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PE TEMELE ZILEI

Preocupări de sezon 
in sectlul zootehnicPentru dezvoltarea continuă a sectorului zootehnic este necesar ca pe lingă obținerea unui număr cît mai mare de produși de la efectivul matcă, să se dea o deosebită a- tenție creșterii și îngrijirii în cele mai bune condiții a animalelor tinere. Primăvara este perioada în care se obțin milioane de viței, miei, purcei, se scot zeci de milioane de pui. Creșterea .acestora fără pierderi, pe baza metodelor înaintate puse la dispoziție de știința zootehnică și experiența unităților fruntașe, constituie-, ba^a- sporirii efectivelor de animale.Ținînd seama de însemnătatea economică deosebită pe care o au hrănirea și îngrijirea corespunzătoare a animalelor tinere și a puilor este necesar ca această problemă să stea în atenția conducerilor fiecărei gospodării de stat și gospodării colective și a organizațiilor de partid din unitățile agricole.în numeroase raioane există o experiență valoroasă în ce privește creșterea animalelor tinere. în raionul Deta, ca urmare a măsurilor luate de consiliul agricol raional, multe gospodării colective, printre care cele din Denta, Liebling și altele, au extins metodele înaintate de hrănire și îngrijire a animalelor tinere, realizîndu-se sporuri ridicate de creștere în greutate, în ace.ste gospodării s-a introdus un sistem de alăptare a vițeilor în grup, în condiții igienice și care ușurează totodată munca îngrijitorilor. S-a extins și furajarea cu nutrețuri bogate în proteine, vitamine etc. Asemenea inițiative. au fost luate și în alte raioane. La G.A.C. Șandra, raionul Sînnicolau Mare, unde anul trecut s-au obținut în medie peste 3 500 1 lapte de fiecare vacă furajată, s-a organizat și creșterea rațională a animalelor tinere. După cum ne-a relatat într-o scrisoare trimisă redacției ing. Adriana Stănescu, la G.A.G. Bîrca, raionul Segarcea, datorită măsurilor luate pentru buna adăpostire și îngrijire a animalelor la cei peste 700 de miei obținuți nu s-a înregistrat nici o pierdere.Sînt însă și gospodării în care din cauza nerespectării regulilor de creștere se înregistrează un procent ridicat de pierderi la animale tinere și mai ales Ta pui, nu se asigură dezvoltarea lor corespunzătoare. A- nul trecut, în gospodăriile colective din. regiunea Oltenia au fost scoși un mare număr de pui, dar din ■lipsa unei preocupări suficiente pentru hrănirea și întreținerea lor s-au înregistrat pierderi.Pînă la scoaterea animalelor la o bună bucată răstimp este ne- gospodărie să se bogate în pro- în primul rînd

pășune mai este de vreme. In acest cesar ca în fiecare rezerve nutrețurile teină și vitamine pentru animalele tinere.Beneficiind de avantajele oferite de stat, gospodăriile colective, membrii acestora și crescătorii din zonele de munte au contractat numeroase animale tinere pentru a fi crescute și livrate la o greutate cît mai mare. Prețurile oferite de stat tuturor contractanților sînt cu atît mai mari cu cît animalele se livrează la o greutate sporită și sînt de o calitate mai bună, mai bine îngrășate. Este deci în interesul fiecărei gospodării colective, al fiecărui producător să asigure animalelor tinere o hrănire și îngrijire corespunzătoare, astfel ca acestea să crească Zilnic cît mai mult în greutate.în condițiile fiecărei gospodării pot fi luate multe- alte măsuri, cum sînt compartimentarea oilor cu miei în cîrduri mici, în adăposturi ferite de curenți de aer și umezeală, extinderea metodei de alăptare la biberon a vițeilor și folosirea laptelui smîntînit și a furajelor de cea mai bună calitate în hrana acestora, a- menajarea corespunzătoare a puier- nițelor, respectarea regulilor de prevenire și combatere a bolilor etc.Luarea acestor măsuri reprezintă 
o condiție de cea mai mare însemnătate pentru creșterea efectivelor și sporirea producției de carne, lapte și ouă.

în ziarul de azi

Aplauze, satisfacție și mindrie pentru-realizările obținute. (La festivitatea care a avut loc Ieri Ia întreprin
derea „Electroaparataj" din Capitală cu ocazia inmînăril diplomei de întreprindere evidențiată pe lamuitt).
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DIN TOATĂ ȚARA

La Uzinele Govora

Instalație 
pentru fabricarea 
sodei greleLa Uzinele sodice Govora a ceput să producă instalația de bricare a sodei grele, pe cale mică. Noul produs, fabricat pentru prima dată în țara noastră, se obține din sodă calcinată, ușoară. La temperatura minimă de 140° G, soda calcinată se introduce în cristaliza- tor. unde este tratată cu apă pînă la faza de monohidrat, apoi se cal- cinează pentru densificare. Urmează operația de sortare. Soda grea are, calități superioare față de soda calcinată obișnuită. Ea se prezintă sub formă granulată, cu o greutate specifică mai mare decît soda calcinată obișnuită. Soda grea se folosește în industria sticlei, în metalurgie, în industria textilă, la fabricarea silicaților. Sistemul de fabricație și proiectele instalației au fost realizate de ingineri și tehnicieni ai uzinei Govora. O instalație de producere a sodei grele cu o capacitate de producție sporită se va construi și la Uzinele de produse sodice Ocna Mureș.

în- fa- chi-

In regiunea București prime|e 18 000 ha
însămînțate cu culturi timpurii

De cîteva zile timpul a devenit priel
nic executării lucrărilor agricole de 
primăvară. Unitățile agricole din re
giunea București au de executat un vo
lum mare de lucrări. în această primă
vară se vor însămânța 835 000 ha cu di
ferite culturi, se vor aplica lucrări de 
îngrijire la cele pesta 580 000 ha însă
mînțate în toamnă. în acest scop trac
toarele și mașinile agricole au fost re
vizuite și reparate. Au fost transportate 
în cîmp însemnate cantități de în
grășăminte naturale și chimice îndeo
sebi pentru culturile tehnice. Datorită 
măsurilor luate din vreme numai în cî
teva zile bune de lucru au fost însămîn-

4' CO PLAIVÜL Distincții acordate unor întreprind^«

CONSTANȚA (prin telefon). — In 
aceste zile, la Mamaia, Eforie-Nord, Te- 
chirghiol și în celelalte stațiuni de o- 
dihnă de pe litoral se fac intense pre
gătiri în vederea sezonului de vară. Se 
continuă lucrările la noua construcție a 
cazinoului-parc de la Mamaia, la vila 
cu 330 de locuri de 
restaurantul-terasă cu 
pe țărmul mării, la 
complexul comercial cu 8 magazine

la Eforie-Sud, la
900 de locuri de 
Constanța și la

Intlia lui... primăvară. Foto : Agerpres

Magazine moderne

la sateDEVA (coresp. „ScînteH*).—■ Comerțul cooperatist din satele regiunii Hunedoara se dezvoltă de la un an la altul. Numai în ultima vreme s-au dat în folosință 38 de magazine sătești, 102 unități au fost modernizate, iar alte 120 dotate cu mobilier și utilaj comercial nou. în prezent în satele regiunii funcționează 36 de magazine cu autoservire sau cu expunere liberă. In vederea perfecționării iormelor de deservire a populației din mediul sătesc s-au luat măsuri pentru calificarea și ridicarea calificării lucrătorilor din cooperație. în școlile profesionale și tehnice s-au pregătit 170 de vînzători, bucătari, cofetari, ospătari, precum și 105 contabili și merceologi. La cursurile de scurtă durată au participat 160 de lucrători. Pentru construirea, modernizarea și utilarea unităților comerțului cooperatist din satele regiunii Hunedoara în acest an se alocă importante fonduri.

1

bune rezultate oLa G.A.S. Jamu Mare, regiunea Banat, se folosește cu 
instalație pentru alăptarea în grup a vițeilor.

țațe peste 18 000 de hectare cu mazăre, 
sfeclă de zahăr, culturi furajere și floa- 
rea-soarglui. Sînt create condiții ca prin 
folosirea din plin a tuturor tractoarelor 
și mașinilor agricole, cele peste 207 000 
ha ce urmează să fie însămînțate în 
epoca întîia să fie gata în 3—4 zile 
bune de lucru, iar toate culturile din 
această primăvară să fie însămînțate în 
10—1.1 zile. într-o plenară a Comite
tului regional de partid București s-a 
analizat stadiul lucrărilor și s-au stabi
lit măsuri operative pentru buna desfă
șurare în continuare a acestor impor
tante lucrări.

de la Eforie-Sud. In același timp se 
fac reparații la construcțiile existente. 
La Eforie-Nord s-au efectuat reparațiile 
curente și de întreținere la peste 70 
la sută din numărul caselor de odihnă. 
Această operație se execută în prezent 
și la 250 de obiective din cadrul sta
țiunii Eforie-Sud. S-a procurat mare 
parte din mobilierul noii case de odih
nă de la Eforie-Sud. Horticultorii sînt 
și ei în plină activitate de înfrumusețare 
a stațiunilor. Ei vor mări anul acesta 
suprafața parcurilor și a zonelor verzi 
cu aproape 20 de ha. Peste 1 500 000 de 
flori, pregătite de pe acum în serele din 
Constanța și Eforie-Sud, vor crea o am
bianță plăcută zecilor de mii de oa
meni ai muncii din țară și turiștilor 
străini, care își vor petrece vacanța de 
vară pe litoral.

Club pentru elevi 
in perioada de vacanță

IAȘI (coresp. „Scînteii“).— La 
Casa de cultură a tineretului din 
Iași s-a deschis un club pentru elevii 
din oraș care sînt acum în vacanță 
de primăvară. Cu ocazia inaugurării, 
elevii școlilor medii din oraș au pre
zentat un program artistic. La acest 
club vor avea loc o serie de con
cursuri literare, concursuri „dru
meții veseli", simpozioane pe teme 
de știință, șezători literare, se vor 
organiza întilniri cu activiști de par
tid și de stat. O bună parte din timp 
va fi acordată vizitării în colectiv 
a muzeelor și expozițiilor din Iași,

Oțelăria Martin nr. 1 
de la HunedoaraColectivul oțelăriei Martin nr. 1 de la Combinatul siderurgic. Hunedoara a elaborat miercuri în primul schimb de lucru ultimele tone de oțel prevăzute în sarcinile de plan pentru primul trimestru al anului. Datorită creșterii productivității a- gregatelor și scurtării timpului de elaborare a șarjelor, în medie cu aproape 30 minute, față de realizările din anul trecut, topitorii. acestei oțelării au produs de la începutul anului cu mult decît în anului trecut. 8 798 tone de oțel mai întreg trimestrul I al
Rafinărâ (împmaPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Petroliștii de la rafinăria Cîmpina și-au îndeplinit cu 7 zile mai devreme sarcinile de plan la producția globală pe primul trimestru al anului. Acest succes este o urmare a acțiunilor întreprinse de petroliștii de aici în vederea perfecționării procesului tehnologic de fabricație la secția de parafină, sporirii producției de uleiuri cu caracteristici superioare și de desemulsionanți, micșorării pierderilor de țiței și produse petroliere. Toate acestea au contribuit la valorificarea superioară a țițeiului și la creșterea productivității muncii cu 12,84 la sută față aleSuva-de plan. In primele două luni anului au fost realizate economii plimentare la prețul de cost în loare de 275 000 lei.
Fabrica de ciment
Turda l'CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Și colectivul Fabricii de ciment „Victoria socialistă“ din Turda și-«a realizat zilele acestea planul pe primul trimestru al anului. Succesele ci- mentiștilor bună parte agregatelor teriale. In cuptoarele cu 200—250 tone de clincher mai mult față de aceeași perioadă din anul trecut, depășindu-se capacitatea proiectată.

turdeni se datoresc în aprovizionării ritmice a cu calcar și alte ma- acest trimestru, de la noi s-au obținut zilnic

Senzaționalul liniștit
Infr-o după-amiază plumburie, In gerul 

de martie al Moldovei, un bucureștean 
s-a oprit o clipă în fața marelui bloc din 
Suceava denumii, după cofetăria de la 
parter, Liliacul.

