazăre. (De la Ni
colae Badea — mecanic, și Gheorghe 
Mustețea — colectivist).

e în raionul Lăpuș s-au construit 
în ultimii doi ani 36 săli de clasă, 3 
cămine culturale, au fost electrifi
cate 11 sate etc. Anul acesta în ra
ion se vor construi încă 7 școli și se 
vor termina 8 școli începute anul 
trecut, se vor electrifica încă 13 sate. 
La executarea lucrărilor se vor folosi 
materiale din resurse locale. (De la 
Chira Nistor, economist).

• După cîteva luni de cercetări, 
analize și experimentări, colecti
vul Fabricii „Proletarul" din Turda a 
realizat, de curînd, un prim lot de 
blocuri de șamotă aluminoasă. Noul 
produs, destinat industriei geamuri
lor, întrunește o serie de calități 
superioare produselor utilizate pînă 
acum. (De la Belcin Ilie, planifi
cator).

• Secția învățămînt a Sfatului 
popular al raionului Slobozia a 
organizat la Școala de 8 ani 
din comuna Gh. Lazăr un schimb 
de experiență, la care au par
ticipat 125 de directori și profe
sori care predau obiectul Agricultu
ra. Programul întîlnirii a cuprins o 
lecție practică despre mulsul vaci
lor, vizitarea sectorului zootehnic al 
gospodăriei colective. (De la Ion 
Iordănăscu, secretarul Sfatului popu
lar al comunei Gh. Lazăr).

9 Sînt un om în etate. De mai 
mulți ani rămăsesem fără vedere. 
Nu de mult am fost operat de către 
medicii spitalului de ochi nr. 22. Da
torită operației și bunei îngrijiri 
mi-am recăpătat vederea. Nu pot să 
vă descriu bucuria ce o simt. Mulțu
mesc din inimă tuturor celor ce 
m-au îngrijit. (De la loan Chele, co
muna Băneasa-București).

• Frigotehnlștii de la întreprinde-* 
rea comercială interraională Con
stanța sînt în plină activitate. Ei se 
află acum pe teren, pe traseul Con- 
stanța-Hîrșova, pentru a revizui șl 
repara agregatele frigotehnica ale 
unităților comerciale. Intr-un timp 
scurt, ei au pus în funcțiune 30 de 
agregate. (De la Gheorghe Sevcenco, 
funcționar).

• De la începutul anului, centrul 
de incubație din Tr. Severin, a tri
mis gospodăriilor de stat Halînga și 
Moțăței 11 000 de pui de o zi. Peste 
cîteva zile, alți 20 000 de pui vor fi 
transportați la gospodării de stat șl 
colective din regiune. în acest an, 
de la centrul din Tr. Severin vor ple
ca, în unitățile agricole din regiune, 
300 000 de pui de o zi. (De la 
Alexandru Roată, pensionar).

• Colectiviștii din comuna Vlâ- 
dești, raionul Muscel, execută lucră
rile de îngrijire a pomilor din tînă- 
ra plantație de 280 \a. Totodată, el 
pregătesc terenul pe care vor plan
ta în primăvara aceasta coacăz ne
gru. Lucrările de pregătire se fac 
sub îndrumarea inginerului Pavel 
Sărățeanu. (De la Aurel Marian — 
instructor al sfatului popular raio
nal).

• De curînd, s-a deschis la Alud 
un magazin cu obiecte de artă 
populară, produse ale cooperativei 
„Record' din localitate. Noul maga
zin pune la dispoziția cumpărători
lor obiecte de artizanat, marochina- 
rie etc. (De la loan Bajzath, preșe
dintele cooperativei „Record").

• Intr-una din serile trecute, la 
podul rulant de la Bumbăcăria Ji
lava s-a rupt pinionul cel mare, 
Dacă acest lucru se întîmpla ziua, 
mecanicii de la întreținere ar fi re
mediat curînd defecțiunea. Noaptea 
însă situația era mai grea. Șeful de 
echipă Alexandru Dumitrlu se adre
să strungarului Ion Coca care toc
mai îșl terminase lucrul. Acesta 
răspunse imediat chemării, rămînînd 
toată noaptea în atelier pentru a 
repara pinionul. Dimineața, podul 
rulant transporta din nou mărfurile 
finite la magazie și la mașinile be
neficiarilor. (De la Geo Ciolcan, teh
nician).

în planul 
brigăzilor de cîmp

Gospodăria colectivă din Brehu- 
ești, raionul Botoșani, a cîștigat o 
bună experiență în cultura porum
bului și a sfeclei de zahăr. Anul tre
cu., în condiții puțin prielnice, am 
obținut producții medii la hectar de 
2 584 kg porumb boabe și aproape 
20 000 kg sfeclă de zahăr. Planul pe 
acest an prevede sarcini mai mari.

în gospodăria noastră terenurile 
au fertilitate diferită și de aceea 
consiliul de conducere se preocu
pă de amplasarea culturilor și de 
planificarea producției pe care tre
buie s-o realizeze brigăzile. Culti
văm cu porumb 300 ha. întrea
ga suprafață a fost amplasată în 
tarlale arate adînc din toamnă, 
fertilizate în bună parte anul tre
cut sau în această iarnă. Producțiile 
la hectar au fost planificate în 
funcție de calitatea terenului și de 
lucrările executate. La brigada a 
IV-a în tarlaua „Din șes", în supra
față de 20 ha, unde terenul e mai 
puțin fertil, am planificat 1 900 kg 
porumb boabe la hectar, în timp ce 
în tarlaua cu teren bun, numită 
„După Ratuș', am stabilit 2 800 kg la 

'Ta. La cultura sfeclei de zahăr, în 
\<rlaua de la „Lunca", pe o supra
față de 20 ha, s-au prevăzut 21 000 
kg la hectar, iar la „Șesul rît", 18 000 
kg la hectar. Planificarea s-a făcut 
pe baza cunoașterii terenului, îm
preună cu brigadierii și șefii de 
echipă. S-au stabilit amănunțit lu
crările care trebuie executate. Pre
gătirile pentru însămînțări sînt 
gata. Mașinile și tractoarele bri
găzii repartizate de S.M.T. sînt în 
bună stare ; pregătim oamenii care 
vor mînui mașinile.

Spre a stimula interesul brigăzilor 
șl echipelor să obțină producții cît 
mai mari, s-a prevăzut retribuirea 
suplimentară pentru depășirea pro
ducției planificate. In acest scop 

:u luat măsuri de îmbunătățire a 
videnței muncii.

tng. Pinfille MORARU
G.A.C. „Viața Nouă“-Brehuești

OBSERVAȚIILE
Este știut că statul nostru inves

tește an de an fonduri tot mai mari 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii.' în orașe s-au ridicat cartie
re întregi de blocuri frumoase, con
fortabile.

Iată de ce apare cu atît mai su
părătoare calitatea necorespunzătoa
re a unor articole de feronerie, e- 
lectrice și de instalații sanitare. La 
scurtă vreme după ce m-am mutat 
în blocul 33 din B-dul Muncii nr. 52, 
broaștele de la uși au început să se 
strice. Și nu numai la apartamentul 
meu. Prizele și întrerupătoarele se 
defectează ușor la manevrare. Nu e 
satisfăcătoare nici calitatea dușurilor 
de mînă, a garniturilor de la robi
nete etc.

Am aflat că s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea calității articole
lor folosite la noile blocuri in con
strucție. Ar fi bine ca rezultatele 
să se vadă cît mai repede, deoarece 
și întreprinderile care produc aceste

UNUI LOCATAR
articole au datoria să contribuie la 
efortul statului, al constructorilor 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit. Cred că și instalatorii ar tre
bui să lucreze cu mai multă atenție 
la montarea diferitelor accesorii.

Sorin VERNESCU
Blocul 33, B-dul Muncii 52, 

București

N. R. : Scrisori în care se sem
nalează calitatea necorespunzătoare 
a unor articole de feronerie și acce
sorii de la instalațiile electrice și sa
nitare au sosit la redacție și de la 
alți locatari din noile blocuri. Pro
blema îmbunătățirii calității acestor 
produse trebuie să se afle în atenția 
permanentă a organelor de resort 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și a întreprinderilor 
chemate să contribuie la asigurarea 
confortului în noile locuințe. Tot ce 
se livrează șantierelor să fie durabil 
și de cea mai bună calitate.

Mărunte dar necesare
noastră multeîn gospodăria 

transporturi se fac cu atelajele. De 
multe ori sîntem însă nevoiți să 
ținem animalele de muncă în graj
duri și să le hrănim degeaba, deși 
le-am putea folosi la transportul gu
noiului de grajd la cîmp și la alte 
treburi. Din ce cauză ? Nu găsim 
nicăieri caiele pentru potcovit. Și 
fără potcoave, pe polei sau pe drum 
pietruit, animalele lunecă sau li se 
distrug copitele. Am sesizat U.R.C.C. 
Corabia, ni s-a promis că vor fi 
aduse caiele la cooperative, dar 
ne-am ales doar cu promisiunile.

Nu înțelegem de ce nu se asigură 
aprovizionarea cooperativelor cu lu
cruri pe cît de mărunte și lesne de

produs, pe atît de necesare în gos
podăriile colective.

Nici căruțele nu le putem repara 
din cauză că nu avem de unde pro
cura obezi, spițe, cărbuni de forjă 
și alte materiale. Și alți președinți 
de gospodării colective din raion 
ne-au spus același lucru. Socotim 
că dacă ar exista mai multă preo
cupare, s-ar putea găsi pe plan ra
ional sau regional suficiente posibi
lități pentru aprovizionarea gospo
dăriilor colective cu aceste mate
riale.

Marin VRANCEA 
președintele gospodăriei colective 

Vișina Veche, raionul Corabia

La G.A.C. Topraisar, regiunea Dobro gea, se Iac intense pregătiri pentru campania de primăvară. Colectiviștii 
cu împrăștiat pe cîmp 2 700 tone gunoi de grajd. întreaga cantitate de semințe a fost condiționată. In foto
grafii : în laboratorul gospodăriei se face controlul semințelor (stînga). La răsadnițe, se controlează germi

nația semințelor (dreapta).

Difuzarea broșurilor
de educație sanitară

în ultimii ani, s-au 
toate coljurile țării, 
luntar de pe lingă 
nifare, milioane de broșuri,’ pliante și alte 
materiale de educație sanitară. Ele au 
un rol important în apărarea sănătății 
populației, învățînd oamenii cum să se 
ferească de boli sau ce măsuri să ia la 
primele semne de boală. Există însă, 
după părerea mea, unele deficiențe în 
difuzarea materialelor de educație sani
tară. Se știe că în prezent căminele cul
turale sînt răspîndite în cele mai înde
părtate sate. La fel și bibliotecile sătești. 
Am observat că, mergînd la căminul cul
tural sau la bibliotecă, foarte mulți oa

tipării și
prin activul vo- 

circumscripțiile sa-

difuzai în

AU CUVÎNTUL CONSUMATORII

„Ce marcă preferați" ?
Am 

reche 
oferit
Dar nu i-am cumpărat, deoarece cu 
ciorapi de această marcă am avut 
de cîteva ori neplăceri : fie că 
îi găsești gata rupfi în plic, fie că 
numărul înscris pe ambalaj sau ca
litatea nu corespund celor reale, ori 
se rup de cum i-ai tras pe picior. 
Chiar și vînzătoarea a recunoscut că 
în legătură cu acest articol se pri
mesc destule reclamații. Dar dacă 
astfel stau lucrurile, de ce îl mai 
oferă cumpărătoarelor ? E drept că 
plicurile de celofan trebuie să fie 
intacte în momentul vînzării ; este 
totuși necesar să se găsească și aici 
o soluție pentru ca tot atît de intact 
să rămînă și prestigiul mărcii fabri
cii, al magazinului respectiv.

— Vă rog- să-mi dați ciorapi de la 
Fabrica de tricotaje din Sibiu, i-am 
spus vînzătoarei. Ar fi trebuit să 
precizez de la început marca fabri
cii, deoarece am fost totdeauna mul
țumită de produsele acestei între
prinderi.

cerut intr-un magazin o pe
rie ciorapi. Vînzătoarea mi-a 
din cei produși la „Adesgo".

meni solicită cărți sau broșuri cu privire 
la apărarea sănătății, la îmbunătățirea 
condițiilor de igienă. Ii preocupă con
struirea de fîntîni igienice și întreținerea 
lor, asigurarea igienei locuințelor, pro
tecția muncii în agricultură etc. Multe 
din broșurile cu caracter sanitar, cerute de 
populația sătească lipsesc însă din biblio
tecile sătești, unde s-ar putea organiza 
chiar și discuții pe marginea lor.

Propun ca, pe lîngă formele de difu
zare folosite în mod curent (prin secțiile 
de educație sanitară din cadrul Inspec
țiilor regionale de igienă și protecția 
muncii, prin comitetele regionale, raio
nale și secțiile de Cruce Roșie) broșu
rile apărute în „Biblioteca educației 
sanitare" și cele editate de Crucea Ro
șie să fie distribuite bibliotecilor sătești 
și unităților agricole. Cred, dealtfel, că 
orice bibliotecă publică ar trebui să dis
pună de broșuri de popularizare a cu
noștințelor sanitare, foarte folositoare ma
selor largi ale populației.

Dr. Aurei APACHIȚEI Tineri laminatori de la Uzinele „Republica" ascultînd explicațiile maistru
lui Gheorghe Vancu

COLECTIVUL UN BUN PEDAGOG

Aurelia SIMIONESCU 
muncitoare

Prea curînd...
cumpărat recent o poșetăMi-am

din vinilin, cu ramă metalică. Curînd 
— mult prea curînd ! — s-a defectat 
încuietoarea, iar după aceea și rama. 
M-am interesat ce fabrică a livrat 
magazinului astfel de genți. Am aflat 
că sînt produse de „Flacăra Roșie" 
din Capitală. La fel am pățit și cu o 
sacoșă — alt produs al aceleiași în
treprinderi. Mai întîi s-a stricat fer
moarul (mi s-a spus că este o „crea
ție" a ,,Metaloglobus"-ului), apoi 
s-au desprins mînerele, deoarece e- 
rau capsate chiar în margine.