Semeț de la depărtare, blocul, cind fa 
apropiai, iți trezea un soi de curiozifafe 
fehnică : cum or fi făcînd persoanele în 
vîrstă ca să răzbească spre apartamente ? 
Căci curtea și treptele prin care pătrunzi 
spre interior erau acoperife de gheață.

Un om curăța curtea, singur, mînuind 
lopata liniștit și spornic.

Bucureșfeanul, după ce văzu că nu 
există o listă a locatarilor (și cum să des
coperi un om între sute ?) se înfoarse în 
curticică, să-l întrebe pe lopătarul singu
ratic unde șade Laurențiu Poenaru. Se 
răzgîndi însă, și întrebă altfel :

— Dumneavoastră sînteji tovarășul Poe
naru ?

— Da, zise omul, eu.
Se ridică de pe lopată și în ochii lui 

albaștri sclipi zîmbetul prietenos al mol
dovenilor. E trig prin nordul Moldovei, e 
parcă și mai frig prin părțile Sucevei : 
uneori, meleagurile fi s-ar părea din cale 
afară de aspre, de n-ar fi acest zîmbet 
inimitabil al moldovenilor, liniștit, priete
nos, blind.

nu prea avea ce să caute în străfundu
rile Moldovei, nici chiar dacă avea tatăl 
tîmplar. De copil, Poenaru și-a părăsit 
meleagurile și a coborît spre sud, pînă 
la Galați.

In știință, în anumite arte, în toate 
ocupațiile care cer, alături de studiu, în-, 
sușirea unui anumit stil de lucru ce nu se 
poate învăța din cărți, se înlîmplă des 
ca profesionistul să poarte cu sine, de-a 
lungul întregii sale vieți, recunoștință față 
de omul care l-a învățat meseria. In fie
care an, la fiecare sărbătoare, oriunde 
ar fi fost și oricare i-ar fi fost ocupația, 
Poenaru 
Cosma, 
Galați.

îi trimitea salutări lui Gheorghe 
meșterul pe care-l avusese la

„viitoarele’ combinata ; era în ’62, șl în
tre oamenii cunoscufi atunci se afla șl 
secretarul comitetului de partid, Poenaru, 
Șase luni a fost plecat la Constanța, trai 
la Brăila și din nou la Constanfa, patru- 
cinci luni : la recepfii da utilaje, la stu
dierea viitoarelor aparate de măsură și 
control, în tot ce privea aceste aparate, 
de la scoaterea lor din ambalaj pînă la 
instalare și punere tn funcțiune, fotul îl 
interesa și pentru fiecare amănunt era gata 

mai multă 
care vrea 
avufie.
ar fi luat 
s-o stingă

OMUL SI MESERIA

DIN FUNDUL MOLDOVEI
De aici vine Poenaru. Fundul Moldovei 

nu e vreo expresie folosită de noi pentru 
pitoresc. Nici nu ar suna. prea pitoresc. 
„Fundul Moldovei" îți evocă un loc uitat 
de lume, probabil pierdut între codri, un 
loc a cărui fală nu putea fi căutată de
cît departe, în trecut, la „descălecare", 
de atunci însă vizitat numai de sărăcie 
și frig.

In comuna cu acest nume, prin părțile 
Cîmpulungului, oamenii nu prea aveau de 
ales între mai multe desfine. Acum 36- 
de ani, cînd s-a născuf Poenaru, cei mai 
mulți mergeau să ajute la despuierea ve
chilor codri. Laurențiu Poenaru lucrează 
azi ca muncitor la noul Combinat de ce
luloză și hîrtie din Suceava, dar nu este 
baciul care a coborît de la munte după 
eliberare și a învățat în cinci minute să 
mînuiască manetele moderne. Nici n-a 
existat vreodată un asemenea baci ; for
marea noilor muncitori cere, alături ele 
multe alte condiții, un factor invizibil, 
real, foarte important : tradiția. Dacă s-au 
format afîtea cadre noi, faptul se dafo- 
rește și tradiției muncitorului profesionist, 
a omului de meserie, care are vechi de
prinderi de muncă și care iubeșfe preci
zia, lucrul făcut bine și definitiv, nepu- 
tînd suferi cirpăceala.

Cine voia să devină un asemenea om

In ani.i de război și instabilitate, cînd 
ucenicul ajungea să ciștige sute de mii 
de lei și mălaiul ajungea să coste milioa
ne, cind totul se clătina și nimic nu pă
rea precis, Poenaru a învăfaf de la 
Gheorghe Cosma stăpînirea aparatelor de 
precizie.

Se înțelege, erau modeste contoarele 
electrice și aparatele de măsurat pe care 
le reparau ei la uzina electrică a orașu
lui, și la rețeaua de tramvaie și comunală. 
Mintea tînărului avea însă nevoie de prin
cipii precise. Crăpa pe la cusături cîr- 
peala vechiului fel de viafă, iar Poenaru, 
alături de meșterul său, visa la uzine și 
combinate cum nu mai avusese țara. In 
primele luni după eliberare n-a mîncai 
mai des decît înainte, dar viața îi apărea 
altfel. Odată cu primele elemente ale teh
nicii, căpătase de la maistrul său comu
nist și primele cunoștințe 
viața socială.

La întoarcerea din 
naru a fost o vreme 
director la o fabrică de 
existau destule cadre. Undeva, însă, func
ționa un contor invizibil : acul li arăta că 
se formează cadre noi, în toate speciali
tățile, că nu e departe vremea cînd va 
putea reîntîlni meseria lui. Cînd s-a hotă- 
rit că vechea bogăție a codrilor trebuie 
valorificată într-un mod superior și în ve
chiul fund de țară al nordului, cînd la 
Suceava a fost bătut primul țăruș al marii 
industrii, Poenaru a fost prezent, sperînd 
că se va întoarce la meseria lui.

MĂSURĂ SI CONTROL

precise despre

armată Poe- 
activisf, apoi 
cherestea : nu

Șantierul cuprindea laolaltă două 
unul pentru mobilă, celălalt

mari
combinate,
pentru celuloză și hîriie. Vorbesc ca des
pre trecut, dar parcă abia deunăzi am 
fost pe acesi șantier, să scriu despre

PREȚUIREA MUNCII
Un grup de pionieri a bătut , la poarta 

Uzinei. Ce căutați 
bat portarul.

■— Aici lucrează 
nit să le aducem 
astăzi diploma de fruntașă pe regiune — 
i-a răspuns mîndru unul din pionieri.

Vestea era cunoscută nu numai de 
pionieri, ci de întreg orașul. Colectivul 
Uzinei 
Galați 
pentru 
pentru 
an pe 
au fost produse 3 767 tone de tablă sub
țire peste plan, realizîndu-se aproape 
5 000 000 lei economii la prețul de 
cost ; productivitatea muncii a crescut 
cu aproape 3 la sută față de prevederile 
de plan.

Pentru rezultatele bune 
trecut, un număr de 338 
au primit titlul’și insigna 
întrecerea socialistă.

în cursul anului trecut, 
nie al uzinei.a consemnat în evidențele 
sale un număr , de 157 de propuneri de 
inovații, față de 124 cîte au fost înregis
trate cu un an în urmă. Astăzi, uzina nu
mără 104 inovatori, care.au adus însem
nate îmbunătățiri procesului de produc
ție al tablei. Aplicarea inovațiilor pro
puse de ei a adus uzinei aproape jumă
tate de milion de lei economii (cu 
300 000 lei mai mult decît în 1962). Anul 
acesta, de la 1 ianuarie și pînă la 25 mar
tie, numărul propunerilor de îmbunătățiri 
tehnice, inovații și raționalizări a ajuns la 
aproape 60.

Inginerii, tehnicienii și muncitorii uzinei 
sînt preocupați de perfecționarea în con
tinuare a tehnologiei de fabricare a ci
lindrilor de oțel, de îmbunătățirea teh
nologiei de zincare, care va avea drept 
urmare reducerea consumului specific de 
metal pe tona de tablă.

în prezent, obiectivul principal al în
trecerii colectivului uzinei Laminorul din 
Galați este realizarea exemplară a tuturor 
indicatorilor de plan, precum și a anga
jamentelor luate 1n cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. S-au 
și obținut unele rezultate bune in primele 
luni ale acestui an. De la 1 ianuarie și 
pînă acum au fost produse peste plan mai

pe aici ? •—• i-a între-

părinții noștri. Am ve- 
■flori. Uzina primește

„Laminorul de tablă subțire” din 
și-a cîștigat un frumos renume 
felul în care a muncit anul trecut, 
noile realizări adăugate în acest 
graficul întrecerii. Aici, în 1963

obținute anul 
de laminatori 
de fruntaș în

cabinetul feh

Laurențiu Poenaru

să sacrifice timp, eforturi, cu 
îndîrjire decît un colecționar 
să adauge piese la propria-i

Dacă vreo ladă cu aparataj 
foc și Poenaru s-ar fi repezit 
cu corpul său, clipa de eroism ar' fi vor
bit de la sine. Cum sa vorbești însă 
despre un om trecut de prima tinerețe, 
care studiază zi după zi fiecare aparat 
pentru a-l apăra nu de vreun foc, ci de • 
ravagii mult mai probabile și mai frec
vente : căci mecanismele, ca și oamenii, 
?u P.ros!ul.ob'ce' de a lmbatZini.;.ca ?! Să avem nevoie de metode 

ristice".

lache pe numele.lui — aproape că.s-a 
simții ' jignit. .

— Ne ■ ocupăm și cu asta, a spus el, 
vente: căci mecanismele, ca și oamenii, dar toa)S priceperea e sS nu ajungenl 
au prostul ob.cei de a imbatrim ; ca și să avem nevoie de metode „pompie-
in cazul unor oameni, cu cit sînt măi ■ 
complexe, cu atît sînt mai delicate, și cu' 
atît e mai greu să lecuiești la urmă rana 
de care n-ai știut să le ferești din vreme.

în aceasta constă o parte din senza
ționalul liniștit al activității unei întregi 
categorii de muncitori, între care și Poe
naru. La fel, avenlura pilotului care se 
salvează după o defecțiune neprevăzută! 
la motor e trăită dinainte în creierul 
constructorului, e transportată în calcul 
și gata consumată înainte de a fi apărut. 
E stilul științei și tehnicii moderne. 
Muncitorul care „dă producție"' se 
distinge adesea prin rezultate care îl scot 
din comun ; unde pune mina un muncitor 
de frunte, se cunoaște. Insă unde au pus 
mina cei de la A.M.C. — aparate de mă
sură și control — dimpotrivă, nu trebuie 
să se cunoască, nu mai trebuie să se in- 
tîmple, nimic neobișnuit. Sînt oameni puși 
anume să prevadă orice dificultate teh
nică, să pună adică răul în fajă : stu
diază aparatele cu încăpățînare, obsedați 
de tot ce ar putea nu numai să le defec
teze, dar și să le slăbească precizia ; 
fantezia lojj fehnică trebuie să alerge cu 
luni și luni înaintea oricărei carii pe care 
o poate provoca vremea ; aparatele lor 
— spre deosebire de oameni — n-au 
voie să acuze vreo slăbire a vederii, iar 
ingeniozitatea lor tehnică, pusă la încer
care mereu în alt mod, trebuie să gă
sească rapid soluțiile pe care uneori nu 
S-a priceput să le găsească însuși con
structorul aparatelor respective.