La ce pot folosi cumpărătorului 
obiecte, a căror rezistență este 
superficial sau deloc verificată de 
controlul de calitate ? Reparațiile 
necesare implică noi cheltuieli, 
scumpesc, în mod artificial, marfa. 
Cei de la „Flacăra Roșie" și 
cei de la „Metaloglobus" ar trebui 
să se gîndească la toate acestea 
înainte ca produsele lor să iasă pe 
porțile fabricilor.

De-a lungul anilor, colectivul uzi
nelor „Republica" s-a închegat și în
tărit, exercitînd o influență educativă 
puternică asupra membrilor săi. Co
lectivului nostru nu-i este indiferent 
cum muncesc oamenii, cum se com
portă ei în afara uzinei. Prin cîteva 
exemple vrem să arătăm cum acțio
nează colectivul în această direcție.

Secția mecanică și reparații, care 
are menirea să asigure buna întreți
nere a utilajelor, aduce o contribuție 
însemnată la realizarea sarcinilor de 
producție ale uzinei. Aici lucrează 
lăcătuși, strungari, frezori, electrici
eni cu o bună pregătire profesională, 
gata oricînd să întindă o mînă prie
tenească celui care are nevoie de a- 
jutor. Cu vreo cîțiva ani în urmă, un 
,tînăr electrician, bine pregătit profe
sional, a fost numit șef al unei echipe 
de întreținere a macaralelor. împre
ună cu echipa sa, își îndeplinea cu 
conștiinciozitate sarcinile profesionale. 
De la o vreme, însă, s-a constatat o 
schimbare în comportarea tînărului 
șef de echipă. începuse să lipsească 
nemotivat sau să întîrzie de la lucru. 
De cîteva ori, tovarășii din secție au 
dat crezare motivelor invocate de el. 
Dar repetarea absentelor și felul cum 
lucra îi îngrijora. Ce se întîmpla cu 
el ? începuse să bea, să-și piardă nop
țile. Firește, 
schimbarea în 
în familie.

Oamenii din 
organizația
comportarea electricianului într-una 
din ședințele grupei sindicale. I s-a 
arătat că lipsurile și întîrzierile lui 
nu numai că dăunează muncii, dar îi 
știrbesc prestigiul cîștigat. Totodată, 
i s-a atras atenția cu severitate asu
pra urmărilor ce le au în viața lui 
de familie. Se părea că critica și sfa
turile tovarășilor de muncă i-au mers 
la inimă, pentru că s-a angajat să-și 
îndrepte greșelile. Dar nu și-a ținut 
cuvîntul. Comportarea electricianului 
devenise o problemă pentru organi-

cite unul, tovarășii 
și-au spus cuvintul :

Ești răspunzător față 
față de familie !"... A

familie ? 
săi de 
„Opreș- 
de co- 
fost ca

aceasta dusese și la 
rău a comportării lui

brigadă, îndrumați de 
de partid, au discutat

Elvlra HANEȘ
gospodină

zația de partid, care a pus-o în dis
cuția adunării deschise de partid. „Ce 
părere aveți despre comportarea a- 
ceslui tovarăș în uzină și în 
Unul 
muncă 
te-te I 
lectiv,
un șoc pentru electrician. L-a cuprins 
rușinea, nu-și mal putea privi în ochi 
tovarășii de muncă. Aceasta i-a ușu
rat întoarcerea pe calea unei vieți 
demne. încet, încet, a redevenit ace
lași om harnic, disciplinat, preocupat 
de sarcinile secției. în familia lui și-au 
făcut loc Iarăși liniștea și buna înțe
legere. A reînceput să citească, a fost 
antrenat în diferite activități culturale. 
Tovarășii săi de muncă îl prețuiesc 
din nou, îi acordă încrederea.

Cu aceeași putere de convingere a 
acționat colectivul și în cazul unui 
tînăr care lucrează Ia serviciul admi
nistrativ. Atras de niște elemente în
răite, cu care se împrietenise, înce
puse să aibă comportări urîte. 
Acestea aveau urmări negative 
și în felul cum își îndeplinea 
sarcinile profesionale. Membrii de 
partid și ceilalți muncitori nu și-au 
precupețit eforturile și răbdarea pen
tru a-1 convinge că trebuie să pără
sească drumul greșit pe care 
case. Și putem spune că au reușit, tî- 
nărul schimbîndu-și radical con
duita la locul de muncă și în socie
tate.

Colectivul este preocupat și de o 
comportare demnă, civilizată a mem
brilor săi în societate, în viața de 
familie. Iată un exemplu. Unul dintre 
controlorii de calitate își făcea con
știincios munca, dar începuse să-și 
uite îndatoririle sale de soț și părinte. 
Cunoscuse o fată care-i acceptase 
prietenia fără să-și dea seama cît rău 
pricinuieșle acestei familii. Organi
zația U.T.M. l-a ajutat să deschidă 
ochii bine, să vadă urmările pe care 
le poate avea greșeala lui. Și ne 
bucură pe toți faptul că azi el dove-

de

apu-

dește că își înțelege răspunderea față 
de familie.

Relatînd aceste cazuri, n-am vrea 
să se creadă că colectivul uzinei 
noastre își exercită influența limitîn- 
du-se la a interveni atunci cînd ci
neva greșește. O deosebită atenție se 
dă muncii educative. Maistrul Gheor
ghe Vancu lucrează în uzină încă de 
la înființarea ei. Prin „mina" lui, cum 
se spune, au trecut numeroși tineri. 
„Am avut mult de învățat de la 
maistrul nostru", spun ei. El a știut 
să insufle tinerilor dorința de a-și în
suși temeinic meseria, de a fi oameni 
integri. Nu de puține ori, în jurul 
acestui om cu păr cărunt vezi adu
nați elevi ai școlii profesionale, 
care-i ascultă cu atenție sfaturile.

Îndrumate permanent de către co
mitetul de partid, organizațiile de 
bază, comitetele sindicatului,
U.T.M., folosesc forme variate, efica
ce, în munca educativă. Comitetul 
U.T.M. a organizat referate pe te
mele : „Cum să ne comportăm în so
cietate", „Sînt două feluri de a trăi?', 
„Tinerețe, prietenie, dragoste" și al
tele, urmărite cu mult interes și aten
ție. U.T.M.-ul, în colaborare cu comi
tetul sindicatului uzinei, se preocupă 
și de organizarea unor reuniuni în 
care tineri și vîrstnici să-și poată pe
trece o parte din timpul liber. „Serile 
distractive", ținute periodic, adună în 
sala clubului mulți participant care 
ascultă conferințe sau lecturi intere
sante, dansează.

Ca un adevărat pedagog, colecti
vul uzinei noastre se preocupă 
de toate problemele muncii și vie
ții miilor de oameni din care este 
format.

Alexandru DOBRE, locțiitor al 
secretarului Comitetului U.T.M., 
Dumitru ȚÎBIRNĂ, tehnician, 
Cosfache R. NICULAE, strun
gar, din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii" la 
Uzinele „Republica" din Capi

tals
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Calitatea nu-i jucărie...

Un punct 
de consultații

Punctul de consultații al Uzinelor „Se
mănătoarea" din Capitală desfășoară o 
rodnică activitate în sprijinul celor a- 
proape 1 300 muncitori, tehnicieni și in
gineri care studiază în diferitele cercuri 
ale învățămîntului de partid, sau la școa
la serală economică din uzină. Organi
zarea unor acțiuni variate, care răspund 
preocupărilor colectivului uzinei, atrage
rea la realizarea lor a unui număr mare 
de cadre cu experienfă și bună pregă
tire teoretică fac ca activitatea punctu
lui să fie urmărită cu interes nu numai 
de cursanții învățămîntului de partid, 
dar și de masa muncitorilor.

Propagandiștii sînt informați operativ 
asupra sarcinilor celor mai importante și 
mai actuale ale uzinei. Fotografia de sus 
îl înfățișează pe tovarășul Sibianu Dumi
tru, secretar al comitetului de partid, in- 
formîndu-i pe propagandiști asupra mo
dului cum au fost îndeplinite sarcinile de 
pian pe primele luni ale anului, insisfînd 
asupra îndatoririlor care revin colectivu
lui uzinei în realizarea angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre.

Cea mai mare parte a activității punc
tului de consultație este destinată aju
torării cursanților. Lunar se fin pentru ei 
expuneri. In luna februarie, cursanții 
cercurilor de economie politică anul II 
au ascultat expuneri pe teme ca : ,,Fo
losirea rațională a fondurilor fixe și a 
mijloacelor circulante", „Produsul social 
total, venitul național șl avuția naționa
lă" ; cursanții cursului seral anul I expu

La Uzina mecanică din Sinaia

Biroul organizației de bază din secto
rul „C” al Uzinei mecanice din Sinaia 
a stabilit ca adunarea generală a organi
zației să analizeze cum sînt puse în a- 
plicare prevederile din planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. Tov. Constantin 
Pinfă, secretarul organizafiei, discută cu

e întImpî a tîiess, a
Băncuță tocmai venise de la lucru. Fu

sese zi de salariu și, pe drum, se tot 
socotise cum o să cumpere cîte ceva 
de-ale îmbrăcăminții pentru ăi mici, un 
material de rochie pentru nevastă-sa ; 
poate și o pereche de pantofi pentru 
el. Luna asta cîștigase cam vreo 1 200 
de lei, plus alocația de stat pentru cei 
cinci copii. Și, pe cînd se juca cu unul 
din prichindei așteptînd să fie chemat 
la masă, iată că dă buzna pe ușă un 
bărbat în puterea vîrsfei, cu fața colțu
roasă, cu priviri tăioase, pline de răutate. 
Părea băut.

— Ai luat salariul ? l-a întrebat pe 
Băncuță musafirul nepoftit.

— L-am luat, s-a mirat acesta.
— Scoate trei sutare.
— Pentru ce ? I
— Dreptul meu.
— Ce drept ? I
— Nu face pe prostul cu mine. Oricît 

ați fi voi de muncitori, de salariați la 
stat, tot eu vă sînt bulibașă. Așa că-mi 
datorați ascultare și... bani.

— Cîndva ne-ai fost bulibașă, e ade
vărat, astăzi însă nu-ți datorăm nimic. Să 
Ieși imediat din casa mea.

Deodată Băncuță a simțit o lovitură 
năpraznică în moalele capului.

— O să vă fac eu să știți de frica 
lui Franț, a mai auzit Băncuță ca prin 
vis. în jurul său copiii și soția plîngeau 
cuprinși de spaimă...

în maldărul de scrisori sosite în ulti
ma vreme pe adresa ziarului nostru am 
dat peste una puțin obișnuită. Purta sem
nătura tînărului Băncuță Păucea din ora
șul Brăila, lată ce ne scria printre altele : 
„Am douăzeci și șase de ani. Sînt țigan 
și pînă acum cîțiva ani am fost nomad. 
Datorită regimului de democrație popu
lară noi ne-am hotărît să ne schimbăm 
viața și portul și să ne încadrăm în în
treprinderi ca să muncim și să trăim o- 
menește... Comitetul orășenesc de partid 
Brăila și sfatul popular ne-au ajutat să 
primim locuințe... Dar de la o vreme nu

nerea : „Congresul al lll-lea al partidului 
despre dezvoltarea bazei tehnico-mafe- 
riale a socialismului în etapa actuală" 
cei ce studiază istoria P.M.R. anul I : 
„Luptele eroice ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști din ianuarie—februarie 1933 
și însemnătatea lor istorică” ; iar cei din 
cercurile de economie concretă : „Co
interesarea materială — pîrghie impor
tantă pentru construirea socialismului".

La punctul de consultații cursanții se 
Intîlnesc adeseori cu propagandiștii pen
tru a primi lămuriri asupra problemelor 
studiate, lată-i (în fotografia de jos) pe 
turnătorul Ion Spînu, miezuifoarea Maria 
Dumitrache și maistrul Varlaam Bucu- 
rescu, cursanți ai unui cerc de economie 
concretă, pregătindu-se împreună cu 

maistrul Dumitru Ivan, care va prezenta 
cu acest prilej, în fafa adunării, o Infor
mare. (fotografia din sfînga).

Comitetul de partid al acestei uzine, 
(secretar tov. Victor Ștefan), acordă mul
tă atenție agitației vizuale, legării ei de 
sarcinile de producfie. Alături de grafi- 

mai avem trai din cauza lui Franț Nico
lae, fost bulibașă de șatră. Mereu ne 
caută pricină de ceartă, pretinde să-i 
dăm bani, el nefiind încadrat. Vă rog să 
ne ajutați tn această problemă pentru a 
deveni și noi oameni de nădejde”.

Ne-am deplasat la Brăila pentru a afla 
la fata locului amănunte despre viața a- 
cestor nomazi deveniți cetățeni stabili.

Ne aflăm într-unul din birourile -între
prinderii de plante medicinale. Pe scau
ne, Mihai Căldăraru, Volodea Petrache, 
llie Băncuță, Toma Anton — cu toții 
muncitori la această întreprindere. îm- 
brăcați în salopete, bărbieriți, tunși scurt, 
nimic nu-ți amintește de „lăieții" de al
tădată. Din obișnuință le oferim pachetul 
cu țigări să se servească, la care Mihai 
Căldăraru, în numele său și al celorlalți, 
ne refuză cu demnitate : „Mulțumim, a- 
vem țigările noastre". Am stat de vorbă, 
mai bine-zis i-am ascultat preț de cîteva 
ceasuri, după care ne-am dus la autorul 
scrisorii. Acesta, împreună cu fratele său 
Gogu Băncuță, ocupă o casă pe strada 
Republicii nr. 13. Amîndoi frații lucrează 
ca lăcătuși calificați la întreprinderea de 
industrie locală. Amîndoi, deși ca vîrstă 
sînt sub treizeci de ani, au cîte cinci 
copii. Păucea se pregătea să intre în 
schimbul de după masă. Soția, înarmată 
cu o sticluță de medicamente și o pi
petă, doftoricea un copil de cîteva luni, 
în jurul unei mese, înconjurați de liota 
de copii, am discutat multă vreme cu cei 
doi frați Păucea și Gogu Băncuță. Din 
spusele lor precum și ale celor amintiți 
mai sus relatăm cititorilor cele ce ur
mează...

Cîndva, nu-i prea mult de atunci, prin
tre chefliii cîrciumilor circula un șlagăr 
la modă : „Hai șatră iar la drum, Alt 
popas de-acum, Haideți copii...” Și mai 
departe, cîntecul continua cu idealizarea 
traiului de șăfrar. Șiruri de căruțe cu co
viltir încărcate vîrf cu boarfe, copii, pur
cei și găini, băteau drumurile nesfîrșite 

propagandistul lor, Miron Popescu, pentru 
seminarul în care vor discuta despre im
portanța ridicării calificării în vederea fo
losirii cît mai depline a tehnicii noi.

Comitetul de partid al uzinei se preo
cupă de găsirea unor noi metode, mai e- 
ficienfe, de sprijinire a celor care studia
ză în învăjămîntul de partid. La recenta 
ședinfă de comitet, în care s-a analizat 
desfășurarea învățămîntului de partid și 
politic U.T.M., s-a arătat că la punctul de 
consultație cursanții nu găsesc suficient 
material documentar ; se cere mai multă 
preocupare din partea colectivului punc
tului pentru generalizarea experienței po
zitive a propagandiștilor.

Constantin GĂUCĂ

cele care oglindesc desfășurarea întrece
rii, de panourile care popularizează cele 
mai bune rezultate în întrecerea socialistă, 
o formă interesantă o constituie vitrinele 
în care, alături de piese bine prelucrate, 
sînt expuse și unele dintre piesele rebu- 
tate. (fotografia din dreapta).

fără să-și găsească loc și odihnă nică- 
.ieri. Exotism, poezie, mister — acestea 
erau reprezentările pe care și le făceau 
despre viața șăfrarilor duduițele roman
țioase. Ba unele se și lăsau răpite, în 
imaginație, de cîte un voinic cu priviri 
de foc, plete ca pana corbului și mustața 
în furculiță.

Singurii care nu aveau habar de așa 
ceva erau chiar ei, nomazii. Lumea lor 
se mărginea la cele zece-cincisprezece 
corturi din cîte era alcătuită, îndeobște, 
o șatră. întrebarea ce și-o puneau între 
un sălaș și altul era dacă vor fi lăsați 
sau nu să-și așeze corturile la marginea 
orașului ori satului cutare. Principalii 
dușmani care-i urmăreau pas cu pas : 
foamea și frigul. Iar dintre aceștia parcă 
tot frigul era cel mai cumplit. Cum să 
reziste o simplă pînză de cort în fața 
unui viscol cum a fost, să zicem, cel din 
1954? Se aciuiseră la marginea unei co
mune din cuprinsul raionului Făurei. 
Noaptea s-a dezlănțuit prăpădul. O parte 
din corturi au fost zmulse și luate pe 
sus. Pînă să afle cetățenii din comună și 
să sară în ajutorul năpăștuiților, adă- 
postindu-i în case, trei dintre ei au și 
înghețat ; au fost găsiți chirciți lîngă un 
foc cît flacăra unei luminări. Păreau niște 
stane de piatră. •

„Hai șatră iar la drum..." In peregrină
rile lor nomazii, mai ales cei tineri, în
registrau cu mirare și înfrigurare, totoda
tă, transformările locurilor prin care tre
ceau. Fie că era vorba de sat sau de 
oraș, păreau de nerecunoscut de la un 
an la altul. Și în sufletul lor a început 
să prindă rădăcini un sentiment cu totul 
și cu totul nou, acela al omului de 
prisos, care trăiește degeaba, care nu 
aduce nimănui nici un folos. „Cît era 
să mai hoinărim ca o frunză dusă de 
vînt ?", rostește Păucea 
duri. Mihai Căldăraru, 
„sceptrul” de bulibașă,

dus pe gîn-
care definea
cu greu fă-

cea față numeroaselor întrebări ce i se 
puneau. Una dintre ele o auzea cel mai

® UN MERCEOLOG ȚENE 0 LE8TIE
TEHNICĂ

©TRĂINICIE Șl ASPECT 
® MODELE VECHI Șl NOI 
© CE-I INTERESEAZĂ PE COPII

Am asistat recent la o consfătuire 
despre calitatea jucăriilor mecani
zate produse de fabrica bucureștea- 
nă „Bucuria copiilor". Și-au spus 
părerile artiști plastici, pedagogi, 
lucrători din comerț. S-a arătat ce 
se face și ce ar mai fi de făcut în 
îmbunătățirea produselor fabricii. 
Începînd din 1962, fabrica a trecut 
și lă producerea unor jucării cu me
canism mai complex. Pentru acest 
an se anunță jucării noi. în ultimul 
timp fabrica se ocupă mai atent de 
calitatea modelelor aflate mai de
mult în producție. Se bucură acum 
de o mai bună apreciere a cumpă
rătorilor compresorul rutier, clovnul 
cu umbrelă, fluturele mecanizat etc. 
S-a îmbunătățit ambalajul ; este 
mai rezistent, mai atractiv.

Unii dintre lucrătorii comerțului 
au făcut însă demonstrații practice 
pentru a înfățișa concret reprezen
tanților fabricii deficiențe care mai 
persistă în acest domeniu. Un mer
ceolog din Cluj, împins de curiozi
tate, a scos mecanismul unei pisi- 
cuțe „jucăușe“ și, după ce l-a stu
diat cu migală acasă, îl prezintă a- 
cum la consfătuire. El vorbește ca 
un bun tehnician și arată celor de 
la fabrică greșelile pe care le-au 
săvîrșit în alegerea materialelor, în 
folosirea lor. Oare nu puteau ana
liza cu lot atîta exigență mecanis
mul chiar cei de la „Bucuria co
piilor“, îmbunătățind considerabil 
jucăria respectivă ?

Se pare că aici este una din lip
surile esențiale ale activității fabri
cii : slaba atenție acordată bunei 
funcționări a produselor, tehnicii. In 
legătură cu aceasta a fost bine ve
nită sugestia unui participant la 
consfătuire : în cadrul omologării, 
mecanismele să fie avizate separat 
de către specialiști din afara fabri
cii. în felul acesta, desigur, mai 
mare va fi atît rezistența lor, cît 
și... bucuria copiilor. Trăinicia — 
mai mult chiar decît aspectul, deși 
nici în această privință nu se poa
te face rabat — slujește și valoarea 
instructivă, efectul educativ al jucă
riei. Așa cum s-a subliniat și cu a- 
cest prilej, pe copii nu-i interesează 
dacă mecanismul n-a fost bine 
studiat înainte de a fi introdus 
în fabricație, dacă matrițele au 
fost executate în termen sau cu 
întîrziere, cu sau fără defec
țiuni. Ei vor jucării frumoase, atrac
tiv colorate, care să nu se strice de 
cum le-au despachetat. Dar fabrica 
răspunde acestei dorințe numai par
țial, prin modele mai vechi, al că
ror proces de fabricație a fost de 
mult însușit, în timp ce producția 
modelelor noi șchioapătă, deoarece 
procesul tehnologic nu este bine pus 
la punct chiar de la început. Arcu
rile cer un mare efort pentru-pune
rea în mișcare a mecanismelor, nu 
au o derulare regulată, trepidează 
continuu, fac zgomot. La unele ju
cării mașinăria se blochează ușor, 
se deplasează de pe fus. Unele pro
duse sînt livrate comerțului cu pie
se lipsă. „Aerodinamul electric“, de 
pildă, a ajuns în magazine fără fire
le de contact cu șinele, neputînd fi. 
deci, pus în funcțiune. Unele exem
plare de telefon cu sonerie n-au 
avut orificii pentru cheile care în
torc arcul. în schimb, la „compreso
rul rutier“, deși figurina a fost eli
minată, orificiul prin care ea era 
fixată în scaun a rămas. în legă
tură cu toate acestea, un reprezen
tant al magazinului „Victoria“ a po
vestit o întîmplare semnificativă. 
Un tehnician trimis de „Bucuria co

des : „Cît o mai ducem așa, bulibașă ?* 
la care el dădea din umeri a neputință. 
Nu era vorba să schimbi o cămașă sau 
o pereche de încălțări, ci un mod de 
viață pe cate-l moșteniseră din moși- 
strămoși, de cînd s-au pomenit ei rătă
cind pe meleagurile astea.

Cu mai mulji ani în urmă, la marginea 
Brăilei se instalau corturile șatrei condu
se de bulibașa Căldăraru. într-o seară, 
în jurul focului, bărbații, tineri și bă- 
trîni, s-au strîns la sfat. Frații Păucea și 
Gogu Băncuță, llie Băncufă, Toma Anton 
și alții au dezlănțuit atacul. „Noi intrăm 
în rîndul lumii. Dacă și voi vreți, bine, 
iar dacă nu, nu". S-a încins o discuție 
că pînă și copiii au amuțit. Căldăraru 
era și el convins că altfel nu se mai 
poate, că vremurile îi obligau să întoar
că spatele tradițiilor din trecut, dar cum 
și cu ce să începi ? Băirînul lorgu Stă- 
riescu o ținea una și bună : ,;Să zicem 
că ne lăsăm de port și de corturi, că 
ne tundem bărbile și pletele, dar din 
ce trăim și unde-o să trăim, cine-o să 
ne-asculte nouă păsul ?". Din spusele lor 
nu-ți dai limpede seama pe unde au 
umblat și cui i-au spus păsul. Cert 
este că au fost primiți și ascultați și de 
către primul secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Brăila, unde de ase
menea au găsit ascultare și înțelegere. 
„O să vă ajutăm să vă găsiți serviciu, 
locuințe, dar cu o condiție : să vă țineți 
de treabă”, li s-a spus.

Iar s-a adunat sfatul (de data asta 
i-au zis ședinfă) în care, „delegația" 
a dat raportul de ce-a făcut și ce-a 
dres. Toți s-au arătat mulțumiți. în în
cheiere, Căldăraru a ținut să sublinieze :

— Eu din clipa asta nu vă mai 
sînt bulibașă, da’ tot eu răspund 
pentru voi, că mi-am pus obrazu... 
Așa că să nu care cumva să mai stea 
vreunul din voi în corturi, să umble ca 
lăieții ori să se fină de găinării, că-l ia 
mama dracului...

S-a ridicat un cor de proteste. „Da’ce 
crede el, noi n-avem cuvîntîl"...

în acele zile, frizerii din Brăila au 
avut mult de furcă cu pletele și 
bărbile pînă-n brîu. Femeile și copiii se 
uitau cu oarecare teamă din ușa cortu
rilor la bărbații chipeși care se întorceau 
fudulindu-se grozav cu noua lor înfăți
șare.

Au fost adăpostiți provizoriu în cîteva 
barăci călduroase, prevăzute cu lumină 

piilor“ să demonstreze în magazin 
jucăriile produse de fabrică, cînd a 
văzut cum funcționează acestea, s-a 
jenat să mai spună că lucrează la 
C.T.C. și a susținut că face parte 
din centrul de creație al fabricii... 

îmbunătățirile aduse finisajului 
lasă și ele mult loc pentru mai bine. 
Spații libere între piesele asambla
te, margini tăioase, tablă încrețită 
la presare — iată cîteva dintre ne
glijențele pe care controlul de cali
tate al fabricii le trece cu vederea. 
Nu întîmplător mai mulți vorbitori 
au întrebat dacă ștampila C.T.C. se 
punè doar de formă, dacă nu cumva 
...se litografiază dinainte !

O altă problemă importantă este și 
aceea a reparării de către fabrică 
a jucăriilor returnate. Această ope
rație durează exagerat de mult ; 
defectele — rezultate, în genere, ale 
muncii în asalt — se înlătură cu în
cetinitorul, îndeosebi la jucăriile 
înapoiate de organizațiile comerci
ale din alte regiuni. Și încă ceva : 
e necesar ca produsele de serie să 
aibă aceleași însușiri ca la omolo
gare, să nu și le piardă pe parcurs, 
iar la contractări să nu se mai pre
zinte articole neomologate, pentru 
care nici nu există matrițe — ade
vărată „blană a ursului din pă
dure“.

Conducerea fabricii, care era de 
față, a fost de acord cu criti- 
cile adresate produselor. De fapt, 
întreprinderea și-a întocmit mai de 
mult un plan de măsuri pentru îm
bunătățirea producției de jucării ; 
acesta va fi completat cu sugestii 
culese la consfătuire. Evident, îm
bunătățirile nu se pot realiza cît ai 
bate din palme, dar nu înseamnă 
nici ca așteptarea să se prelun
gească prea mult. încrederea de
plină în produsele fabricii va 
fi îndreptățită doar atunci cînd 
în magazine vor intra numai jucării 
de cea mai bună calitate, într-un 
sortiment cît mai variat. Și nu o 
poziție ca aceea a șefului centrului 
de creație, care a încercat să justi
fice lipsurile producției de jucării 
prin tot felul de cauze „obiective”, 
va îndrepta situația, ci o muncă a- 
siduă, la un nivel tehnic mai 
înalt’„cV m.ai multă grijă pentru 
cumpărători. Un ajutor în această 
direcție trebuie să dea și comerțul, 
care are sarcina de a informa cu 
regularitate fabrica despre defec
țiunile unor jucării mecanizate, de 
a instrui și educa pe vînzători. Nu 
este satisfăcătoare colaborarea fa
bricii cu „Tehnometal”-București și 
„Viitorul”-Oradea — prima în ce 
privește matrițele, a doua — repere
le din. material plastic. Lucrul apare 
cu atît mai ciudat cu cît aceste în
treprinderi țin de aceeași direcție 
generală din Ministerul Industriei 
Ușoare , ca și „Bucuria copiilor". Ar 
fi nevoie de o mai bună coordonare 
a activității acestor întreprinderi 
privind producția de jucării.
JȘi din partea comisiei pentru ju

cării de pe lîngă Ministerul învăță
mîntului se așteaptă mai multă exi
gență la aprobarea unei jucării. 
Aceasta își va spune desigur cu- 
vîntul și asupra muncii desfă
șurate de centrul de creație al 
fabricii, a cărui activitate nu a fost, 
pînă acum, satisfăcătoare. Ar fi bi
ne să se studieze posibilitatea de 
a include în acest colectiv și artiști 
plastici talentați, competenți, care 
să contribuie la înfrumusețarea pro
duselor, la o mai bună alegere a 
materialelor, la crearea unui număr 
mai mare de noutăți pentru piața 
jucăriilor — frumoase, instructive, 
la un nivel tehnic superior.