Cînd l-am întrebat pe unul dintre to
varășii de muncă ai lui Poenaru dacă cei 
de la A.M.C. se ocupă și cu reparații ur
gente, acesta — un tinăr brunet, Mano- (Continuare în pag. V-a)

OCHII Si URECHILE COMBINATULUI
Dar ar fi greșit să vedem numai cît 

am văzut. pînă acum.
1 lală-ne. în sălile marelui combinat. Pun

gile lucioase în care .vă cumpărați zahă
rul, ca și sacii în care sosește cimentul 
necesar noilor construcții, se fabrică aici. 
Și multe altele. La drept vorbind, aici se 
produce o mare parte din tot ce slujește 
ca ambalaj de hîrtie : în lupta pentru 
o prezentare practică, igienică și fru
moasă a mărfurilor noastre, combinatul
sucevean este unul dintre marile arse
nale de ambalaje ale țării.

Vedem la fiecare secție tablouri de
comandă foarte complexe, uneori mai
detaliate decît cele ale unui mare cup
tor Martin, Cite treizeci și patruzeci, de . 
diagrame, a căror peniță tremurătoare nu. 
uită să înscrie nici unul dintre secretele 
de naștere ale hîrtiei. Cum a fiert focă-, 
tura de lemn, cît a fiert, cît mai e în 
fierbătoare, cît a plecat, cit abur, cită 
apă, ce chimicale au intrat în joc, cît? 
au fost recuperate, care e situația fiecă
rui agregat în parte și a țevăriei care 
vine și pleacă de la fiecare, care e vi
teza cu care se naște hîrtia — sînt sute 
și sute de indicative.

— Și totuși e vorba de hîrtie, îi spun 
lui Poenaru.. Hîrtia se fabrica de mult pe 
scară industrială, fără să fie nevoie de

Serglu FĂRCĂȘAN

LAMINORIȘTILOR
mult de 500 tone de tablă, iar calitatea 
l-a la tabla zincafă a crescut- cu 3,6 la 
sută, față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Consumul specific de platipe a 
fost redus cu 90 de tone, productivitatea 
muncii a crescut cu 2,1 la sută, iar be
neficiile realizate se ridică la peste 
500 000 lei.

Printre cei mai destoinici laminatori care 
au adus o deosebită contribuție la reali
zarea succeselor amintite și care conti
nuă să fie . în fruntea întrecerii, și în pre- . 
zent se numără Dumitru Furtună, Alexan
dru Moghior, Nicolae Stoica, Gheorghe 
Burada, Alexandru Caramfil, Dumitru Țanu 
și mulți alții.

Pentru rezultatele obfinute în întrecere, 
colectivul Uzinei Laminorul-Galați a fost 
distins ieri, într-un cadru festiv, cu diplo-. 
ma de întreprindere fruntașă pe regiune 
in ramura siderurgiei.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii“

Imbold spre noi realizări
FITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Ieri, 

colectivului fabricii de piele și încălță
minte din Rm. Vîlcea i s-a decernat di
ploma de întreprindere fruntașă pe re
giune în ramura pielărie și încălțăminte, 
acordată de Consiliul regional al sindi
catelor Argeș. La adunarea festivă au fost 
scoase în evidență succesele colectivului 
de muncă de aici : anul trecut s-au în
registrat economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 372 000 lei, 
iar prin combinarea judicioasă a tipare
lor mari și mici s-au economisit 412 
m.p. piele și 5 720 kg talpă. In pri
mele două luni ale acestui an planul la 
producția globală și marfă a fost depă
șit cu 2,70 la sută.

ÄS

LA SEUL

II

Miercuri numărul studenților care au participat la demonstrațiile antiguvernamentale din capitala Coreei de sud s-a ridicat la 40 000. Forțele de siguranță au intrat în acțiune. Demonstranții, al căror număr creștea de la oră la oră, s-au pietre. (Alte a Vl-a)

apărat aruncind cu . 
amănunte in pagina

Ia Bruxellesîncercarea miniștrilor agriculturii din țările Pieței comune de a ajunge, ,în cadrul reuniunii de la Bruxelles, la un acord în ceea ce privește stabilirea unor prețuri unice la cereale s-a soldat cu un eșec.
® Cambodgla cere convocarea 

urgentă a conferinței Internatio
nale pentru garantarea neutrali
tății sale. într-o notă adresată guvernului britanic, șeful statului cambodgian, Norodom Sianuk, cere convocarea de urgență a unei conferințe internaționale pentru garantarea neutralității țării sale. în notă se exprimă opoziția față de propunerea Angliei de a se acorda prioritate unor consultări prealabile între Cambodgia, S.U.A., Tailanda și ' Vietnamul de sud. Guvernul cambodgian consideră inoportună inițierea tratativelor cvadripartite amintite.

® Demisii în Chile, Președintele Senatului chilian, Hugo Zepada, lider al partidului liberal și președintele Camerei Reprezentanților, Hugo Miranda, lider al partidului radical, și-au prezentat demisia. Această hotărîre a fost luată ca urmare a destrămării coaliției guvernamentale din așa zisul „Front patriotic", după recentele eșecuri electorale.

care.au
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interior, deși ar

există o

Paul Everac la Teatrul Național din București. Regia : Moni Ghelener.

afectivă 
pămîntu-

este, în țara

rol important 
cotidian, în 
oamenilor de

să se țină seama că

parțe, că exigența lor 
mare, că o decorație 
acord cu forma, pro- 
colorisfică, de ritmică 
proporție, și că este 

cu artiștii plastici

pierde acea stare 
de însuși modelajul

în același timp toate trebuie să aibă — 
atît prin formă cît și prin decorare — un 
aspect plăcut, culoarea să îmbie la buna 
dispoziție de a bea sau a mînca. Practica 
menajului cotidian solicită mereu forme 
mai inspirate pentru obiecte vechi sau 
noi. Fantezia creatorilor trebuie să aleagă, 
să deosebească, să 
Vasele mari și alte 
sau

Scenă din „Ștaieta nevăzută

Socotesc că în domeniul în care lucrez 
— ‘arfa ceramicei — colaborarea dintre 
creație și producție are o însemnătate 
esențială. Artă tradițională în țara noas
tră, ceramica păfrunde fot mai mult în 
viața omului contemporan, sub forma 
unei mari varietăți de obiecte uzuale sau 
decorative, ca element de decorație fo
losit de arhifecți pentru interior și ex
terior. Ea joacă astfel un 
în promovarea frumosului 
dezvoltarea bunului gust al 
azi.

Tradiția artei ceramicei 
noastră, foarte veche. Săpăturile arheo
logice au scos la iveală, în toate colțu
rile țării, splendide obiecte de ceramică 
sau fragmente a căror origină se pierde 
în primele milenii ale neoliticului.

Poate că primele incendii care au dat 
trăinicie pămintului ce proteja coliba de 
niiiele împotriva vîntului au născut ideea 
de ceramică ; amprenta palmei rămase 
pe suprafața acestor neteziri ori pe vatra 
lipită și ea cu pămînt a deșteptat ideea 
construirii primelor obiecte ceramice, a 
generat creații de artă. Boian, Cucufeni, 
Monteoru, Cîrna, Hamangia — iată nu
mele. unor cultpri spectaculoase ; dacă 
cele mai multe figuri de lut, reprezen
tând obiecte de cult, dovedesc oarecare 
stîngăcie, figurinele de 
special, sau cele de la 
cu mii de ani în urmă, 
cepție și un stil rafinat.

Ceramica țărănească, 
chea tradiție prin ceramica neagră de la 
Margine? (sau cu unele influențe arabe, 
grecești, romane — asimilate în celelalte 
centre olărești de-a lungul veacurilor), 
reprezintă și ea un tezaur pînă nu de 
mult conservat prin circa 200 de centre 
de olari. Prin sprijinul U.C.E.C.O.M.,- 
aceste centre ar frebui redeșteptate și 
susținute, deoarece unele au dispărut, iar 
la altele se înregistrează un fenomen de 
alterare a stilului. Această producție de 
rnînă, inimitabilă, are o valoare ce poa
te fi fructificată, lucru cu atît mai nece
sar cu cît pastișele, imitațiile în spirit 
popular, livrate de coopprafivple mește
șugărești sau de industria locală, sînt 
adesea lipsite de orice valoare artisti
că. Pentru continuarea acestor tradiții ar 
trebui poate create rezervații etnografi
ce, monumente vii de folclor. Oboga, 
Hurez, Marginea, Biniș, Vadul Crișului 
sînt numai cîteva asemenea exemple de 
centre olărești care s-ar 
cu :mu|t interes, chiar și în 
fivelor turistice.

Miile de obiecte și vase 
datînd din cele mai vechi 
create în zilele noastre, existente în mu
zeele țării, sînt mărturia unei tradiții 
Continue de mare valoare. Realizate cu 
înaltă măiestrie, cu o profundă înțele
gere a funcționalității formei, aceste o- 
biecte ar merita adunate într-un muzeu 
special al ceramicei, care să cuprindă atît 
piese de la Muzeul național de antichi
tăți, cît și de la Muzeul de artă popu
lară. Școala creatorilor moderni de ce
ramică ar trebui făcută în acest climat al 
tradiției noastre, spre a se înțelege mai 
bine cum varietatea formei, decorația, 
nu contravin utilității.

Așa cum înaintașii au îmbinat utilul cu 
frumosul, creatorul contemporan, ținînd 
seama de gustul modern, trebuie să cau
te tot timpul soluțiile cele mai estetice, 
potrivite funcției obiectelor necesare vie
ții de zi cu zi. Ceașca, de pil
dă, din care se bea trebuie să țină 
seama de destinația ei, de felul în care 
se ține și se duce la gură, iar ceainicul 
—T de modul în care se toarnă etc. Și

la Hamangia în 
Cîrna, realizate 

dovedesc o con-

continutnd ve-

putea înscrie 
rîndul obiec-

de ceramică, 
timpuri sau

inventeze continuu, 
obiecte de exterior 
prezenta multe a-

MIMI PODEANU Pasăre(ceramică smălțuită, colorată) 
vantaje în materiale mai trainice decît 
în argila comună (ca șamotul, gresia, fa
ianța, porțelanul), nu fac parte încă din 
preocupările industriei. Sînt încă multe 
de făcut și în ce privește varietatea ga
mei de produse utile. Toate acestea nu 
se referă doar la ceramica industrială, ci 
și la aceea de serie mică sau la unicate ; 
este o cerință determinată 
cesifatea diversității, dorită 
tori.

După părerea mea, în 
față n-ar fi cazul să se 
„folclorizarea" ceramicei industriale sau 
culte, ci de contemporaneizarea ei. Tre
buie să se înțeleagă un |ucry, și anume 
că decorajia ceramicei țărănești a izvorît 
și din tehnica acesteia. A se reproduce 
pe faianță motive folclorice de pe cusă
turi sau obiecte din lemn — cum se 
procedează deseori — este mai mult 
decît străin acestui material, atîta vreme 
cit pe el nu se poate lucra cu acul, Cu 
dalta, cu cornul sau' cu gaița. Ceea ce 
trebuie să învețe faianța și porțelanul de 
la ceramica populară este cred, înainte 
de toate, sensul funcțional al formelor și 
decorației țărănești, căldura modelajului 
și concepția stilistică.

In mazagine există obiecte, ser
vicii reușite. Uneori însă, apar lucruri urîte 
sau urîfiie din pricina decorării necores- 
punzăfoare. Astfel, chiar un serviciu ex
presiv ca formă, cum este serviciul de 
țuică „Smaranda" al fabricii de faianță 
Sighișoara, este alterat printr-o supraîn
cărcare cu motive reprezenfînd țesături 
și cusături. Este lipită, convențională și 
decorația multor bibelouri figurative ale 
Fabricii „Porfelanul''-Cluj, iar asupra altor 
obiecte producția „de serie" își pune o 
amprentă negativă, răpindu-le grația, 
spontaneitatea. In asemenea cazuri nu s-a 
ținut seama de una din principalele tră
sături ale ceramicei populare, care prin 
unitatea formei și a decorației încîntă

de însăși ne- 
de consuma-

momentul de 
vorbească de

ochiul, transmite căldură, fiindu-i străină 
orice violență coloristică ori decorativă, 
ca și rigiditatea tehnică. De multe ori se 
uită că faianța și porțelanul sînf, în fond, 
tot pămînt, chiar dacă în industrie se fo
losesc tipare de ipsos. Dacă în loc să se 
fină seama de cerințele de modelare 
proprii pămînfului, munca este concepută 
conform posibilităților de prelucrare al 
ipsosului, la strung, aceasta nu poate 
decît dăuna obiectelor respective, de
oarece se 
transmisă 
lui.

Trebuie 
estetică industrială și că, în acest sens, o 
inițiere specială va duce cu siguranță, în 
scurt timp, la înlocuirea practicilor arti
zanale. Tehnica cea mai avansată atit în 
domeniul maselor cu calități superioare 
argilei comune olărești (faianța, por
țelan), cit și în acela al smalțurilor (dome
niu în care arta și tehnica nu mai sînt un 
secret transmis din fală în fiu) poate con
duce la găsirea unor soluții sigure, ferite 
de aproximații supărătoare. Estetica pro
ducției industriale cere luarea în conside
rație a posibilităților de expresie a 
materialului, folosirea 
plicit a lucrului de 
însuflețească mașinile, 
musețe, vibrație produsului respectiv. Mă 
refer aici nu numai la meșterii și crea
torii din industria ceramicei, între care 
există mulți oameni talentați și cu mare 
experiență ci, în mod deosebit, la artiști 
plastici — chemați ca pe lîngă crearea 
unor opere de prestigiu, cu caracter de 
unicat, demne de a ne reprezenta în mu
zee și expoziții — să susțină și să îmbo
gățească și gama prototipurilor indus
triale. Or, și într-un caz, și într-alful, ar
tiștii au lăsat pînă acum pe plan secun
dar partea tehnică a ceramicei. Se merge 
înfr-un fel — după părerea mea — spre 
o șablonizare atît în forme cît și în gla
zuri, ale căror efecte se lasă de cele mai 
multe ori în seama întîmplării sau a... 
focului Nu se fac eforturi pentru a se 
adăuga noi calități tehnice pastei de ar
gilă comună, unanim utilizată de artiști. 
Șamotul și gresia sînf complet neexploa
tate în acest domeniu. Studiile făcute 
la Sighișoara sau Cluj în ce privește rea
lizarea glazurilor colorate ori mate sînt

posibilităților de expresie 
creatorilor și im- 
mînă menit 
să confere fru-

sä

remarcabile, ele pot orienta producția 
faianței sau porțelanului spre o calitate 
deosebită. De asemenea merită reliefată 
obținerea noului porțelan alb romînesc 
prin înnobilarea caolinei comune. Ar fi 
însă necesar ca acest porțelan, glazurile 
etc. să fie folosite, cu sprijinul artiștilor 
plastici, pentru realizarea unor forme la 
înălțimea calității materialului, într-o linie 
modernă.

Deplasările pe teren destul de scurte 
în industrie ale unor membri ai Uniunii 
artiștilor plastici, chiar dacă nu au dat 
încă cele mai bune rezultate, merită re
levata. S-au deschis perspective noi atît 
pentru artiști, cît și pentru creatorii din 
industrie. Artiștii au înțeles, pe de o 
parte, că în fabrici se pot realiza 
opere de artă mai accesibile și la un ni
vel tehnic șuperior, iar creatorii din in
dustrie, pe de altă 
trebuie să fie mai 
pune probleme de 
bleme de armonie 
a elementelor, de 
bine să colaboreze 
pentru promovarea bunului gust.

Diletantismul este pretutindeni dăună
tor. Poște că îmbogățirea documentației 
de specialitate și înființarea unui labora
tor a| creatorilor Fondului Plastic ar 
contribui la ridicarea nivelului tehnic al 
lucrărilor. Îmbogățirea cunoștințelor teh
nice și artistice este tot atît de necesară 
și pentru creatorii din industria ceramică; 
la aceasta ar putea contribui și cercurile 
artistice, dar deocamdată, în loc să în
vețe principiile elementare ale artei de
corative, participanții la aceste cercuri 
sînt instruiți numai pentru pictură și sculp
tură.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre comerț. 
Din nefericire, adesea, activitatea de con
tractare nu numai că nu pune stavilă unor 
produse ce alterează bunul gust, dar le 
și promovează, aducîndu-le pe piață în 
cantități uneori masive. Inițiativa comer
țului și a U.C.E.C.O.M, de a atrage și a 
consulta unii artiști plastici la selectarea 
celei mai reușite producții de artizanat va 
contribui, fără îndoială, la eliminarea 
acestor lipsuri, la orientarea corespunză
toare a publicului larg. Este necesară și 
o preocupare mai vie pentru estetica 
prezentării aceslor obiecte in magazine, 
vitrine, expoziții.

Există condiții ca prin contribuția pa
sionată și competentă a talentelor exis
tente, prin îmbinarea eforturilor artiștilor 
și ale creatorilor din industrie și coope
rație, ceramica să devină pe cît de utilă, 
pe atît de frumoasă și reprezentativă.

Patriciu AAATEESCU

nSCRISOARE CÀTRE ANUL 2000 tt

e dut : la zile mari / să-fi amin- 
de zidari“, spune autorul în în-

„Aș<i 
iești și 
cheierea poeziei care dă titlul noului 
siju volum de versuri. Din această per
spectivă Ion Bănuță evocă în suita de 
instantanee ce alcătuiesc poemul său 
cîteva momente din viața unui fecior 
de țăran care în anii dintre cele două 
războaie mondiale trece treptat de la 
contemplarea îndurerată a suferințelor 
din jurul său la înțelegerea necesității 
de a se integra, luptei proletariatului. 
Am spus suita de instantanee lirice, de
oarece multe din bucățile acestui volum 
par a fi unități de sine stătătoare, ta
blouri cu o anume autonomie. Laolaltă 
ele recompun pe un fond dramatic îm
prejurările sociale și sufletești care și-au 
adus contribuția la formarea personali
tății unui luptător. Ion Bănuță nu și-a 
conceput poemul numai ca retrospectiva 
lirică a unei vieți, ci și ca un docu
ment despre o lume apusă (de aici 
și semnificația titlului). Astfel se 
explică și atenția pe care el o acordă 
nu numai momentelor-cheie ale evolu
ției eroului, ci și cadrului social al epo-

9R ■
-

„Bătrînul și... Dunărea" de I. MICLEA-MIHALE

-ÎL • • x.A’La

Expoziția Ion Miclea-Mihale, deschisă la Cluj sub egida Comitetului regional pentru cultură și artă, demonstrează convingător virtuțile poetice ale artei fotografice. Autorul celor 72 de fotografii expuse în sala Palatului culturii a înscris pe peliculă aspecte semnificative ale peisajului patriei, a surprins momente dinamice ori pline de lirism ale vieții cotidiene. Diversitatea tematică și actualitatea imaginilor vădește pasiunea de reporter a lui Ion Miclea-Mihale, iar calitățile picturale — măiestria sa. Expoziția de la Cluj se înscrie printre manifestările izbutite ale acestui gen, aflat în plină dezvoltare.

cii, care nu rămîne un element deco
rativ. Eroul — în cele mai multe epi
soade — se profilează cu pregnanță. Pe 
alocuri el rămîne în penumbră, autorul 
zăbovind asupra aspectelor lumii exteri
oare pentru a explica pricinile care au 
determinat evoluția personajului central. 
Evocarea este realizată cu simț al con
cretului și ci; participare afectivă, ceea 
ce dă majorității versurilor tensiune 
emoțională și vibrație. Prin Vladimir — 
eroul cărții — cunoaștem o realitate 
înnegurată de suferință. Copilăria nu stă 
sub zodia seninătății și a bucuriei. Dim
potrivă, totul în junii copilului se află 
sub semnul durerii: Cad in ca
pătul de toamnă / stropi de ploaie 
fi de jale... / Torc femeile cu rîndul / 
cuierul surpat de plîngeri. / fii pltng toa
te pe pămîntul / cel pustiu de rod...". 
De aceea, cînd copiii cad bolnavi, pra
dă frigurilor, gîndurile lor se proiec
tează într-o lume feerică: „Culcă-mă 
pe-un vîrf de nor, / Să alin durerea 
lor, / Să-ți aduc din cer cunună — / din- 
tr-un fagure de lună / si din stele bucu
rii / pentru nopțile târzii“. Sînt de fapt 
unicele clipe de reverie, de destindere 
sufletească. Altfel totul în jur este a- 
păsător. Reținem imaginea unei zile de 
muncă la cîmp cînd oamenii își cu
leg tîrziu porumbul de pe petecul lor 
de pămînț : „Sațul stă, in urină gol. / 
Corbii croncănesc în stol, 1 dând po
rumbului ocol... j Cerul s-a lăsat în 
cîmp... / Vântul rupt din rădăcini / urcă-n 
moartele tulpini, / îndoindu-le din 
briu, / Părul Radei ctlrge rîu, / răsfi- 
rîndu-se în foi / peste umerii de sloi, '/ 
fi culege, fi culege / fi nu știe ce 
s-alege”. Aflăm în acest prim capitol al 
cărții („Și copiii sînt bătrîni“) sugestive 
versuri de atmosferă care — apelînd, 
adeseori cu bune rezultate, la experien
ța poeziei folclorice — reușesc să evoce 
momente dramatice din existența țără
nimii noastre.

Dacă — așa cum este și firesc — în 
apest capitol al cărții eroul poemului 
este în primul rînd martorul și specta
torul durerilor din jurul său, capitolul 
următor („Toaca timpului se joacă“) a- 
dîncește sensibil investigația sufletească. 
E drept că aici aspectele realității în
conjurătoare sînt înfățișate uneori în 
termeni comuni, fără perspectiva ine-

dită pe 
teptăm

care eiam îndreptățiți să o aș- 
după lectura "■teptăm după lectura primului capitol 

(vezi poeziile: „Curbele de sacrificiu“, 
„Doi lei“, „Putere“). Ni se par emo
ționante momentele în care tînâriil fe
cior de țăran, „izgonit de negrul vînt-“ 
trece Argeșul dornic să-și caute un rost 
în lume, Ajunge la marginea orașului și 
aici înțelege că se află la o răscruce a 
viețji lui. Aceste momente prilejuiesc 
pagini lirice mișcătoare. Eroul devine 
mpncitor la.Grivița, își lărgește orizon
tul vieții și se alătură luptei clasei mun- 

. eitoare, ■
„Cetatea tăcerii“, cel de-al treilea ca

pitol, încheie altă mare și hotărîtoare 
etapă din viața eroului. Trimis la în
chisoare, Vladimir cunoaște suferințele 
îndurate de luptătorii pentru zorile li
bertății. Dirzenia, forța morală unită cu 
gingășia sufletească a luptătorului co
munist sînt de multe ori evocate cu 
mijloace artistice adecvate.