La această consfătuire nu au par
ticipat și reprezentanții altor fabrici 
de jucării din țară. Pentru a-i da 
totuși caracterul unui schimb de ex
periență, concluziile trase cu acest 
prilej ar fi bine să ajungă la toți cei 
ce produc astfel de articole.

Emanoil MIHĂJLESCU

electrică etc. Firește, în primele zile fă
ceau focul afară, de frică să nu se aprin
dă barăcile, fineau ușile deschise 
ziua și noaptea fiind obișnuiți să stea „în 
curent", își culcau copiii pe jos.. Pe de 
altă parte, bărbaților le venea greu să 
se învețe cu progranîul de lucru al în
treprinderilor unde fuseseră angajați. Dar 
asta tot în primele zile. Acum nevestele 
lor (cel puțin o bună parte din ele) nu 
mai băteau străzile cu ghiocul și cu „hai 
să-ți ghicesc, domnișorule I”, ci stăteau 
acasă — bărbații să găsească mîncarea 
gata cînd vin de la muncă.

— Știți dumneavoastră cînd ne-am 
simțit noi pentru prima dată muncitori, 
la locul lor? ne întreabă Căldăraru.

— ?!
— Atunci cînd ni s-au dat carnete de 

sindicat.
Și toți se grăbesc să ne arate car

netele cu cotizația la zi. Căldăraru mai 
scoate din buzunar fotografia unei fe
tițe de opt ani în uniformă școlară. Fe
tița rîde cu toată fața.

— E Boboaca, o fac om cu carte, 
adaugă Căldăraru. Numai alocație pentru 
copii primește 700 de lei lunar. Frații 
Băncufă primesc cîte cinci sute, alții de 
asemenea.

Cinematograful și clubul au de
venit o obișnuință pentru ei. Atîta 
doar că le vine peste mînă să iasă în 
oraș cu nevestele, căci ele n-au renun
țat la portul țigănesc. Lui Păucea i-a ve
nit înfr-o zi să intre în pămînt. Se plimba 
cu nevasta pe stradă cînd iată că-l 
oprește un băfrîn și-l apostrofează :

— Tinere, cum de te lași prostit în 
halul acesta ? Nu știi că ghicitul e înșe
lătorie ?

Păucea a rămas cu gura căscată. Pas 
de-i spune că femeia nu-i ghicitoare ci 
nevastă-sa. Au renunțat la plimbare, iar 
acasă i-a spus soției :

— Dacă nu-ți schimbi țoalele, eu cu 
tine nu mă mai plimb în veci.

în timp ce Păucea ne povestește a- 
ceastă întîmplare, Gogu, cu mișcări so
lemne, despăturește o hîrtie și ne-o dă 
să o citim. O redăm întocmai : „Către 
tov. Băncuță Gogu... Vă facem cunoscut 
că începînd de la data de 28 martie 
1963, în urma examinării cunoștințelor 
dv. profesionale de către comisia tarifară 
de încadrare, conform instrucțiunilor Co
mitetului de stat pentru problemele de

In sera Institutului de biologie al Academiei R. P. Romine — cercetă« 
torii studiază condițiile de creștere a plantelor de cultură.

Lucrări
de împădariri

In acest an în regiunea Cluj vor 
fi împădurite circa 4 700 ha, dintre 
care peste 90 la sută în perioada de 
primăvară. Pentru aceasta, în pepi
niere au fost pregătiți peste 
27 900 000 puieți. Paralel cu aceste lu
crări, se vor planta cu plop selecțio
nat peste 100 km de-a lungul dru
murilor și șoselelor. Pentru reface
rea și ocrotirea fondului forestier 
din regiune, în anii 1960—1963 au 
fost efectuate împăduriri pe o su
prafață de 13 700 ha și s-au comple
tat golurile pe 5 800 ha.

(Agerpres)

Pregătiși de sezon
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

în aceste zile, la Tușnad-Băi se des
fășoară o intensă activitate gospodă
rească de renovare și înfrumusețare 
a stațiunii. Pentru cazarea în cele 
mai bune condiții a celor peste 30 000 
de oameni ai muncii care își vor pe
trece în acest an concediul aici, se 
execută reparații la vile și cantine. 
S-a procurat mobilier nou. Din cele 
20 de vile programate pentru repa
rații curente, aproape 10 sînt termi
nate. Din fonduri de reparații capi
tale se execută în prezent lucrări de 
instalații de apă, de introducere a lu
minii fluorescente, precum și altele. 
Conducerea întreprinderii balneare 
pregătește numeroase surprize plăcu
te și pentru turiști. După amenajarea 
unei cabane dotate cu bufet la Piatra 
Unică, recent s-a terminat construi
rea unei cabane turistice la Lacul 
Ana. Ambele sînt amenajate și mobi
late modern.

muncă și salarii, ați fost încadrat ca 
lăcăfuș la categoria V-a...”

...Toate ar fi bune dacă în viața aces
tor oameni n-ar fi intervenit Franț Nico
lae. Fost bulibașă de șatră (oamenii din 
aceasta șatră, la rîndul lor, s-au încadrat 
în diferite întreprinderi ca tinichigii, mun
citori necalificafi etc.), Franț este singurul 
care a rămas pe dinafară, singurul care a 
rupt-o doar pe jumătate cu vechiul mod 
de trai. A renunțat la cort ; încolo... Căl
dăraru, Gheorghe și Volodea Petrache, 
frații Băncuță și ceilalți ni s-au plîns că 
Franț le face zile fripte. îi așteaptă, cînd 
se dă salariul, la porțile întreprinderilor 
pentru a le cere bani, dă buzna peste 
ei în casă provocîndu-i la bătaie și multe 
altele. De ce ?• încă se mai consideră 
bulibașă, cu toate că nimeni nu-i mai re
cunoaște această calitate. Ne-am hotărît 
să-i facem o Vizită. Stă înfr-una din ba
răcile în care, înainte de. a fi mutați în 
case de cărămidă, locuiau țiganii amintiți 
mai sus. Intr-o încăpere nu prea mare 
am dat peste o droaie de copii. In mijlo
cul unui pat trona mama lor așezată tur
cește. Franț, „bulibașa", cinta la acor
deon, luîndu-se la întrecere cu un 
aparat de radio deschis. Este mulțumit ?

Da și nu. E mulțumit că nu-l mai 
ninge, nu-l mai plouă. Nu e mulțumit că 
nu mai este bulibașă ca pe vremuri. A- 
dică un fel de bulibașă tot mai este el. 
Ș-ar vrea să rămînă. l-a fost bine îna
inte. Da’ acum de unde bani, de unde 
putere?... Și atunci s-a gîndit să se 
adapteze și el. N-o mai fi avînd puterea 
cea mare de pe vremuri. Da’ un pic de 
putere tot mai are. Le arată el celor care 
nu vor să-l mai știe de bulibașă. Ce 
cred ei, dacă au devenit muncitori lui 
nu trebuie să-i mai dea cinstirea, „drep- 
ful" ? Și iată-l pe bulibașă care vrea să 
trăiască din banii munciți de alții. Ca pe 
vremuri. De-aia în ziua lefii pîndeșfe și 
se prezintă la „dreptul” lui. Și cei care 
nu înțeleg cu binele pățesc ca Băncuță, 
îi dușmănește și ar vrea să-i vadă din 
nou, în cort, sub puterea lui.

în lupta lor împotriva trecutului, a hră
părețului bulibașă, ar fi bine să simtă și 
mai puternic sprijinul organelor locale, 
al conducerii întreprinderilor în care lu
crează. în definitiv, ele le-au deschis 
ochii și i-au ajutat să devină oameni în 
rînd cu oamenii...

Gheorghe VLAD

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mine : Aida — (orele 19). Teatrul de stat 
de operetă : Sărutul Clanltel — (orele
19,30).  Teatrul Național „I. L. Caraglalé 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orelè 
19) ; (Sala Studio) : Avarul — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din 
bd Magheru) : Carieră pe Broadway — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — (orele
19.30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sahla 
nr. 76 A) : Comedia erorilor — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Casa inimi
lor sfărîmate — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Glulești : Băiat buri, 
dar cu lipsuri, — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil șl tineret (Sala din str. C. 
Miile) : Logodnicul de profesie se însoa
ră — (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) ; 7 păcate — (orele 17), Revista de 
altădată — (orele 20 ). Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al C.C.S. : Cîntă țara 
mea — (orele 20). Teatrul „Țăndărică* 
(Sala Academiei) : Punguța cu doi bani 
— (orele 16). Circul de stat : Nor. 
Stop-1964 — (spectacol prezentat de ar
tiștii circului din Praga — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Șeherazada — film pentru ecran pa

noramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15>
19; 21,30). Dezrădăcinații : Republica
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21.15), Capitol 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Flamura (10; 
12,15; 16; 18,15; 20.30). Iolantha : Carpațl 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Excelsior (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Foto Haber : București 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), To,- 
mis (9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (10,15; 12,30), Floreasca (10.30; 16; 
18,15; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 14; 16,151 
18,30; 20,45). Vi-I prezint pe Baluev — ci
nemascop : Festival (10; 12; 14,30; 16,30;. 
18,30; 20,30). Seano Boa : Glulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Melodia (10; 12; 14,30;. 
16,45; 19; 21). Doamna Tu Hau : Victoria 
(10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20.45), Fla
căra (16; 18; 20). Locotenent Cristina : 
Central (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Fe
roviar (10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30) Omul 
cu ricșa — cinemascop : Lumina (ae la 
orele 9 la orele 14 rulează în continua
re ; 16,15: 18,30; 20.45). Cascada diavolu
lui : Union (16: 18 15; 20.30), Drumul Să
rii (15,30: 17,45. 20) Program de filme 
pentru copii : Doina (orele xU). Hoțul 
din San Marengo : Doina (11.30; 13.45; 
16; 18,15: 20,30), Vltan’ (15; 17; 19; 20.45). A- 
desgo (15; 17; 19; 21). Cavalerul Par- 
dailian — cinemascop : Cosmos (14; 'A; 
18; 20). Uimitorul c alături, Chopin 1 
patrie. Sport nr. 1/1964 ; Timpuri r JÎ 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în con
tinuare ; 19; 21). Renul alb : înfrățirea 
între popoare (10; 16; 18; 20) Grivlța 
(10; 12; 14; 16: 18.15; 20.30), Ptogresul 
(15 30: 18: 20,15). Viață sportivă : Cultu
ral (14.30; 17.30: 20.30). Volga (10: 12,15; 
15: 17,45: 20,30). Noi doi, bărbații : Dacia 
(9.45; 12; 14,15: 16,30: 18.45: 21). Arta (16; 
18.15: 20.30). Rusalka — cinemascop : Sur
zești (16: 18.15: 20.30) Era noapte Ia Roma 
(ambele serii) : Bucegi (10; 13: 16.15;
19.30) , Cotroceni (16; 19.15). Haiducul de 
pe Ccrcmtiș : Unirea (16; 18.15: 20.30). 
Magazin film : Munca (15; 17: 19: 21). 
Valsul nemuritor : Popular (16; 18.15;
20.30) . Podul : Moșilor (15,30: 18: 20.30).’
Misterele Parisului — cinemascop : Au
rora (10: 12; 14; 16; 18.15: 20.30). Pași 
spre lună : Viitorul (16; 18,15; 20,30) Lu
ceafărul (15: 17: 19' 21). Pisica de mare : 
Colentina (16; 18; 20) Agatha, lasă-te de 
crime ! : Lira (15; 17; 19.- 20.45). Inculpa-, 
tul „1 040" : Crîngași (16; 18.15: 20,30). ' 
rentari (15; 16.45: 18.30: 20,15). A 12- V 
noapte : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Pentru copii : Val Vîrte. și co
rabia olandezului zburător (II). 10,50 —
Transmisiune de la Opera de stat din 
Cluj : Baletul „Esmeralda”. In oauze — 
Elbrus — Itinerar turistic ; Poșta televi
ziunii. In încheiere : Buletin de știri și 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor. Cerul a fost varia
bil, mal mult noros în sudul țării. Vln- 
tul a suflat slab pînă la potrivit din sec
torul vestic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 7 
grade la Deva Drencova, Moldova Ve
che șl Cîmpulung Moldovenesc și minus 
7 grade la Joseni.

In București : Vremea a fost schimbă
toare, cu cerul mal mult noros dimi
neața. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura rrtaximă — plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 martie • Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații izolate. Vînt slab pînă la 
potrivit cu unele Intensificări in sud- 
vestul țării. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între zero grade 
și minus 10 grade, iar maximele între 
minus 2 grade și plus 8 grade, local 
mai coborîte în nordul tării. Ceață lo
cală.