Ion Bănuță cultivă o poezie dinamică, 
tumultuoasă, și aici credem că aflăm tră
sătura dominantă a formulei sale literare. 
Dar atunci cînd nu intervine un auto
control sever, această calitate se poate 
transforma în reversul ei. Aflăm în a- 
cest volum versuri și strofe care con
travin intențiilor bune ale poetului. Mai 
ales cînd alătură termeni contrastanți, 
autorul nu-și selectează eu grijă expre
sia. Iată cîteva exemple în acest 
seps ; „fi-am sp joc pesțe sicriu, i să 
mă vindec de pustiu”; „printre cocoși 
fi vaci, ! printre argeșeni săraci, / prin
tre garoafe fi nimic“; / „Merg prin cer 
și prin lăptuci"; „Ar trebui să mori de- 
acel desfriu / al ursitoarelor din sche
me” ; „Cu iubire fi zefir — / de lingoare 
fi delir“; „E-o armonie de culori, / de 
îndrăzneți, de visători I“

Desigur nu aceste versuri caracteri
zează. volumul. Le-am semnalat însă cu 
sentimentul că Ion Bănuță se află pe 
un drum poetic care cere eliminarea 
oricărei neîmpliniri, a oricărei neglijen
țe. De aceea credem că este potrivit 
ca pe viitor poetul să evite excesele 
imagistice, retorismul, 
tru că „Scrisoare către 
ține pagini de poezie 
patetice, inspirate.

Valeriu R1PEANU

Și aceasta pen
ând 2 000“ con- 
autentică, strofe

LA TELEVIZIUNE
Emisiunile teatrale au căpătat în ultima vreme o pondere mai mare în programele televiziunii, și acest iapt rgspunde, desigur, cerințelor justificate ale maselor de spectatori, vine în întîmpinarea dorințelor unanime. Alături de emisiunile consacrate cinematografului, literaturii, artelor plastice, muzicii și dansului, spectacolul teatral prezentat pe micul e- cian constituie un mijloc foarte e- iipient de propagare a valorilor culturale — naționale și universale — și prin aceasta răspunde unora din cele mai importante meniri ale televiziunii: cultivarea etică și estetică a privitorului.Cu trecerea timpului, experiența realizatorilor s-a îmbogățit, preocupările creatorilor s-au dovedit mai dinamice, inițiativele mai numeroase. Drept rezultat, repertoriul propriu al televiziunii s-a lărgit : anul trecut, spre exemplu, s-au înregistrat peste 40 de lucrări dramatice realizate în studio și un număr mare de exemplificări care au însoțit foarte popularul ciclu „Teatrul — artă realistă", prezentat de Ion Marin Sa- doveanu. Anul acesta emisiunile teatrale din studie și-au intensificat frecvența în programele fiecărei săptămîni, în timp ce retransmisiile spectacolelor create în teatre au prilejuit publicului telespectator în- tî)nirea cu alte montări de pe scene din Capitală și regiuni. Recent, pre- zentînd de la Cluj spectacolul Teatrului Național cu „Citadela sfărî- nțată", televiziunea a inaugurat un ciclu cu frumoase perspective, acela al retransmisiilor directe de la teatrele din regiuni.Teatrul ocupă, așadar, un spațiu important în preocupările televiziunii ; emisiuni tot mai frecvente sînt menite să răspundă interesului constant și major al telespectatorilor.Repertoriul teatral din ultimul an a cuprins cîteva lucrări judicios a- lese din dramaturgia clasică romî- nească și universală, incursiuni în operele multor scriitori contemporani, îndeosebi de peste hotare, prilejuind apariția pe micul e- cran a unor opere și personaje din

tre cele mai diverse, multe din ele inedite. Montajul dramatic realizat după „Infernul" și cîteva povestiri din „Decameron" au prezentat pentru întîia oară spectatorilor pe eroii lui Dante Alighieri și Boccaccio. Prin „Peștera din Salamanca" și „Teatrul minunilor" o dramaturgie aproape necunoscută la noi, aceea a lui Cervantes, și-a deschis drumul spre public. Scenariul realizat după „Oameni sărmani" ne-a pus față în față cu puternicele drame ale eroilor dostoievskieni. Adaptînd pentru televiziune povestirea lui Dürrenmatt „Pana de automobil", sub titlul „Un joc neobișnuit", realizatorii au pătruns în universul personajelor unui interesant scriitor contemporan. Alegînd din dramaturgia lui Shaw fragmente din piese reprezentative („Casele văduvului’, „Maiorul Barbara", „Căsuța cu mere’, „Omul destinului"), sau din opera ibsenia- nă, de asemenea, lucrări de maturitate artistică („Stîlpii societății’, „Constructorul Solness’, „Hedda Gabler"), televiziunea a dat posibilitatea spectatorilor să cunoască importante aspecte ale personalității artistice a celor doi dramaturgi.Exemplele acestea, ajese dintr-o suită de alte exemplificări posibile, dovedesc că programele teatrale au cuprins un număr însemnat de opere, menite să contribuie la lărgirea orizontului cultural al privitorilor. Televiziunea are, în acest sens, posibilități mai variate și mai ample decît scena. însăși modalitatea selectării doar a unor fragmente din anumite lucrări dramatice este de natură să faciliteze montări care pentru teatru sînt dificile în întregul lor. Ținem să subliniem, în aceeași ordine de idei, că spectatorii doresc să vadă pe micul ecran nu numai fragmente ci și piese montate în întregime, conform cu posibilitățile și specificul televiziunii. în privința adaptărilor, de asemenea, micul ecran poate să fie mai operativ, permițînd cu eforturi reduse rezultate artistice de calitate.

I. L. Cara- încă anul binevenite:

Ce a făcut și ce n-a făcut televiziunea pentru promovarea lucrărilor originale 7 Din dramaturgia clasică, realizatorii și-au propus, în continuarea unor preocupări mai vechi, să ofere telespectatorilor momente din creația lui giale. Și au prezentat, trecut, două emisiuni „Conul Leonida față cu reacțiunea și „Petițiune". Tot anul trecut, prin „Apa curge pietrele rărnîn", micul ecran s-a îndreptat și asupra operei mai puțin cunoscute a unui scriitor din secolul trecut, Odobescu, Din creația scriitorilor care s-au afirmat îți secolul nostru, și îndeosebi în perioada dintre cele două războaie mondiale, televiziunea a procedat bine orientîndu-se de pildă spre o- pera dramatică a lui Mihail Sorbul. Incursiunea în lumea personajelor sale istorice (drama lui Ion Vodă din „Letopiseji") sau în lumea frămîn- tată de patimi din „Patima roșie" a înțr-o insufi- însemnat un necesar popas creație artistică valoroasă, cient valorificată sc.enip pînă acum. Dramatizările după Liviu Rebreanu („Filibaș", „Omul mic și oamenii mari") ca și montarea nuvelei „Ur- can bătrînul" din moștenirea artistică a talentatului prozator ardelean Pavel Dan au deschis o perspectivă Inedită la televiziune spre realități ale anilor dintre cele două războaie mondiale. Fără pretenția de a epuiza lista acestor exemple, putem constata că televiziunea a încercat să valorifice unele lucrări prețioase din moștenirea scriitorilor înaintași, deși continuă să existe, în acest sector, multe spații albe. Așteptăm să vedem pe micul ecran fragmente reprezentative din creația primilor noștri dramaturgi, din teatrul lui A-lecsandri, (reluat, cu rezultate deosebit de pozitive, pe scenă), așteptăm noi dramatizări după schițele lui Caragiale și după operele altor scriitori ai vremii, așteptăm fragmente din creația unor dramaturgi dintre cele două războaie mondiale

(ne gîndim, îndeosebi, la unele piese mai puțin cunoscute ale unor scriitori cüm sînt: Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Victor Ion Popa, G. M. Zamfirescu, Tudor Mușatescu, AL Kirițescu, si la altele, desigur).în ceea ce privește promovarea creației originale contemporane televiziunea a făcut mai puțin, și a- desea realizările obținute gu fost sub nivelul exigențelor din alte sectoare de activitate. Ne întrebăm de ce în ultimul an a fost atît de săracă prezența în repertoriu a unor autori consacrați pe scenă, de ce televiziunea nu reușește să-și atragă într-o mai mare măsură colaborarea dramaturgilor din „prima linie" ? Timidele încercări în acest sens nu au fost continuate prin inițiative recente, deși experiența altor studiouri din lume ne dovedește că unii dramaturgi importanți sînt Ia fel de populari pe scenă și pe micul ecran, dacă nu cumva — există și asemenea cazuri — și-au cîștigat consacrarea aproape exclusiv prin micul ecran. E de așteptat, din partea scriitorilor noștri, o colaborare mai spornică, mai vie, cu televiziunea.Și ne mai întrebăm : de ce nu recurg realizatorii mai insistent și mai decis la dramatizarea unor lucrări scurte din proza noastră contemporană ? Există foarte multe lucrări potrivite cerințelor micului e- cran (de aceea nici nu facem trimiteri anume), iar dificultățile de adoptare sînt minime. Către prezentarea corespunzătoare a creației originale contemporane e firesc să-și concentreze eforturile televiziunea, cu un plus de inițiativă și de exigență, pentru a depăși slăbiciunile remarcate în piese ca „Obiecte găsite" de Ștefan Tita și „Metoda" de N. Minei (pe drept cuvînt criticate, la vremea lor, în presă), sau modalitățile facile pe care unele lucrări (printre care vodevilul, nu lipsit și de anumite calități, „Eu și luna" de Gh. Dumbrăveanu) le-au abordat anul trecut.Faptul că este încurajată creația specială pentru televiziune e meritoriu, dar rezultatele practice sînt, încă, prea puțin convingătoare. Am asistat recent la premiera piesei pentru televiziune „Popas între drumuri" de Eva Dragomir (autoare și a unor bune dramatizări după „Dumbrava minunată" de Sadoveanu sau 

după povestirile „Decameronului”) și Cornel Popa. Așteptările noastre au fost doar parțial satisfăcute. Autorii și-au propus în lucrarea lor să dezvăluie psihologia și profilul moral al unor oameni ioarte diferiți ca temperament, vîrstă, profesiune, cu prilejui unei confruntări colective pe care o trăiesc într-o mică gară din apropierea unui șantier. Personajele piesei, Claudiu Pop sau Țopîrdea, Zelenic, Gavri- lan și Iacob, Dana sau Mimi au adus în cadrul micului ecran universul unor preocupări contemporane, în care am regăsit uneori ecoul vremii pe care o trăim. Piesa oferea premizele unei interesante dezbateri etice, dar soluțiile artistice destul de banale (privind evoluția conflictului și a personajelor), lipsa de originalitate au diminuat forță de convingere a lucrării. Am apreciat-o, totuși, drept una din foarte puținele lucrări scrise anume pentru televiziune, care încearcă să trateze o problemă a zilelor noastre, folosind în bună măsură posibilitățile specifice teatrului destinat micului ecran.Eficiența emisiunilor teatrale la televiziune este determinată, desigur, și de calitatea artistică a montărilor regizorale, de valoarea interpretării actoricești și de contribuția tuturor celorlalți factori implicați în procesul de creație. Cîteva spectacole de ridicată factură artistică ne-au întărit convingerea că realizatorii și-au îmbogățit experiența și că forțele artistice s-au consolidat. Faptul este evident și în retransmisiile spectacolelor create în teatre : un singur exemplu, mai recent, în care montarea de pe scena Teatrului Național cu piesa lui Al. Voitin „Ancheta" a fost excelent redată pe micul ecran (regizor de transmisie Lucian Iopeșcu, operatori Mircea Olteanu, Mariana Voi- culescu, Gh. Dulgheru), vorbește grăitor despre perfecționarea cadrelor televiziunii. în realizarea montărilor proprii, televiziunea a obținut, de asemenea, cîteva reale succese artistice. Dintre spectacolele pe care am avut prilejul șă le vedem în ultima vreme, ținem să e- vidențiem realizarea lui Nicolae Motric cu „Un joc neobișnuit" după Dürrenmatt. Spectacolul a creat at

mosferă și tensiune, pregătind gradat punctul culminant al acțiunii, folosind ingenios elementul-surpriză al textului în rezolvarea conflictului, Șocul emoțional este puternic, montarea evidențiază în prim plan elementele de satiră socială ale scenariului. Din distribuția actoria ceașcă, omogenă, am desprins creația foarte izbutită a actorului Mircea A.lbulescu, în rolul principal. Regizînd după un scenariu propriu „Oameni sărijiani" de Dostoïevski, Ion Barna a dat viață puternicelor drame interioare ale celor doi eroi, într-o montare în care amănuntele psihologice cu căpătat expresivitate maximă ; virtuțile scenaristului, în cazul de față, au depășit chiar meritele regiei, spectacolul impunînd pe lîngă excelentele creații actoricești (Leopoldina Bălănuță și Constantin Rauțchi), discernămîntul autorului care a desprins din carte un fir esențial foarte semnificativ pentru evoluția personajelor. Au fost multe alte montări reușite care au evidențiat talentul unor regizori de televiziune valoroși, prin#® care am numi cîțiva : Petre Sava Bălea- nu, Letiția Popa, Cornel Todea, Radu Miron, Lucian Ionescu, Andrei Bră- deanu, Cornel Popa — dintre cei cărora le-am văzut, în lunile din urmă, spectacolele. Această echipă de regizori — poate incomplet enumerată — a realizat montări atractive, folosind adesea din plin resursele variate ale televiziunii.Ultimele luni au impus telespectatorilor un mare număr de actori valoroși Nu ne-am putea referi aici la realizările tuturora, tocmai pentru că ar fi de consemnat foarte multe compoziții scenice izbutite. Dintre cele mai recente, creații pe care le-amvăzut, amintim, totuși cîteva ; Toma Caragiu (Șbilț din „Patima roșie"), Gh- Cozoriçi (Ion Vodă din „Letopi- seți"), unele roluri Carmen Stănescu, lagă, Gh Dinică dem că trebuie faptul că nu întotdeauna munca regizorilor cu actorii a fost dusă pînă la capăt, în pregătirea unor creații interpretative de înalt nivel. Ne o- 

interpretate de Rodica Tăpă- Ceea ce cre- semnalat este
prim lg un șingur exemplu, recent, menționînd insă că nu este singular. Credem că televiziunea a procedat foarte bine încredințînd un rol im

portant ca Tofana (din „Patima roșie") unei tinere actrițe de la un teatru regional : Ileana Stang-Io.- neșcu dp la teatrul din Piatră Neamț. Interpreta (care g creat pe scenă o excelentă Lady din „Orfeu în infern") nu a fost suficient ajutată, însă, pentru a evidenția profilul moral de mare complexitate al Tofanei ; fragmentele prezentate au pierdut astfel în adincime, unele dtn semnificațiile profunde ale textului s-au risipit.In cele mai multe cazuri, fragmentele sau piesele alese pentru a fi prezentate pe micul ecran au reușit să evidențieze calitățile dramaturgului. să arunce o lumină vie, revelatoare, asupra unei opere. Nivelul artistic al dramatizărilor a crescut, Uneori, înșg, fragmentele glese nu izbutesc să definească opera scriitorului sau, prezentîndu-se cîteodată foarte puțin dintr-o piesă, există ris- cțil ca respectiva lucrare sg se transmită defotmat sau să devină neinfeligibilă pentru telespectator, lie întrebăm çît Re eficiente aii fost, spre exemplu, fragmentele glose din „Letopiseti" pentru definirea valoroasei drame istorice a lui Mihail Sorbul ? Sap, în ce măsură fragmentul din „Constructorul Solness" a redat ideea și conflictul puternic al piesei lui Ibsen 7 în astfel de cazuri se impune, desigur, o mat maf® atenție din partea realizatorilor pentru a încadra exemplificarea într-un context explicativ riguros, foarte limpede și semnificativ. Modalitatea aleasă la „Patima roșie" — înlănțuirea fragmentelor pe firul central al piesei — este un exemplu pozitiv în ceea ce privește realizarea importantului deziderat al accesibilității.Continua ridicare g nivelului emisiunilor teatrale la televiziune și, deci, sporirea contribuției televiziunii la crearea unui ■ larg orizont cultural, este strins legată de o consecventă preocupare pentru bogăția de idei g textelor transmise, de valoarea artistfcă a programelor, de îndrgzneala cregtoare a celor chemați să dea viață pes micul ecran valorilor de seamă ale dramaturgiei romînești și universale.
Călin CÄLIMAN
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Construcțiile anului 1964 Esențialul: accelerarea execuției,

punerea in termen a obiectivelor
ÎȘI SPUN CUVÎNTUL CONSTRUCTORII 

DE PE ȘANTIERUL UZINEI DE ALUMINIU 

DE LA SLATINA

Prin munca miilor de constructori și montori de 
pe șantiere, harta industrială a țării se va îmbogăți 
în ultimii doi ani ai șesenalului cu noi obiective

■ de mare importanță pentru continua dezvoltare a 
economiei naționale. Lucrările pe marile șantiere 
ale industriei siderurgice, chimice, energetice, de 
industrializare a lemnului se desfășoară. în ritm sus
ținut. In atenția constructorilor stă aplicarea în via
ță a învățămintelor prețioase, desprinse din cuvîn- 
tarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Con
ferința organizației de partid a orașului București, 
privind promovarea largă a metodelor industriale 
de execuție, îmbunătățirea organizării muncii, res
pectarea întocmai a graficelor, asigurarea continui
tății și ritmicității aprovizionării cu documentații, 
utilaje și materiale, conlucrarea strînsă, sistema
tică, între proiectant, constructor și beneficiar.

Printre obiectivele industriale aflate în construc-
• ție se numără și Uzina de aluminiu de la Slatina. In 

prezent, aici, pe cîteva zeci de hectare, unde cu un 
an în urmă nu exista decît un cîmp gol, se profi
lează construcții masive, impunătoare, aflate în di
ferite stadii de execuție. Pentru a cunoaște munca 
colectivului grupului de șantiere care ridică acest 
obiectiv, preocupările constructorilor privind urgen
tarea lucrărilor și respectarea graficelor de exe-t 
cuție, redacția ziarului nostru a organizat recent o 
discuție cu mai mulți constructori de pe șantier. 
Le dăm cuvîntul în pagina de față.

GRAFICUL DE LUCRĂRI, GHIDUL ÎNTREGII ACTMTĂȚ

LUCRUL ÎN LANȚ
o metodă de înaltă productivitate

Prin construcția uzinei de aluminiu de la Slatina se va crea în țară o nouă ramură a metalurgiei neferoase. Uzina va avea o capacitate anuală de producție de 50 000 tone de aluminiu și aliaje, prevăzîndu-se posibilități pentru extinderea ei. Se vor obține, prin valorificarea resurselor naturale ale țării, un șir de produse necesare pentru progresul tehnic al industriei noastre — blocuri de aluminiu și aliaje, bare rotunde, sîrmă.Indicațiile date de conducătorii de partid și de stat care au vizitat în urmă cu cîteva luni șantierul au constituit un imbold pentru constructorii,,și montorii. poștri în desfășurarea mai intensă a lucrărilor.împreună cu un colectiv de ingineri am studiat documentațiile existente. Pe baza lor s-a întocmit un grafic general coordonator, în care sînt cuprinse toate lucrările de construcții, instalații și montaj. în acest grafic volumul fizic și valoric pentru fiecare lucrare a fost corelat în funcție de posibilitățile reale existente pe-șantier. Pe baza graficului general se întocmesc planurile operative cu cantitățile fizice și valorice ce trebuie realizate de fiecare unitate (lot, șantier). Acestea, la rîndul lor, își extrag sarcinile și termenele respective și întocmesc un grafic calendaristic care este urmărit zilnic, în scurte ședințe de lucru cu conducătorii șantierului respectiv. Fiecare maistru posedă un astfel de grafic, pe baza căruia defalcă lucrările pe echipe și brigăzi. Acest sistem de lucru s-a dovedit eficace. El ne permite să cunoaștem în fiece moment situația de pe teren, să vedem unde sînt deficiențe,
UTILAJE FOLOSITE 
CU INDICI SUPERIORI

In cadrul grupului nostru de șantiere, 
majoritatea lucrărilor de construc|ii-mon- 
taj se execută mecanizat. In acest scop 
șantierul a fost dotat cu macarale puter
nice, buldozere și excavatoare, tractoare, 
platforme de transportat prefabricate, au
tobasculante și alte utilaje de mare ran- 
famenf. Asigurarea construc|iilor cu be
toane se face de către stafia centrală un
de operafiile de alimentare, preparare și 
transport al betoaneior se executa meca
nizat.

Pînă în prezent s-a reușit ca utilajele 
de pe șantier să fie folosite cu indici su
periori în toate lunile anului. Depășiri la 
capacitățile de producfie s-au înregistrat, 
în special, la stafia de betoane, la exca
vatoare, macarale etc.

Ce măsuri s-au luat și ce se face pe 
șantier pentru mai buna folosire a utila
jelor ?

Majoritatea utilajelor lucrează în două 
schimburi, contribuind astfel la grăbirea 
execuției lucrărilor. Pentru ca și schimbul 
II să aibă un randament sporit se orga
nizează cu o zi înainte frontul de lucru, 
sînt aduse materialele necesare etc. Cu 
ajutorul dispecerilor, funcfionarea utilaje
lor este urmărită zilnic pe schimburi, luîn- 
du-se operativ măsuri pentru înlăturarea 
deficientelor care apar. în același timp, 
pe baza unui grafic sînt urmărite, tot zil
nic, realizările fizice ale fiecărui utilaj 
și indicii lor de folosire.

Pentru menținerea mașinilor și utilaje
lor în bună stare de funcționare, am orga
nizat o unitate specială care execută re
parațiile pe bază de grafic ; respectarea 
acestuia și mai ales calitatea reparațiilor 
sînt permanent în atenția noastră.

Prin folosirea micii mecanizări, șantie
rul a înregistrat, numai în trei luni, eco
nomii în valoare de 600 000 de lei. In 
prezent ne ocupăm de punerea în valoare 
a unor noi rezerve de mecanizare a lu
crărilor, condiție importantă pentru ur
gentarea execuției lucrărilor.