In București : Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar acoperit, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vint slab oină la po
trivit. Temperatura în scădere ușoa
ră, mai ales la sfîrșitul Intervalului.
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© LUCRĂRI DE PREVENIRE Șl COMBATERE A EROZIUNII SOLULUI

• TERENURI STERPE PRODUC 7 000 KG. STRUGURI LA HECTAR
® PĂȘUNI PE PANTE

★
la amiază, cu prilejul 

scrisorilor de acreditare,

*

Consiliul de Miniștri a aprobat a- 
cordul între guvernele R. P. Romîne

RODESC Șl PĂMÎNTURI

NEPRODUCTIVE

Terenuri amenajate în terase șl cultivate cu viță de vie la G.A.S. Seuca, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Multe din terenurile în pantă 
sînt supuse procesului de eroziu
ne. Mina și priceperea omului 
transformă însă coastele sterpe in 
pămînturi roditoare. In urma 
unor importante lucrări de pre
venire și combatere a eroziunii 
solului, aceste terenuri au început 
să fie cultivate cu porumb și 
grîu, sau plantate cu pomi fruc
tiferi și viță de vie. în ultimii 
10—12 ani au fost amenajate pen
tru plantații de vii și pomi peste 
140 000 de hectare terenuri în 
pantă, slab productive sau nepro
ductive, iar peste 100 000 de hec
tare de pășuni erodate au fost a- 
meliorate. Rezultatele sînt dintre 
cele mai bune. Pe pășunea ame
liorată acum un an în comuna 
Unțeni, raionul Botoșani, s-au ob
ținut 13 000 kg masă verde la hec
tar; la gospodăriile colective din 
comunele Băleni, Oasele, Cuca ș.a. 
din raionul Bujoru, pe coastele de 
deal terasate și plantate cu viță, 
producția medie de struguri a fost 
de 6 000—7 000 kg la hectar.

Anul acesta, lucrările de ame
liorare a terenurilor slab produc
tive, erodate, continuă. Se pre
vede amenajarea unei suprafețe 
de 42 000 ha prin extinderea cul
turilor în fîșii sau a benzilor în- 
ierbate. Pe 26 000 ha și respectiv 
16 500 ha, se vor face amenajări

MT=3M W
www 

pentru plantarea cu pomi fructi
feri și viță de vie. Se vor exe
cuta lucrări de ameliorare a pă
șunilor pe suprafețe întinse. Un 
volum mare de lucrări de acest 
fel Se va executa în regiunile 
Argeș, Galați, Oltenia și Banat. 
In regiunile Suceava și Cluj vor 
fi ameliorate mari suprafețe de 
pășuni ; în toate regiunile cu 
dealuri și coline se vor efectua 
lucrări importante pentru com
baterea eroziunii solului pe tere
nuri arabile.

In mai multe regiuni acțiunea 
de valorificare a terenurilor în 
pantă a început. Pînă acum, în 
regiunea Argeș au fost amenajate 
în terase circa 1 000 ha de tere
nuri în pantă, slab productive, 
care urmează să fie plantate cu 
viță de vie și pomi fructiferi în 
primăvara și toamna acestui an. 
S-au deschis noi șantiere de lu
cru în regiunile Suceava, Galați, 
ș.a Mai mult de jumătate din lu
crările de amenajare și terasare 
a terenurilor erodate se execută 
cu ajutorul tractoarelor grele și ■ 
al buldozerelor. Ele au fost puse 
la dispoziția brigăzilor organizate 
în acest scop în 30 de S.M.T.-uri 
situate în zonele cu un mare vo
lum de lucrări.

PRIMIREA LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI 

A MINISTRULUI 
JAPONIEI LA BUCUREȘTI

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Gheor
ghe Apostol, a primit miercuri în 
audiență de prezentare pe noul tri
mis extraordinar și ministru pleni
potențiar al Japoniei la București, 
Takeso Shimoda.

în aceeași zi, ministrul Japoniei a 
fost primit de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gogu Rădulescu. A fost de față mi
nistrul Comerțului Exterior, Victor 
Ionescu.

Miercuri 
prezentării 
trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Japoniei a depus o 
coroană de flori la Monumentul E- 
roilor Patriei. La solemnitate au 
fost de față reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Minis
terului Forțelor Armate și Sfatului 
popular al Capitalei.

k
Ministrul Japoniei a oferit miercuri 

seara o recepție în saloanele Hote
lului „Athénée Palace“. Au partici
pat academicienii P. Constantinescu 
Iași și St. S. Nicolau, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superi
ori ai Ministerului Afacerilor Exter
ne. Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai Corpului Di
plomatic.

•»X»? ' 

și R. S. F. Iugloslavia privind trans
porturile internaționale rutiere, în
cheiat la București la 25 decembrie 
1963.

CU PRILEJUL TURNEULUI 
TEATRULUI SHAKESPEARE

Miercuri dimineață, colectivul 
Teatrului „Royal Shakespeare Com
pany“ a avut o întîlnire cu oameni 
de teatru din Capitală la Asociația 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale. Artiștii englezi 
au fost salutați în numele A.T.M. 
și al artiștilor din Capitală de ar
tista emerită Dina Cocea. Din partea 
oaspeților, actorul Paul Scofield a 
mulțumit pentru calda primire fă
cută. întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Artistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor, a 
oferit la restaurantul „Athénée Pa
lace un cocteil în cinstea oaspeților 
englezi. Au participat Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului Cinematogra
fiei, funcționari superiori din Mini
sterul Afacerilor Externe, oameni de 
artă. Au fost de față James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Britanii 
în R. P. Romînă, și membri ai am
basadei.

în după-amiaza aceleiași zile, Ja
mes Dalton Murray, ambasadorul 
Marii Britanii în R. P. Romînă, a 
dat un cocteil la sediul ambasadei cu 
prilejul turneului actorilor englezi. 
Au participat reprezentanți ai con
ducerii Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură.

★
după-amiază a avut loc 
simpozionul „Crearea și 
bazei tehnico-materiale 

în R. P. Romînă“.

Miercuri 
în Capitală 
dezvoltarea 
a socialismului
Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. Roman Moldovan, prim- 
vice-președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării. în cadrul sim
pozionului au vorbit ing. Mihai Ma
rinescu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
ing. Aurel Groapă, secretar general 
în Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei.

(Agerpres)

Railioîeodolit meteorologic
la Constanța

La observatorul aerologic din 
Constanța se instalează un radioteo- 
dölit destinat cercetării stratu
rilor superioare ale atmosferei. 
Aparatul funcționează pe principiul 
radarului și urmărește deplasarea 
unor radiosonde de tip special, dînd 
indicații prețioase asupra direcției 
și vitezei vîntului, presiunii atmos
ferice, temperaturii și umezelii ae
rului pînă la înălțimi de 35 de kilo
metri. Prelucrarea datelor obținute 
cu ajutorul radioteodolitului va 
contribui la îmbunătățirea calității 
prognozelor meteorologice pentru 
vestul Mării Negre, la protecția na
vigației aeriene și maritime.

Atiețiî continuă 
activitatea în sală

VEȘTI DIN TÀRILE SOCIALISTE
n stațiile trenului subteran
Metroul a ajuns la stația terminus. 

Pasagerii au coborît și ușile s-au 
închis. La punctul de comandă, al 
stației, inginerul apasă pe un buton. 
Dintr-odată, fără ajutorul mecani
cului, trenul se pune în mișcare și 
prinde viteză. Apoi, își încetinește; 
mersul, intră, fără intervenția di
rectă a omului, pe linia de întoar
cere și revine printr-un alt tunel în 
stație. Astfel, pe magistrala subtera
nă din Moscova a început experi
mentarea noului sistem de întoarce
re automată a garniturilor— rela
tează ziarul „Izvestia“.

...Scheme electrice ajută pasageri
lor să urmărească cu ușurință iti- 
nerariul pe care îl au de parcurs. 
Automate speciale schimbă banii în 
monede potrivite care, introduse în 
alte automate, obțin „libera trecere" 
în incinta stațiilor de metrou. Esca
latoarele coboară cu mare viteză pa
sagerii pe peroane. Nu de mult, pe 
liniile metroului au apărut vagoane 
noi, confortabile. Ele sînt cu 7 tone 
mai ușoare decît cele de pînă acum, 
fiind înzestrate cu sisteme mult mai 
perfecționate de pornire și frînare. 
O garnitură formată din asemenea 
vagoane dezvoltă o viteză de 90 km 
pe oră în loc de 65—75 km.

De multă vreme, pe linia de cen
tură a metroului au fost date în 
exploatare trei garnituri utilate cu

Institut
de prim-aj^tor medica!

De curînd a fost terminată con
strucția noii clădiri, înaltă de 11 e- 
taje, a Institutului de prim-ajutor 
medical „N. I. Pirogov“ din Sofia. 
Institutul este înzestrat cu aparate 
medicale moderne și cuprinde zece 
laboratoare, o secție de chirurgie cu 
mai multe săli de operație, saloane 
pentru bolnavi, cabinete de consul
tație. Secția de chirurgie este prevă
zută cu aparatajul necesar unor 
servicii specializate : traumatologie 
complexă, intervenții ginecologice 
de urgență, răniri ale craniului etc. 
Un interes deosebit prezintă centrul 
de luptă contra morții aparente, 
unde vor fi aplicate pacienților cele 
mai eficace procedee de reanimare.

B

Prezențe rominești peste hotare Convorbire
La Berlin în sala Teatrului 

„Metropol“ a avut 
loc primul concert al artistului po
porului George Georgescu, în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
Republica Democrată Germană. 
Sub bagheta maestrului romîn, or
chestra filarmonică a orașului Ber
lin a interpretat trei piese ale com
pozitorului Richard Strauss. Con
certul s-a bucurat de un deosebit 
succes, dirijorul George Georgescu 
fiind aplaudat minute în șir de pu
blicul berlinez. 

aparatură electronică de calcul, așa- 
numitul „automecanic". In acest an, 
numărul unor astfel de garnituri se 
va ridica la opt. „Automecanicul" 
conduce trenul după grafic, cu cea 
mai mare exactitate. El „știe“ unde 
și cînd trebuie să cîștige eventualele 
secunde pierdute, unde să oprească.

In luna februarie a fost dată în 
exploatare, experimental, o stație- 
dispecer centrală. Este o instalație 
specială care analizează graficul 
circulației și raportează concluziile. 
Instalația nu scapă din vedere nici 
măcar întârzierile de o secundă ale 
trenului subteran și emite pe loc 
semnale de avertisment, dispecerul 
putând lua imediat măsuri de rein
tegrare a trenului în grafic.

Metroul de mîine va dispune de 
un sistem de automate care vor în
locui aproape în întregime munca 
omului.

Uzina chimică din
La Sinuiju, în R.P.D. Coreeană, 

se execută lucrările de finisare la 
uzina chimică de hîrtie și fibre sin
tetice. Cele mai multe secții ale 
uzinei au și început să funcționeze.

Teleferic în munții Taira (H. S. Cehoslovacă)

/

bn . Asociația Franța-
^ans Romînia a orga

nizat o manifestare prezidată de 
scriitorul Pierre Paraf. Președintele 
Camerei sindicale a directorilor de 
teatru din Franța, Paul Douai, a 
vorbit despre „Arta teatrală în Ro
mînia“. Au luat, de asemenea, cuvîn- 
tul Jean Darcante, secretar general 
al Institutului internațional al tea
trului ; André Boll, realizatorul de
corurilor pentru primul spectacol 
din 1936 cu opera „Oedip“ de Geor
ge Enescu, care au vorbit despre 
călătoriile făcute în Romînia.

Mase plastice 
la construcții de nave

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii șantierelor navale din Szczecin, 
R. P. Polonă, au început anul 
acesta construirea vasului „Che
rnik", primul vas polonez înzestrat 
cu numeroase piese confecționate 
din materiale plastice care înlo
cuiesc metalul. Eliminarea su
durii și nituirii prin lipirea 
pieselor cu răniși epoxidice; acope
rirea punții vasului cu pardoseală 
de masă plastică, mai ușoară, mai 
rezistentă și mai ieftină ; realizarea 
stâlpilor de antenă pentru radio din 
rășină epoxidică — iată cîteva din 
schimbările pe care le deter
mină folosirea maselor plastice la 
construcția de vase. Ca urmare, se 
obține o însemnată reducere a 
greutății navei, iar durata ei de 
exploatare poate fi prelungită.

Sinuiju
întreprinderea, care se întinde pe 
o suprafață de 88 000 mp, are o ca
pacitate de producție anuală de 
30 000 tone hîrtie și 15 000 tone fi
bre sintetice.

Mikoian
— W. Ul-

C. C. al
BERLIN 11 (Agerpres). 

bricht, prim-secretar al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., a avut la 10 martie 
o convorbire în probleme interesînd 
cele două părți cu A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
a sosit la Berlin cu prilejul- celei 
de-a 70-a aniversări a lui Otto 
Grotewohl,

Un succesor a! lui U-2 ?

A patra victorie la „mondialele" 
de handbal

Romînia-Danemarca £5-15
Selecționata R. P. Romîne continuă 

seria victoriilor în cel de-al 5-lea 
campionat mondial masculin de 
handbal în 7. Aseară, la Praga, în 
primul meci al semifinalelor, hand- 
baliștii noștri au învins cu 25—15 
(10—7) reprezentativa Danemarcei, 
la capătul unui joc de o factură teh
nică remarcabilă.

Fotbal

C S. M. REȘIȚA-MOLDOVA 
CHISINĂU 0-0

A

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa sovietică de fotbal 
Moldova Chișinău a jucat miercuri 
la Reșița cu formația locală C.S.M. 
Meciul s-a terminat la egalitate (0-0).