Ing. Nicolac CÎRSTO1U

Pagină organizată de Hicolae 
CUCUI și Gheorghe CÏRSTEA 
Foto M. CIOC 

ne dă posibilitatea să luăm măsuri operative pentru aprovizionarea cu materiale a unor puncte de lucru, să asigurăm mișcarea rațională a utilajelor. Cu alte cuvinte, este'vorba de o intervenție activă și eficientă în urgentarea lucrărilor.. în acest fel, pe șantier s-a. asigurat, un ritm susținut de execuție și în perioada de iarnă.în respectarea graficelor un rol însemnat are asigurarea ritmului continuu de lucru în toate schimburile. Noi punem mult accentul pe schimbul II, pentru a-1 aduce la ni
• EFICIENȚA UNEI JUDICIOASE EȘALONĂRI A LUCRĂRILOR
• METODE INDUSTRIALE — RITM SUSȚINUT DE CONSTRUCȚIE
• SCHIMBUL II LA NIVELUL PRIMULUI SCHIMB
• CERINȚE FAȚĂ DE FURNIZORII DE UTILAJE

velul schimbului I. Frontul de lucru este asigurat din timpul zilei, cînd toate materialele sînt duse la locurile de muncă. S-a întărit a- sistența tehnică asupra executării lucrărilor și folosirii utilajelor în schimbul II.O caracteristică a lucrărilor pe care le executăm este gradul mare de prefabricare și preasamblare, — care contribuie în mod hotărî- tor la respectarea graficelor de execuție. Folosirea prefabricatelor sau preasamblarea fermelor metalice la sol ne-a dat posibilitate să executăm o serie de lucrări într-un timp mai scurt. De asemenea, am putut ’ pregăti din vreme un mare număr de stîlpi prefabricați, ferme precomprimate și alte elemente de

Una din puternicele macarale-turn cu care este dotat șantierul

construcții pentru lucrările în curs. Au fost analizate toate lucrările care se. pot executa cu prefabricate. A reieșit că în afară de fundații și alte lucrări care se toarnă monolit, o mare parte din elemente se pot prefabrica. Pentru a le executa, la loturile șantierelor s-au a- menajat piste de turnare, a- limentate cu betoane de la stația centrală a șantierului. Locurile de turnare au fost protejate împotriva înghețului cu folii de .polietilenă, iar pentru întreținerea betonului s-a folosit aburul. în acest lei, în pe

rioada de iarnă s-au turnat un mare număr de stîlpi și numeroase elemente prefabricate grele pentru halele uzinei ; numai stîlpii prefabricați pentru una din halele de electroliză echivalează cu încărcătura unui tren cu peste 200 de vagoane. Este de subliniat că s-au folosit ca elemente de rezistență prefabricatele grele de peste 25 de tone, montate cu ajutorul u- nor macarale speciale. Comparativ cu luna decembrie a anului trecut, în acest an, s-a obținut, prin extinderea folosirii prefabricatelor, o productivitate mai mare. Ea va crește și mai mult, deoarece avem confecționate de pe acum o mare parte din prefabricatele necesare.Respectarea graficelor nu înseam

nă numai a urmări durata de execuție ci și ridicarea calității lucrărilor. Pentru aceasta, pe șantier există un laborator bine dotat și încadrat cu personal calificat. La controlul betoaneior, al sudurilor și al celorlalte lucrări, personalul laboratorului explică deficiențele constatate și cauzele lor, dau îndrumări pentru evitarea acestora. Este în curs de organizare un laborator pentru urmărirea asamblării blocurilor catodice și anodice. Urmărim cu mare atenție calitatea execuției și montajului, deoarece majoritatea lucrărilor trebuie făcute cu precizie, în cadrul unor toleranțe minime. Grija noastră este ca prescripțiile privind calitatea lucrărilor să fie curioscute de muncitori, maiștri și de șefii de loturi.Colectivele, șantierelor noastre lucrează cu entuziasm pentru a asigura fiecare lucrare la termenele prevăzute în graficele de execuție, în această privință va trebui să depunem în continuare eforturi,’ să punem în valoare noi rezerve existente pe șantier. Solicităm totodată .uzinelor mecanice din Turnu Severin, întreprinderii de prefabricate din Pitești, „Progresul-Brăila și celorlalte cu care avem încheiate contracte să ne livreze la termenele stabilite utilajele, construcțiile metalice și materialele necesare. Cu mai . multe. strădanii din partea noastră, cu sprijinul întreprinderilor furnizoare putem da uzina în funcțiune la termenul stabilit.
Ing. Radu SUMAN 
șeful grupului de șantiere 
Ing. Lazăr TENDLER 
inginer-șef

POL ITICĂ ÎN SPRIJINUL
GRĂBIRII LUCRĂRILORCum e și firesc, munca politică pe șantierul nostru este concentrată spre desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor, potrivit graficelor de execuție, în vederea dării în funcțiune la termen a acestui important obiectiv industrial. Pentru a ajuta în mod operativ pe constructori în rezolvarea diferitelor probleme, comitetul de partid este informat în permanență asupra situației de pe șantiere, urmărește îndeaproape stadiul fiecărei lucrări.Am organizat întreaga muncă politică în funcție de cerințele șantierelor. Pe toate șantierele au fost create organizații de bază, iar pe loturi — grupe de partid. în locurile cele mai importante ale producției au fost trimiși să lucreze membri șl candidați de partid cu o bogată experiență în munca de șantier. Periodic, membrii comitetului de partid, ai birourilor organizațiilor și organizatorii grupelor de partid sînt instruiți cu probleme ale vieții interne de partid, cu metodele practice de conducere, control și îndrumare în vederea respectării graficelor de lucrări. în felul acesta organizațiile de partid capătă posibilitatea de a acționa în cunoștință de cauză, își sporesc capacitatea de a sprijini substanțial conducerile administrative, de a analiza în adunările generale de partid aspectele cele mai esențiale de care este condiționată realizarea indicatorilor de plan. Pe baza cunoașterii temeinice a problemelor pe care le ridica producția, a unui control bine organizat, biroul organizației de bază de la șantierul nr. 1 a putut interveni cu succes și determina o mai eficientă folosire a mașinilor și utilajelor. Intr-o adunare .generală a organizației de partid, ținută recent, s-a analizat această problemă și a reieșit că unele utilaje nu-și realizează norma zilnică, în special cele din schimbul II. Membrii de partid au cerut conducerii șantierului să-și îndrepte a- tenția spre aceste utilaje, să asigure, prin măsuri eficace, buna funcționare a fiecărui utilaj în parte. Cea de la conducerea grupului de

Printre formele avansate de organizare a muncii pe șantierele de construcții, un loc important îl o- cupă metoda lucrului în lanț, procedeu de organizare judicioasă a muncii, pe baze științifice. Organizarea executării lucrărilor „în lanț" necesită studierea procesului tehnologic complex al construcțiilor și fragmentarea lui în procese separate, în organizarea formațiilor de muncitori cu o structură permanentă care să execute fiecare fază în a- celași interval de timp, denumit în construcții : „pasul lanțului“. Execuția lucrărilor se face pe bază de grafic, în ordinea fluxului tehnologic, la fel ca în industrie.Avantajele acestei metode nu constau numai în eșalonarea judicioasă a lucrărilor și executarea lor în ordinea impusă de tehnologie, ci și în folosirea mai rațională a utilajelor și a timpului de lucru, în creșterea posibilităților de a asigura asistența tehnică și un control e- ficace pe faze asupra calității lucrărilor. Metoda lucrului în ianț cîștigă tot mai mult teren pe șantiere, dovedindu-și pe deplin eficacitatea : potrivit unui calcul, pe șantierul nostru folosirea acestui modde lucru sporește .productivitatea muncii de 3—4 ori față de alte metode de lucru.în condițiile executării în lanț a unui complex de construcții — cum e și U4jpa noastră — se pot organiza lanțuri paralele, în cadrul cărora brigăzile de muncitori se deplasează continuu și în mod planificat cu sculele și utilajele respective de la palier la palier, de la un tronson la altul.Ne vom referi în continuare, mai concret, la folosirea acestei metode la secția redresori.Rapiditatea cu care trebuia executată această construcție — structura de rezistență și montajul — impunea trecerea la forme mai a- vansate de organizare a muncii și de execuție.Pe baza experienței de pe alte șantiere, și în funcție de graficul general al grupului, s-a organizat execuția lucrărilor după metoda în lanț. Pentru ca această metodă să-și dovedească eficacitatea, ne-am îngrijit, împreună cu șeful de șantier, de asigurarea construcției cu tot ce este necesar — materiale (îndeosebi cofraje, armături și betoane), utilaje, formații de lucru cu oameni calificați. O mare atenție s-a acordat întăririi asistenței tehnice pe schimburi, mai ales în schimbul II. A- ceasta pentru că un mare volum de betoane se toarnă noaptea.Cum s-a desfășurat lucrul „în lanț“. S-a întocmit un grafic în care -au fost prevăzute, lucrările ce trebuiau executate, precum și termenele respective, eșalonate în așa fel îneît să se asigure un flux continuu de lucru. Respectarea acestui grafic s-a urmărit îndeaproape. înainte de începutul' lunii, săptămînii și zilei de muncă se discută cu șefii de brigăzi 

șantiere a luat în discuție probleme privind buna aprovizionare și mecanizarea lucrărilor la toate locurile de muncă, perfectarea contractelor cu furnizorii în vederea asigurării liv-rării la timp a utilajelor necesare.De menționat și următorul aspect. Comitetul de partid, studiind pe mai multe loturi felul cum se desfășoară producția, a constatat că schimbul de noapte nu lucrează cu randamentul planificat. împreună cu conducerea administrativă s-au stabilit unele măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de lucru, precum și asistența tehnică în acest schimb. Pentru îndrumarea activității schimbului respectiv, în fiecare noapte fac de serviciu pe șantier tovarăși din partea comitetului de partid, comitetului de sindicat și conducerii grupului de șantiere. Nu numai că sprijină direct activitatea pe timp de noapte, dar a doua zi ei informează despre cele constatate, fac propuneri pentru înlăturarea deficiențelor ivite.în cadrul preocupărilor comitetului de partid și ale organizațiilor de bază stă și desfășurarea unei intense munci de educație și de întărire a disciplinei socialiste în rîndul constructorilor. Invățămîntul de partid pe șantiere a fost mai bine organizat, cu mai multă eficiență. Membrii și candidații de partid urmează, în majoritate, cursuri serale și cercuri de economie concretă, în cadrul cărora sînt expuse teme despre organizarea muncii pe șantiere, îndeplinirea ritmică a indicatorilor de plan, calitatea lucrărilor. Pe lîngă comitetul de partid s-a organizat un cerc de economie concretă — cu ingineri, tehnicieni și maiștri — care studiază probleme legate de planificarea operativă, conducerea lucrărilor, extinderea unor metode avansate de execuție.în activitatea noastră viitoare vom căuta ca întreaga muncă de partid pe șantier să o desfășurăm în lumina sarcinilor puse de partid în fața constructorilor.
Ion VĂTĂȘESCU
secretarul comitetului de partid 

și de echipe sarcinile fizice și calitative ce le revin. La sfîrșitul fiecărei zi se stabilește lucrul pentru ziua următoare. Imediat după executarea săpăturilor definitive pe o anumită porțiune. încep fierar-be- toniștii să monteze armăturile. în urma lor, dulgherii execută cofra- jele. Urmează’ betoniștii, apoi ten- cuitorii. „Lanțul“ se desfășoară mai departe : la un nivel se toarnă beton, la altul se montează armăturile, iar cu un pas mai înainte, dulgherii montează cofrajele. în acest fel s-a putut lucra concomitent la toate palierele. S-au creat, cum s-ar spune, niște „trepte“ de lucru, la toate nivelele construcției, executîndu-se succesiv faze diferite, în avans una față de alta. în „lanțul“ constructorilor au intrat ulterior și montorii de utilaje care, în alte cazuri, ar fi trebuit să aștepte terminarea construcției.Executarea fiecărei faze este controlată de șeful de șantier și de cadre tehnice din conducerea grupului. Aprovizionarea cu betoane se face ritmic, „la comandă“, fapt care 
„Lanțul“ în imagini