In prima întîlnire a turneului, 
Moldova a învins cu 4-2 pe Crișul 
Oradea.

zzAlacerea/Z dopingului
în urmă cu cîteva zile, presa spor

tivă italiană a relatat pe larg faptul 
că cinci jucători ai echipei de fotbal 
F. C. Bologna, sînt învinuiți de a fi 
folosit stimulente farmaceutice (dău
nătoare organismului) înaintea unui 
meci de campionat. Practica dopa
jului este pusă în afara regulamen
telor sportive. O comisie de anchetă, 
alcătuită din specialiști, cercetează 
îndeaproape cazul amintit. Se pare 
însă că cei implicați în „afacerea 
dopingului" iau... contramăsuri.

Agenția France Presse a anunțat 
că luni noaptea profesorul Pietro 
Niccolini, președintele comisiei con
tra dopingului a Federației italiene 
de fotbal, a fost găsit în stare de 
inconștiență, serios rănit la cap, sub 
scara locuinței sale din Florența. So
licitată să facă investigațiile de ri
goare, poliția este tentată să creadă, 
după cum transmite agenția amin
tită, că e vorba nu de o întîmplare 
ci de răzbunarea unor persoane ne
identificate, interesate să îndepăr
teze un martor supărător pentru afa
cerile cu dopinguri.

Bilete pentru Olimpiadă..- 
prin loterie

Comitetul organizatoric al Olimpia
dei de la Tokio a rezolvat într-un 
mod original problema suprasolicită
rii de bilete din zilele de deschidere 
și închidere a jocurilor olimpice; 
Văzîndu-se în situația de a nu putea 
face față celor 2 628130 cereri pen
tru participare la ceremonia deschi
derii Olimpiadei și 917 014 la închi
derea ei, Comitetul organizatoric a 
recurs la... loterie. In acest scop s-au 
difuzat 3 545 144 de ilustrate cu nu-

I n cîteva
Desfășurat în localitatea Waregem, cam

pionatul de cros al Belgiei a fost cîștigat 
de campionul european la 3 000 m obsta
cole, Gaston Roôlants. El a parcurs dis
tanta de 12 km în 36’57”. Locul doi a fost 
ocupat de Marcel Vandewattyne în 37’09”.

★
în cadrul unui concurs atletic desfășurat 

pe stadionul de iarnă din Leningrad, Lud
mila Kabanova a realizat pe 100 m plat, 
timpul de ll”S/10. La 80 metri garduri pe 
locul întîi s-a clasat Nila Kulkova — 
(ll”2/10). Galina Zîbina a cîștigat arunca
rea greutății Cu 15,95 m.

★
Selecționatele de fotbal (juniori) ale 

Suediei și R. P. Polone s-au întîlnit în
tr-un meci amical la Wroclaw”. Victoria a 
revenit tinerilor fotbaliști suedezi CU sco
rul de 1—0 (0—0).

*
Cursa ciclistă Sässari-Cagliari (225 km) 

a fost cîștigată de belgianul Edgar Sorge- 
loos în 5h 16’27”. Locul doi, la o lungime 
de bicicletă, a fost ocupat de italianul 
Carlesi. Rik Van Looy (Belgia) a sosit pe 
locul 5 în același timp cu învingătorul.

4r
Echipa olimpică de fotbal a R. P. Bul

garia a susținut la Sofia, în compania for
mației sovietice Dinamo-Moscova, primul 
său meci de verificare în actualul sezon. 
Fotbaliștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (1—0). Golurile au fost 
marcate de Dimitrov (min. 23), Peșev 
(min. 68), Kotkov (min. 82).

mere, dintre care doar 65 000 urmau 
să devină posesoare ale cîte unui loc 
în tribunele stadionului olimpic. Acest 
stadion poate cuprinde în două zile 
160 000 de oameni, dar publicului ja
ponez îi revin doar 65 000 de locuri. 
Dintre acestea 32 000 vor fi în ziuă 
deschiderii și 33 000 în ziua închide
rii Jocurilor olimpice. Restul biletelor 
pentru cele două zile vor fi reparti
zate organizațiilor sportive japoneze, 
oaspeților de peste hotare etc.

rânduri
Orașul iugoslav Sarajevo va găzdui între 

22 martie și 9 aprilie un mare turneu in
ternațional de șah. Vor lua parte marii 
maeștrii Polugaevski (U.R.S.S.), Uhlmann 
(R. D. Germană), Pachman (R. S. Ceho
slovacă), Trifunovici, Ivkov, Parma (R.S.F. 
Iugoslavia), maeștrii internaționali Ciocîltea 
(R. P. Romînă), Dely (R. P. Ungară), Hort 
(R.S. Cehoslovacă), Bogdanovici, Damiano- 
vici, Matulovici (R.S.F. Iugoslavia), maeș
trii Gufeld (U.R.S.S.), Kozomara (R.S.F. 
Iugoslavia) și alți doi șahiști iugoslavi.

*
Renumitul atlet sovietic Valeri Brumei, 

recordman mondial la săritura în înălțime, 
a sosit Ia New York pentru a primi pre
miul atribuit celui mai bun sportiv din 
lume al anului 1963.

într-un interviu acordat ziarului „New 
York Times“, Brumei a declarat că anul a- 
cesta intenționează să atace recordul mon
dial la înălțimea do 2,31 m. El a vorbit, 
de asemenea, despre pregătirea sa pentru 
decatlon, arătînd că speră să atingă 9 500 
puncte in această specialitate.

*
în orașul Bergamo s-a disputat ieri me

ciul retur pentru turneul preolimpic de 
fotbal între selecționatele Italiei și Turciei. 
Italienii au cîștigat cu scorul de 7—1 
(4—0). Primul meci, desfășurat la Ankara, 
se terminase la egalitate (2—2). Echipa o- 
limpică a Italiei s-a calificat astfel pentru 
turul doi, urmînd să întîlnească reprezen
tativa olimpică a R. P. Polone.

In tot acest timp, cît vremea nu 
permite desfășurarea antrenamente
lor șl concursurilor în aer liber, atle- 
țfi bucureșteni își continuă activita
tea în sala Floreasca II. Aci, dumi
nică de duminică se organizează 
întreceri. La ultimele concursuri s-au 
realizat performanțe bune. Printre 
ele se înscrie și noul record repu
blican de sală la săritura cu prăji
na (4,31 m) stabilit duminică de 
atletul Petre Astafei (Steaua). O 
dispută pasionantă a prilejuit finala 
probei de 50 m plat juniori I. Patru 
dintre finaliști au înregistrat același 
timp : 6"4/10. Un infim avans a avut 
totuși Gh. Bălașa (S.S.E. 1), care a 
fost declarat cîștigător. In fotogra
fie : Sosirea în iinala probei.

Foto : M. Andreescu

COMUNICATUL COMUN POLONO-FINLANDEZ
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția P.A.P., 
la 10 martie, în încheierea vizitei 
oficiale în Polonia a președintelui 
Finlandei, U. Kekkonen, a fost dat 
publicității un comunicat comun.

Convorbirile, subliniază comuni
catul, au scos la iveală asemănarea 
dintre punctele de vedere în princi
palele probleme privind întărirea 
păcii și securității internaționale. 
„Cele două părți au subliniat ne
cesitatea promovării consecvente a 
politicii de coexistență pașnică din
tre statele cu sisteme politice dife
rite, precum și a respectării depline 
a principiilor Cartei O.N.U. Ele 
consideră deosebit de importantă 
renunțarea tuturor statelor la folo
sirea forței în relațiile reciproce și 
rezolvarea tuturor litigiilor pe calea 
tratativelor. Conducătorii de stat ai 
Finlandei și Poloniei și-au exprimat 
părerea că numai dezarmarea gene

DE PR
„PROMOȚIA PĂCII"

In sala teatrului din orașul Natal, 
capitala statului brazilian Rio Gran
de do Norte, a avut loc festivitatea 
absolvirii unei noi promoții a Facul
tății locale de științe juridice. Cei 33 
de tineri juriști, care au absolvit 
cursurile în acest an, au cerut deca
natului ca promoția lor să fie numită 
„promoția păcii“. Luînd cuvîntul cu 
prilejul acestei festivități, profesori ai 
facultății, reprezentanți ai organizații
lor obștești din acest stat au salutat 
inițiativa tinerilor juriști, subliniind 
totodată că lupta pentru consolidarea 
păcii corespunde năzuințelor tuturor 
popoarelor și continentelor.

VAL DE FRIG Șl ZĂPEZI
ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ...
întreaga Europă occidentală este 

dominată de frig. A nins în toată 
Franța, inclusiv insula Corsica. Înghe

rală și totală poate elibera lumea de 
spectrul distrugerii și poate garanta 
omenirii o pace trainică“, subliniin- 
du-se în acest sens necesitatea de a 
se pune capăt cursei înarmărilor. Ei 
consideră că sînt de dorit și sînt po
sibile acordurile privitoare la măsu
rile parțiale care ar accelera proce
sul de dezarmare. Comunicatul sub
liniază, de asemenea, importanța 
comerțului internațional pentru lăr
girea colaborării pașnice, pentru 
cauza destinderii.

în ce privește relațiile dintre Po
lonia și Finlanda, ambele părți au 
constatat cu satisfacție că ele se dez
voltă în spiritul stimei reciproce și 
prieteniei, că ele servesc intereselor 
ambelor țări.

Președintele Finlandei, U. Kekko
nen, l-a invitat pe Aleksander Za- 
wadski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, să facă o vizită 
oficială în Finlanda.

E T ü T I N D E N I
țul a provocat numeroase accidente în 
multe orașe franceze. Pentru prima 
dată, iarna aceasta, tunelul Simplon 
nu a putut fi folosit. Vîntul puternic, 
care a suflat în rafale atît în Marea 
Nordului cît și în Mediterana, a per
turbat navigația maritimă. Nici Spa
nia nu a scăpat de noul val de frig 
De-a ltmgul coastei mediteranene, de 
la regiunea Murcia, bogată în pomi 
fructiferi, și Valencia pînă în nord, 
la Coasta Brava, stratul de zăpadă 
este de cîțiva centimetri.

Datorită temperaturii, care a ajuns 
sub 0 grade în multe regiuni, recolta 
de fructe din Spania este amenințată

...Șl ÎN S.U.A.
Violente furtuni de zăp a și ploi 

abundente s-au abătut „arți asupra 
părții centrale, de vest și asupra părții 
de est a Statelor Unite, provocînd 
moartea a 13 persoane și lăsînd mii 
de oameni fără adăpost. Se semnalea

ză, de asemenea, mari inundații, în 
special provocate de fluviul Ohio. Ele 
au impus evacuarea a mii de persoa
ne din regiunile situate de-a lungul 
fluviului în statele Indiana și Ken
tucky. Inundațiile au provocat moar
tea a 4 persoane. La Cincinnati și 
Louisville numeroase uzine și școli 
s-au închis. Multe căi rutiere sînt 
impracticabile. Pagubele, menționea
ză agenția France Presse, se ridică la 
cîteva milioane de dolari.

DESCOPERIRI ÎN ANTARCTICA

Cercetătorii polari sovietici aflați în 
Antarctida au descoperit cu ajutorul 
sondajelor seismice noi munți aflați 
sub stratul gros de gheață. înălțimea 
acestor munți este de circa 1 200 metri 
față de nivelul mării. Cel mai înalt 
munte din zona centrală a „Continen
tului alb“ atinge 4 000 de metri față 
de nivelul mării.

NEW YORK 11 (Agerpres). - Re
vista „Aviation Week and Space 
Technology“ a publicat un articol 
despre avionul A-ll, pe care-1 cali
fică drept „succesorul avionului de 
recunoaștere de mare altitudine 
U-2 și afirmă chiar că „a și efec
tuat zboruri de recunoaștere la dis
tanțe mari deasupra teritoriului co
munist“.

La Washington, cercurile oficiale 
au publicat o dezmințire.

în legătură cu aceasta, ziarul 
„Izvestia" din 10 martie scrie : „In
diferent de precizia dezmințirii, în
treagă această întîmplare lasă im
presia că unele Cercuri din S.U.A. 
ard de nerăbdare să-și procure va
rianta perfecționată a avionului de 
spionaj U-2. Este puțin probabil ca 
A-ll să aibă o altă soartă decît U-2, 
în cazul cînd adepții de peste o- 
cean ai „războiului rece“ ar încerca 
să-1 folosească pentru experiențe de 
genul zborului fără glorie al lui 
Powers“.
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TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne
GENEVA 11 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în ședința din 10 martie 
a Conferinței pentru dezarmare a 
celor 18 state, Vasile Dumitrescu, 
reprezentantul R. P. Romîne, a de
clarat că în ce privește abordarea 
problemelor dezarmării, în esență se 
observă două metode.

O primă metodă este aceea care, 
după cîte se pare, continuă să se 
inspire din concepția perimată ex
primată prin formula „si vis pacem 
para bellum“. Dacă se pornește de 
la o asemenea concepție — tributară 
războiului rece și generatoare a 
unei adevărate obsesii de război —• 
se ajunge forțat la concluzia că ori
ce măsură de dezarmare implică un 
risc pentru securitatea statelor. Dar 
corespunde oare aceasta epocii 
noastre ?

Dezvoltarea tehnicii militare nu
cleare, a arătat în continuare vor
bitorul, a răsturnat din temelii a- 
ceastă concepție. Este un fapt cert 
că pe măsură ce s-au acumulat tot 
mai multe arme, securitatea statelor 
s-a micșorat într-o mare măsură. In 
ciuda faptului că Statele Unite au 
cheltuit în anii de după război apro
ximativ 700 miliarde dolari pentru 
armamente, după cum spunea secre
tarul de stat Rusk, „S.U.A. se bucu
ră tot mai puțin de securitate“. A- 
cestea sînt fapte care demonstrează 
că pe măsură ce înarmările cresc, 
securitatea internațională devine tot 
mai precară.

în același timp, a subliniat repre
zentantul R. P. Romîne, aceste fapte 
vin să confirme a doua concepție 
care vede securitatea internațională 
în dezarmare, și în primul rînd în 
înlăturarea amenințării războiului 
nuclear. Deosebirea între cele două 
concepții duce la aceea că în timp 
ce prima vede securitatea statelor în 
armele care rămîn, cea de-a doua 
consideră că adevărata securitate 
este asigurată prin armele care se 
distrug.

„Delegația noastră, 
torul, aderă ferm la 
concepție, concepție
deschide perspective de progres“.

Reprezentantul romîn a expus a- 
poi motivele pentru care delegația

romînă nu este de acord cu propu
nerea americană privind „îngheța
rea“ numărului și caracteristicilor 
mijloacelor de transport a armei 
nucleare.

Referindu-se la propunerea occi
dentală privind reducerea procen
tuală a armelor nucleare, V. Dumi
trescu a arătat că acceptarea unei 
asemenea propuneri ar însemna 
menținerea și perpetuarea pericolu
lui existent, ba chiar agravarea 
însăși adoptarea în principiu a 
ducerii procentuale ar putea să 
ționeze ca un stimulent pentru

a cursei

a spus vorbi- 
cea de-a doua 
realistă, care

Potrivit unei tradiții a vieții politice a- 
mericane, în unele state din S.U.A. au loc 
în pregătirea alegerilor prezidențiale (care 
se vor desfășura în luna noiembrie) o serie 
de consultări electorale neoficiale denu
mite „alegeri preliminare”. Ele premerg 
desemnarea candidaților oficiali ai parti
delor democrat și republican de către 
convențiile naționale (sau congresele) ce
lor două partide.

Primul sondaj electoral de acest fel s-a 
ținut marți în statul New-Hampshire, care 
deschide, potrivit tradiției, seria acestor 
consultări. Au luat parte 150 000 de 
cuifori ai acestui stat, dintre care unii 
votat pentru candidații republicani, iar 
ții pentru cei democrați. Așteptate cu 
teres de opinia publică americană și

lo- 
au 
Bl
in
de 

specialiștii în calcularea șanselor diferi- 
jilor concurenji la titlul de candidați ofi
ciali ai celor două partide, alegerile din 
New-Hampshire au dat rezultate sur
prinzătoare — după cum le califică 
postul de radio Londra — în ce privește 
pe candidați partidului republican. 
Pe lista candidafilor posibili ai acestui 
partid figurează cinci nume, printre care 
exponenfii aripii de dreapta a partidului, 
senatorul Barry Goldwater, considerat ca 
lider al „furbafilor” războiului rece, și 
fostul vicepreședinte al S.U.A. Richard 
Nixon. Ceilalfi candidafi republicani erau 
guvernatorul statului New York, Nelson 
Rockfeller, senatoarea Margaret Chase 
Smith, prima femeie care și-a anunfai 
candidatura la alegerile prezidențiale, și 
Harold Stassen. Dar cel mai mare număr 
de voturi l-a obținut o a șasea persoană, 
al cărei nume nici nu figura pe listă și 
anume Henry Cabot Lodge, fost repre
zentant permanent al S.U.A. la O.N.U. și 
tn prezent ambasador al S.U.A. în Viet
namul de sud. Potrivit rezultatelor încă 
nedefinitive, Lodge a obținut un avans 
considerabil asupra lui Goldwater, Rock- 
feller, Nixon și celorlalți candidafi în
scriși pe lista partidului republican. Ob
servatorii presei americane se așteptau 
cu atît mai pufin la acest rezultat, cu cît 
Lodge nici nu-și anunțase intenția de a 
candida, în timp ce Goldwater și Rock- 
feller au desfășurat, în pregătirea alege
rilor din New-Hampshire, o puternică 
campanie electorală.

In ce privește partidul democrat, care 
nu a prezentat o listă de candidafi, ale
gătorii au acordat cel mai mare număr 
de voturi pentru a fi desemnat la postul 
de președinte actualului președinte al 
S.U.A., Lyndon Johnson, urmat de Robert 
Kennedy, în prezent ministru de justifie 
al S.U.A., pentru postul de vicepreședinte.

„Alegerile" din New-Hampshire nu 
sînt, firește, decît un sondaj parfial. De 
altfel, majoritatea ziarelor americane se 
feresc să fragă concluzii de amploare de 
pe urma acestei prime consultări electo
rale neoficiale. Comentatorii rejin astfel 
declarațiile făcute de Goldwater și de 
Rockfeller, care, recunoscîndu-și înfrînge- 
rea, o caracterizează totuși ca „un feno
men local" și anunfă că își vor continua 
campania. Totodată însă ziarele amintesc 
rolul important jucat prin tradiție de con
sultarea electorală ; reliminară din New- 
Hampshire ca un barometru pentru orien
tarea alegerilor din multe alte state ale 
S.U.A.

À. c.

lui. 
re- 
ac- 
in-

că nu a 
care să

MADRID.— O maro demonstrație 
la care au luat parte cîteva sute de 
muncitori a avut loc mărfi la Ma
drid, în fața clădirii unde începuse, 
cu o zi mai înainte, congresul așa- 
ziselor sindicate spaniole. Muncitorii 
au manifestat împotriva ținerii aces
tui congres, arătînd că la el nu par
ticipă adevărații lor reprezentanți. Ei 
au strigat că acest congres „este o 
bătaie de joc” și că pe ordinea lui 
de zi nu este înscrisă nici o proble
mă fundamentală pentru clasa mun
citoare. Agențiile de presă anunță 
că între poliție și demonstranți s-au 
produs ciocniri. S-ar fi înregistrat 
răniți, iar numeroși participanți la 
demonstrație au fost arestați.

Sindicatele spaniole au fost în
ființate în iunie 1963, în urma unui 
simulacru de „alegeri”. Scopul lor 
era de a da, împreună cu alte mă
suri superficiale luate în ultimii ani 
la Madrid, o coloratură mai „de
mocratică" regimului. în realitate 
însă ele au încercat să frîneze a- 
vîntul de luptă al clasei muncitoare 
spaniole, pronunțîndu-se împotriva 
declanșării oricăror greve. Demon
strația de marți confirmă adevărata 
natură a acestor așa-zise sindicate 
și arată totodată că avîntul de luptă 
al muncitorilor madrileni nu a 
scăzut. Miercuri seara, muncitorii u- 
zinei de automobile „Pegaso" din 
Madrid au declarat o grevă în semn 
de protest împotriva arestărilor ope
rate.

pentru comerț
TEHERAN 11 (Agerpres). — In 

cadrul celei de-a 20-a sesiuni a 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Asia și Extremul Orient (E.C.A.F.E.) 
au început dezbaterile pe marginea 
rezoluției propuse în ședința de 
marți cu privire la apropiata Con
ferință O.N.U. pentru comerț și dez
voltare de la Geneva.

Rezoluția cere țărilor dezvoltate să 
se consulte, și să colaboreze strîns 
pentru a găsi o soluție în problema 
comerțului și dezvoltării. Ea reco
mandă, printre altele, țărilor dezvol
tate să ia următoarele măsuri : re
ducerea progresivă și lichidarea tu
turor barierelor care împiedică dez
voltarea exporturilor țărilor în curs 
de dezvoltare fără concesii din par
tea acestora ; reducerea și lichidarea 
disparităților tarifare între materii
le prime și produsele fabricate .din 
acestea în țările în curs de dezvol
tare ; acordarea de ajutor în sporirea 
exporturilor de materii prime și 
stabilirea de prețuri la un nivel 
rezonabil ; eliminarea discriminării 
practicate față de importurile de 
produse fabricate în țările în curs 
de dezvoltare ; îmbunătățirea resur
selor financiare în condiții convena
bile pentru a da posibilitatea țărilor 
în curs de dezvoltare să-și sporească 
importurile de produse esențiale 
pentru dezvoltarea lor economică.

Majoritatea delegaților care au 
luat cuvîntul au propus ca rezolu
ția să fie aprobată în unanimitate.

și dezvoltare
LIMA 11 (Agerpres). — America 

Latină trebuie să facă comerț cu ță
rile. socialiste, a declarat vicepre
ședintele Peruvian, Edgardo Seaone.

Edgardo Seaone a făcut această 
declarație la înapoierea sa din Ar
gentina, unde a participat la lucră
rile conferinței de la Alta Gracia în 
problema poziției țărilor latino- 
americane la 
O.N.U. pentru

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — într-un interviu acordat a- 
genției France Presse, președintele 
Mexicului, Adolfo Lopez Mateos, a 
declarat că dacă într-un viitor, pe 
care-1 consideră îndepărtat, Mexicul 
va hotărî construirea în istmul Te
huantepec a unui canal care să lege 
Oceanul Atlantic de Oceanul Paci
fic, „toate aspectele acestui proiect 
— finanțarea, controlul, exploatarea, 
întreținerea și apărarea — vor trebui 
să fie exclusiv de resortul guvernu
lui mexican". După cum se știe, în 
Statele Unite se discută în prezent 
problema construirii unui al doilea

canal între cele două oceane, pe lîn* 
gă actualul Canal Panama.

Răspunzînd la o întrebare privi
toare la relațiile cu Cuba președin
tele mexican a subliniat 
să lăsăm cubanilor, și 
sarcina de a-și rezolva 
Nu trebuie să pierdem 
faptul că atît Carta Organizației Na
țiunilor Unite cît șl Carta Organiza
ției Statelor Americane ne pun în 
față obligația fundamentală de a re
zolva controversele sau divergențele 
internaționale prin mijloace paș
nice“.

că „trebu,’’» 
numai lr 

problemei 
din vedf/ .

dezar-

capătă 
ținem

tensificarea la maximum 
înarmărilor nucleare.

„Iată de ce considerăm 
intervenit nici un element
pună sub semnul întrebării conclu
ziile la care delegația noastră, la fel 
ca și alte delegații, a ajuns cu un 
an în urmă și anume că o astfel de 
dezarmare ar fi nereală“, a spus 
vorbitorul.

In încheiere, reprezentantul R. P. 
Romîne a declarat : „Pentru a îm
pinge înainte tratativele noastre în 
prezent este necesar, mai mult ca 
oricînd, să dăm dovadă de o apre
ciere realistă a perspectivelor pe 
care le-ar prezenta pentru omenire 
lipsa unui acord în problema 
mării generale și totale.

Realizarea sarcinii noastre 
o anumită urgență și dacă
seama de faptul că în fond nu a ră
mas chiar atît de mult pînă cînd va 
trebui să prezentăm un raport asu
pra rezultatelor lucrărilor comite
tului, în fața celei de-a XlX-a sesi
uni a Adunării Generale a O.N.U., 
fără a mai vorbi de marea răspun
dere pe care o avem cu toții în fața 
propriilor popoare și a întregii lumi.

Dînd dovadă de calm, simț de 
răspundere și perseverență, efortu
rile noastre pot și trebuie să fie în
cununate de succes. In lipsa unor e- 
fôrturi corespunzătoare și din par
tea puterilor occidentale este evi
dent că negocierile noastre nu ar a- 
vea perspective să depășească situa
ția regretabilă în care ne găsim, în 
ciuda atmosferei mai favorabile pe 
care cu toții am salutat-o atunci 
cînd ne-am reluat lucrul".

Activități ale unor»
GENEVA 11 (Agerpres). — în Co

misia de program și buget a celei 
de-a 17-a adunări a Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), care 
se desfășoară la Geneva, delegatul 
R. P. Romîne, dr. M. Aldea,' a făcut 
o intervenție în problema eradicării 
paludismului în lume. El a arătat 
contribuția Romîniei la efortul ge
neral pentru eradicarea paludismu
lui, precum și importantele succese 
realizate în țara noastră în această 
problemă, subliniind în acest sens 
că din 1961 n-a mai fost înregistrat 
nici un caz de transmitere pe cale 
naturală a acestei boli.

★
GENEVA 11 (Agerpres). — La Ge

neva și-a început lucrările Subco

apropiata conferință 
comerț și dezvoltare.
★

(Agerpres). — In zi-

/\ g V w ■ita sa-și
LONDRA 11 

lele de 19-20 martie anunță Reuter, 
va avea loc la Londra o conferință 
a miniștrilor comerțului din cele 16 
țări membre ale Commonwealthului 
în scopul pregătirii poziției lor la 
viitoarea conferință a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare ale cărei lu
crări voi- începe la 23 martie, la 
Geneva.

Declarația ministrului
■>

comerțului al S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Intr-o conferință de presă pe care 
a ținut-o marți la Washington, mi
nistrul comerțului al S.U.A., Luther 
Hodges, a declarat că Statele Unite 
se îndreaptă spre relații comerciale 
mai normale cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte state socialiste din 
Europa. Hodges a amintit cu acest 
prilej că și alte țări occidentale in
tensifică comerțul cu statele socia
liste. Răspunzînd la o întrebare pri
vitoare la posibilitatea ca S.U.A. și 
celelalte țări occidentale să anuleze 
restricțiile la exporturile unor pro
duse, ministrul american a spus ca 
„această problemă se află în stu
diu”. Ministerul comerțului — a de
clarat el — studiază posibilitatea de 
a permite vînzarea unor produse 
considerate de natură „semi-strate- 
gică“. In rîndul acestora el a enume
rat utilajul agricol și o serie de ma
șini industriale.

PNOM PENH 11 (Agerpres). — 
Adunarea națională a Cambodgiei a 
votat miercuri în unanimitate în ca
drul unei ședințe extraordinare o 
rezoluție care sprijină poziția prin
țului Norodom Sianuk față de con
trapropunerile Statelor Unite pri
vind convocarea unei conferințe 
cvadripartite cu participarea Cam
bodgiei, Tailandei, Vietnamului de 
sud și a S.U.A. în vederea garantării 
neutralității Cambodgiei.

Referindu-se la aceste contrapro
puneri, șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, a declarat 
într-un interviu acordat agenției 
France Presse că ele constituie o 
încercare deliberată și inadmisibilă 
îndreptată împotriva integrității te
ritoriale a Cambodgiei. Acceptarea 
lor, a arătat prințul Sianuk, ar în
semna recunoașterea implicită de 
către noi a faptului că frontierele 
noastre urmează abia să fie delimi
tate. Or, după cum este cunoscut, 
acestea au fost delimitate nu numai 
prin tratatele internaționale, ci și 
de către conferința internațională 
care a avut loc în 1946 la Washing
ton, precum și prin hotărîrea defi
nitivă a Curții internaționale de 
justiție.

Ținînd seama, a spus prințul Sia
nuk, că „acceptarea în principiu“ de 
către S.U.A. de a participa la con
ferința cvadripartită urmărește să 
tărăgăneze la infinit aplicarea pre
vederilor Conferinței de la Geneva 
pentru garantarea neutralității Cam-

BELGIA. O demonstrație a tineretu
lui din orașul Anvers pentru pace și 

împotriva armelor nucleare.

bodgiei, guvernul cambodgian 
hotărît să-și retragă invitația pri
vind convocarea acestei conferințe 
la Pnom Penh.

în dimineața aceleiași zile, în fața 
ambasadei americane de la Pnom 
Penh a avut loc o demonstrație la 
care au participat numeroși locuitori 
ai capitalei cambodgiene. Demon
stranții au dat jos steagul american 
și l-au înlocuit cu steagul cambod
gian, au spart ferestrele clădirii am
basadei. O demonstrație similară a 
avut loc și în fața ambasadei Marii 
Britanii la Pnom Penh.

In cadrul unei conferințe de pre
să, prințul Sianuk a declarat că țara 
sa este gata să plătească despăgubiri 
Statelor Unite și Marii Britanii pen
tru pagubele pricinuite de către de
monstranți.

Federația Malayezâ a respins 
propunerea Indoneziei

KUALA LUMPUR 11 (Agerpres). 
— După o ședință a Consiliului de 
Miniștri, primul ministru malayez, 
Abdul Rahman, a declarat ziariști
lor că Federația Malayeză respinge 
propunerea președintelui 
de a se relua 
rea rezolvării 
în declarația sa, Abdul Rahman 
și-a menținut 
condiționînd reluarea 
politice de rezolvare prealabilă a 
problemelor militare, poziție, care 
după cum se știe, a dus și la eșua
rea celei de a doua conferințe delà 
Bangkok a miniștrilor de externe ai 
celor trei țări.

tratativele 
conflictului

Sukarno 
în vede- 
malayez.

punctul de vedere, 
tratativelor

O declarație a ministrului 
de externe al R.D.G.

mitetul juridic al Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice. Sarcinile acestui 
subcomitet format din reprezentanți 
ai 28 de state constau în primul rînd 
în elaborarea unui acord internațio
nal care să prevadă principiile ju
ridice ale activității statelor în do
meniul studierii Cosmosului. în 
afară de aceasta va mai fi exami
nată problema elaborării unui acord 
în legătură cu lucrările de salvare 
a cosmonauților în cazul unor de
fecțiuni, precum și problema răs
punderii pentru diferite daune ce 
pot fi provocate de lansarea în 
Cosmos a unor obiecte.

Dallas

APĂRAREA CONTINUĂ
SĂ SUSȚINĂ TEZA „NEBUNIEI

TEMPORARE" A LUI RUBY

Dezbateriîe din Camera Comunelor
LONDRA 11 (Agerpres). — Marți 

au avut loc în Camera Comunelor 
dezbateri pe marginea unui proiect 
de lege guvernamental prevăzînd 
desființarea sistemului prețurilor im
puse la o largă serie de mărfuri.

Proiectul care, potrivit agenției 
France Presse, va antrena o scădere 
apreciabilă a veniturilor micilor co- 
mercianți favorizînd în schimb ma
rile trusturi comerciale a căror cifră 
de afaceri este de așteptat să creas
că, a provocat vii dezbateri în par
lament. împotriva lui s-au pronun
țat 20 de deputați < 
au votat contra în 
de colegi de-ai lor 
nemulțumirea față 
nîndu-se de la vot.

Comentînd dezbaterile, agenția 
France Presse subliniază că acestea

conservatori care 
I timp ce alțl 20 
și-au manifestat 
de acesta, abți-

au provocat o adevărată „revoltă 
parlamentară fără precedent în An
glia de la cel de-al doilea război 
mondial încoace". „Este pentru pri
ma oară, se apreciază la Westmin
ster (clădirea Parlamentului britanic
— N.R.) — scrie agenția menționată
— cînd dizidenții conservatori se 
desolidarizează de guvern provocînd 
uii scrutin“. Votul acestora a fost cu 
atît mai izbitor cu cît deputății 
laburiști, care au criticat cu as
prime proiectul supus dezbaterilor, 
s-au abținut de la vot.

Proiectul a fost aprobat cu 287 de 
voturi pentru, și 20 contra. In afară 
de deputății laburiști și de grupul 
de conservatori care s-au abținut de 
la vot, alți 30 de deputați conserva
tori nu au participat la dezbateri 
preferind să absenteze.

DALLAS 11 (Agerpres). — Ziua de 
marți a procesului lui Jack Ruby a 
fost consacrată în întregime depozi
țiilor a doi psihiatri martori ai apă
rării care au încercat să susțină că 
Ruby a fost în stare de inconștiență 
cînd l-a ucis pe Oswald. Dr. Martin 
Towler a confirmat concluziile psiho
logului Roy Schaffer și a afirmat că 
Ruby „este victima unei forme de 
epilepsie psihomotrice care-1 trans
formă într-un automat fără să-1 facă 
să-și piardă controlul mușchilor“. El 
a adăugat însă, că din punct de ve
dere medical, i-a fost imposibil să 
determine dacă, atunci cînd a ucis, 
Ruby era în criză, adică în incapa
citate de a deosebi binele de rău — 
criteriu legal , de clemență prevăzut" 
de codul penal din Texas.

Al doilea specialist, dr. Manfred 
Guttmaher, a declarat că Ruby „și-a 
pierdut din pùnct de vedere legal 
rațiunea atunci cînd l-a ucis pe Os
wald“. Cu toate acestea, în cursul 
contrainterogatoriului luat de ma
gistratul Bill Alexander, el s-a 
dovedit mai puțin categoric și a ad
mis că la Ruby nu este vorba de 
un caz de epilepsie psihomotrice, așa 
cum afirmă apărarea, ci mai curînd 
un caz de „ruptură a ego-ului“, adi
că „o pierdere temporară a controlu
lui“. Martorul a declarat, de ase
menea, că nu poate susține, așa cum 
făcuse anterior, că Ruby „a fost cu 
adevărat nebun atunci cînd a comis 
asasinatul“.

NICOSIA 11 (Agerpres). — „Si
tuația rămîne încordată în Cipru, 
dar miercuri nu s-a semnalat nici 
un incident“, transmite corespon
dentul din Nicosia al agenției France 
Presse. La Nicosia a avut loc o ma
nifestație a tineretului pe terenul 
sportiv, în sprijinul independenței 
și integrității republicii.

Președintele Makarios a sosit 
miercuri la Atena pentru a asista 
la funeraliile regelui Paul. El a fost 
întîmpinat de regele Constantin și 
s-a anunțat că urmează să aibă în
trevederi cu reprezentanți ai guver
nului grec. Mulțimea venită să-1 în- 
tîmpine pe Makarios a scandat lo
zinci în sprijinul Republicii Cipru.

La Londra a avut loc o ședință a 
Comitetului pentru apărare și poli
tică externă a cabinetului britanic, 
prezidată de premierul Home. Mi
nistrul pentru problemele Common
wealthului și coloniilor, Duncan 
Sandys, a declarat în Camera Co
munelor că guvernul englez a cerut 
secretarului general al O.N.U. să-i 
trimită un raport în legătură cu 
progresele realizate pînă acum în 
legătură cu constituirea forței inter
naționale a O.N.U. și și-a exprimat 
nemulțumirea față de atitudinea 
ostilă a majorității ciprioților îm
potriva prezenței militarilor englezi 
în insulă.

La Ankara, ministrul de externe 
turc, Erkin, a înmînat ambasadorilor 
Angliei și S.U.A. note în legătură cu 
situația din Cipru. Potrivit agenției 
France Presse, în note se subliniază 
înrăutățirea situației și se reamin
tește că, în virtutea tratatului de 
garanție, Turcia își rezervă dreptul

de a interveni. Agenția U.P.I. anun
ță că unități turcești aflate în Cipru 
s-au deplasat miercuri spre Nicosia.

Din Stockholm se anunță că gu
vernul suedez a propus ca Suedia 
să pună la dispoziția O.N.U. o uni
tate alcătuită din 1 600 de voluntari. 
Această măsură a fost supusă apro
bării parlamentului, după ce guver
nul suedez s-a consultat — potrivit 
agenției U.P.I. — cu guvernul da
nez, care, la rîndul său, a hotărît să 
pună la dispoziția O.N.U. 950 de vo
luntari.

BERLIN 11 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. a dat publicității o de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Germane, în care se arată că guver- ( 
nul Republicii Federale Germane s-a 
amestecat în tratativele dintre gu
vernul R.D.G. și Senatul Berlinului 
occidental în legătură cu continuarea 
înțelegerii realizate în decembre 
1963, cu privire la vizitele cetățeni
lor vest-berlinezi la rudele lor din 
capitala R.D.G. și a exercitat pre
siuni asupra Senatului Berlinului 
occidental, pentru a îngreuna ia 
maximum orice înțelegere în aceas
tă direcție.

o adunare a țăranilor din eafele tinerel Republici Populare Zanzibar șl Pemba
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Zilele trecute, la Nicosia a explodat o bombă, provocînd rănirea 
multor persoane. Iată un aspect de la locul exploziei.

LUSAKA. Membrii noului parla
ment al Rhodesiei de nord au depus 
marți jurămîntul. Ședința inaugurală 
a parlamentului a avut loc la 11 
martie. în timp ce se desfășura ce
remonia depunerii jurămîntului, un 
mare număr de africani manifestau 
în fața clădirii parlamentului salu
tând acest eveniment important din 
viața poporului Rhodesiei de nord. 
Noul parlament este primul for re
prezentativ al acestei țări. Din cei 
75 de deputați, 55 sînt reprezentanți 
ai Partidului unit al independenței 
naționale condus de primul minis
tru Kenneth Kaunda.

BUDAPESTA. La 11 martie de
legația de activiști ai P.C.U.S. con
dusă de I. V. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., care a făcut o vi
zită în R. P. Ungară, a părăsit Bu
dapesta plecînd spre patrie.

DAR ES SALAAM. John Okello, 
unul din conducătorii loviturii de 
stat din Zanzibar, a declarat la 11 
martie, într-o conferință de presă la 
Dar es Salaam, că guvernul Zan- 
zibarului i-a comunicat că nu-i mai 
este permisă intrarea în țară. Expli- 
cînd cauzele acestei interdicții, 
Okello a declarat că există persoane, 
printre care și președintele republi
cii, Karume, care sînt împotriva sa 
și care au împiedicat întoarcerea în 
Zanzibar. El a declarat apoi că do
rește să se întoarcă în Uganda, țara 
sa de baștină, și șă-și reia vechea 
ocupație de dulgher.

MOSCOVA. Urho Kekkonen, pre
ședintele Finlandei, împreună cu so
ția, a sosit la 11 martie într-o vizi
tă neoficială în capitala Estoniei — 
orașul Tallin, la invitația președinte
lui Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Estone, A. M. Risep.

CAIRO. Agenția M.E.N. relatea
ză că detașamente de insurgenți au 
atacat unități ale trupelor engleze 
din regiunea Radfan din sudul Pe
ninsulei Arabice. In cursul ciocniri
lor au fost uciși 18 soldați și doi o- 
fițeri englezi.

SALISBURY. Elevii africani din 
Salisbury și Bulawayo (Rhodesia de 
sud) au organizat boicotarea școlilor, 
în semn de protest împotriva mări
rii taxelor școlare de către guvern. 
Au fost chemate forțe polițienești 
pentru a menține ordinea. Intre e- 
levi și poliție au avut loc ciocniri.

PARIS. La Paris a încetat din 
viață publicistul comunist Léon 
Moussinac, președintele Comitetului 
Național al Scriitorilor (C.N.E.).

BONN. La centrul de cercetări 
atomice din Jülich (R. F. Germană) 
a izbucnit un incendiu. Ziarul 
„Reinische Post“ relatează că incen
diul, ale cărui cauze „încă nu au 
fost stabilite“, a distrus „aparate de 
măsurători și instrumente de labora
tor prețioase“. Pierderile însumează 
cifra de 500 000 de mărci. Cîteva 
persoane au fost rănite;

PRAGA. După cum relatează a- 
genția C.T.K., populația Ceho
slovaciei la sfîrșitul anului 1963 era 
de 14 003 754 locuitori, dintre care 
7 170 595 femei și 6 833 159 bărbați.

LENINGRAD. Caravana de trac
toare cu șenile și sănii a expediției 
mixte sovieto-franceze a ajuns în 
stația continentală Vostok-1. Glacio- 
logii sovietici și francezi au străbă
tut cu această caravană, de la punc
tul de plecare — stația Vostok 
— peste 800 de km. în regiunea 
stației Vostok-1 ei vor efectua o se
rie de cercetări cu privire la înveli
șul de gheață. Apoi, caravana se va 
îndrepta spre observatorul Mirnîi de 
la Polul sud.

ALGER. Adunarea Națională Al
geriană a început marți după-amiază 
dezbateri asupra bugetului de dez
voltare pe 1964. Cheltuielile buge
tare pentru anul în curs sînt fixate 
la suma de 220 miliarde franci, din
tre care peste 78 miliarde pentru 
dezvoltarea agriculturii, 55 miliarde 
pentru dezvoltarea industriei, 26 
miliarde pentru asigurări sociale, 20 
miliarde pentru învățămînt. In fața 
deputaților a prezentat un raport 
ministrul economiei, Bumaza, care a 
spus că planul de dezvoltare elabo
rat de guvern se bazează pe o nouă 
politică economică, care tinde spre 
înfăptuirea unor profunde schimbări 
sociale.
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