După săpături, armare și cofrare se toarnă betonul la fun
dațiile cuvelor de electroliză — operație pe care o execută 
echipa d-e fierari-betoniști condusă de Alexandru Roșoagă

IUI Urmeaza o operație de precizie : montarea cuvelor, aduse 
la locul de montaj cu ajutorul macaralelor. „Lanțul" coiriiauă 

cu alte operații, conform fluxului tehnologic'

duce la înlăturarea timpului de așteptare. între maiștri, șefii de echipe, de brigăzi și șeful șantierului există o strînsă colaborare. Orice deficiență — și au fost astfel de cazuri — în funcționarea utilajelor, sau în asigurarea cu materiale este sesizată imediat, luîndu-se măsuri pentru înlăturarea ei.Efectul practic al metodei lucrului în lanț este evident. Fiecare brigadă sau echipă lucrează cu o productivitate mai mare, respectă termenele de execuție a lucrărilor ; pe luna trecută sarcinile de plan la secția redresori au fost depășite cu 25 la sută. Pornind de la rezultatele obținute pină acum s-au luat măsuri, ca această metodă să fie folosită în continuare pînă la terminarea construcției. Se asigură astfel urgentarea lucrărilor, darea în folosință la termen a obiectivelor.
Ing. Gh. CAȘCAVAL 
șef de lot
Ion IAROVOI
maistru
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ta întreprinderea de plase și unelte pescărești din Galați. Țesătoarele Ana Pană și Elena Leancu controlind 
calitatea plaselor executate Foto : M. Cioc

Dilemă : spre ce vîrfuri pornim î Foto : Gh. Vințilă

în general, produsele industriei ușoare orădene se bucură de prestigiu, 'sînt' căutate de cumpărători. Sînt apreciate pardesiele, costumele bărbătești, sacourile livrate de fabrica de confecții din localitate, încălțămintea și articolele de maro- chinărie ce poartă marca „Arta“. între numeroasele prinderi și reprezentanții comerțului există o strînsă colaborare.Făcîndu-se ecoul maselor de cumpărători, delegații comerțului, merceologii, recepționerii se străduiesc să lucreze în așa fel ca în magazine să ajungă numai mărfuri de calitate bună, în modele atractive, moderne. Ei caută să bareze încă din fabrică drumul unor mărfuri nereușite ca aspect sau cu neglijențe în finisaj. Fapt este că unele conduceri de întreprinderi sau controlori tehnici de calitate mai încearcă să-i convingă pe merceologii recepționeri că o culoare spălăcită, un model cam învechit pot fi — cu puțină „bunăvoință“ — împinse spre cumpărători. Dar, în marea lor majoritate, merceologii care își fac cu conștiinciozitate datoria nu pot accepta asemenea compromisuri. în lunile ianuarie și februarie ale acestui an, la fabrica textilă „Crișana", de exemplu, merceologul I.C.R.T.I.- Orad.ea a respins la recepție peste 3 000 m de finet din cauza culorii spălăcite și a unor pete de ulei. Din diferite motive, aceleiași întreprinderi i-au mai fost refuzate și alte loturi de țesături.Ce se întîmplă cu pinse la recepție? prinderile orădene, multe răspunsuri la bare.Iată, bunăoară, finetul refuzat fabricii „Crișana" de întreprinderea comerțului cu ridicata de textile-în- călțăminte din Oradea a fost oferit Baiapa-

mărfurile res- Vizitînd între- am primit mai această între
întreprinderii similare din Mare. Reprezentanții acesteia, re-se mai puțin pretențioși, l-au acceptat. Și astfel, ușa care li s-a închis la Oradea le-a fost deschisă la Baia Mare. Orădenii n-au mai fost păgubiți. în schimb băimărenii... încercarea conducerii fabricii de a ieși în felul acesta din impas vădește, fără îndoială, o concepție cel puțin ciudată despre ceea ce înseamnă îndeplinirea obligațiilor față de con

sumatori. Pe de altă parte, accep- tînd mărfuri refuzate de alții, unii reprezentanți ai comerțului nu fac decît să încurajeze asemenea practici incorecte, dăunătoare, în loc să-și facă datoria pînă la capăt și să oblige industria să răspundă pentru mărfurile necorespunzătoare.Potrivit părerii unora dintre specialiștii fabricii de blănuri „1 Mai", principalul criteriu după care trebuie apreciate hainele îmblănite este... căldura pe care o dau. De aceea, calitatea produselor trece pe planul al doilea. Așa se face că în trimestrul al IV-lea al anului trecut, de pe rampa de control a fabricii au ieșit haine și jachete îmblănite care prezentau o sumedenie de defecte. Exigența controlorului de calitate al fabricii a lipsit. în schimb, au fost prezenți merceologii Iosif Petrică și Vasile Kalman de la I.C.R.T.I. Oradea, care le-au respins la recepție. Dar, ciudat: deși refuzate, aceste produse și-au continuat nestingherite drumul spre București. Nu este cîtuși de puțin surprinzător că, la început, și aici au fost respinse. Surprinzător este doar faptul că, pînă la urmă, tot au fost puse în vînzare.Marca fabricii „Solidaritatea“ din Oradea este bine cunoscută în țară, încălțămintea pentru femei și copii produsă de această întreprindere se bucură, de obicei, de o bună apreciere. Pentru anul 1964, colectivul fabricii a primit sarcina din partea ministerului tutelar să realizeze noi sortimente de pantofi tip „semimo- del", care să satisfacă în mai mare măsură exigențele cumpărătorilor. Dar creatorii fabricii nu și-au pus prea mult fantezia la încercare pentru elaborarea modelelor și au trimis spre omologare 11 tipuri de pantofi de acest fel. La contractări însă, reprezentanții comerțului au primit cu rezervă unele din noile sortimente oferite de fabrica „Solidaritatea". Și aceasta nu fiindcă pantofii prezentați nu ar fi buni, durabili ; dimpotrivă. Ceea ce au reproșat merceologii au fost unele neglijențe privind aspectul și finisajul. Totuși, în urma unei „înțelegeri“ intervenite între organele industriei și cele ale comerțului, întreprinderilors-a recomandat comerțului cu ridicata din țară să contracteze, pentru trimestrele I și II ale acestui an, un 

volum destul de mare. Iar fabricii i s-a aprobat să treacă la producția de serie a acestor sortimente noi... în modele vechi. Cînd au început însă livrările, recepționerii comerțului au refuzat pantofii din cauza acelorași lipsuri semnalate anterior și care nu fuseseră înlăturate. Atunci, tot la sugestia reprezentanților comerțului, au început corectările, remedierile. Ceea ce presupune, bineînțeles, manoperă și cheltuieli suplimentare, fără a mai vorbi de timpul irosit. Cu toate acestea, o parte din așa-zi- sele „noi“ sortimente de la ritatea“ își va găsi cu rătorii. caresus merită a-★Una din concluziile prind din cele de mai nalizată cu deosebită atenție: de ce unele din mărfurile refuzate inițial de comerț. își fac totuși drum spre consumatori, trecînd.prin filtrele de control existente? Numai o atitudine lipsită de îngăduință față de a- semenea scăderi va determina într-o măsură mai mare pe producători să facă tot ce le stă în putință ca pe poarta fabricii să nu iasă decît mărfuri de cea mai bună calitate. Cei care au misiunea de a produce bunuri de consum trebuie să fie cît se poate de competenți, bine orientați în ce este trebuie muncă, propriului său produs. Aceasta va înlesni reprezentanților comerțului să-și facă datoria cum se cuvine, să dea pe piață mărfuri în sortimentul și calitatea care se cer.
H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

ce privește cererea. Și, ceea tot atît de important, fiecare să devină, la locul său de un judecător nepărtinitor al

și citeva erori„Manualele tehnicieni“, din 22 fe-Autorii articolului viitorilor muncitori și publicat în „Scînteia“ bruarie 1964, au ridicat unele probleme importante cu privire la elaborarea cărților după care studiază elevii școlilor profesionale, tehnice și tehnice de maiștri. Evidențiind faptul că majoritatea manualelor tehnice sînt judicios alcătuite și a- sigură tot mai temeinic pregătirea elevilor, articolul subliniază totodată necesitatea perfecționării continue a acestora în funcție de cerințele producției. în rîndurile care urmează vreau să fac unele propuneri în legătură cu îmbunătățirea manualului intitulat „Mecanica tehni
că“, redactat de D. Boiangiu și E. Rizescu, pentru școlile profesionale.Se știe că, alături de studiul tehnologiei viitoarei meserii și al tehnologiei materialelor, mecanica tehnică oferă elevilor școlilor profesionale cunoștințele necesare de cultură tehnică generală, ajutîndu-i să înțeleagă cele mai importante probleme legate de specialitatea pentru care se pregătesc. Alcătuirea actuală a manualului corespunde în general acestui scop. Ea are totuși, după părerea mea, și pe care le semnalez de față.în primul rînd, mă unele greșeli în sistematizarea lecțiilor. Cred că o bună parte a lipsurilor în sistematizare se datoresc faptului că autorii n-au respectat uneori programa adopt.înd soluții nu dintre cele mai fericite. După părerea mea, nu este indicată prezentarea, încă din primele pagini, a noțiunilor și principiilor fundamentale ale mecanicii, deoarece elevul nu este pregătit să le înțeleagă și să le rețină. Formulate pe parcurs, ca o generalizare a celor învățate și în strînșă legătură cu acestea, ar a- vea un caracter mai puțin abstract și s-ar integra mai bine în sistemul de cunoștințe dobîndite. Pentru 
același motiv, o problemă impor-

unele lipsuri în rîndurilevoi referi la

GH. VOINEA — Tg. Mure?.
Editura medicală ne face cunoscut că 

încă de la începutul anului 1963 a în
cheiat contracte cu diferiți specialiști în 
vederea elaborării unui dicționar medical.

ION TRAIAN — Brașov.
Potrivit dispozițiilor în vigoare, bene

ficiază de dreptul de înscriere în învăță
mîntul superior fără frecvență la faculta
tea de bibliotecari numai bibliotecarii a- 
șezăminfelor de cultură cărora li se cer 
studii superioare pentru postul pe care-l 
ocupă.

VASILE STANICĂ — Cîmplna,

Salariații angajați de comitetele de 
bloc au dreptul la concediu de odihnă 
după 11 luni de activitate. Perioada a- 
ceasta de muncă se consideră vechime 
în cîmpul muncii și se trece în carnetul 
de muncă. Impozitul pe salariu îl calcu
lează și-l reține pe ștat administratorul 
de imobil, iar dacă imobilul nu are ad
ministrator, reținerea se face de către 
secția financiară. Salariul este asigurat 
lunar și este plătit de comitetul de bloc 
prin administratorul de imobil sau prin 
secția financiară.

GRIGORESCU — Bucu-CONSTANTIN 
rești.

întreprinderea de Transporturi Bucu
rești ne-a făcut 
bunătăfirea transportului în comun pe ruta 
Bulevardul 1 Mai, Piața Chibrit, Calea 
Griviței, a prevăzut în planul pe acest an 
intrarea în funcțiune a unei linii de tro
leibuze. întreprinderea respectivă va ține 
seama de propunerea dv. cu privire la 
mărirea numărului de vehicule care să a- 
sigure o legătură mai bună cu centrul 
orașului.

PETRE CUMPANAȘU —

După cum ne comunică 
vățămîntului, absolvenții a 
gimnaziu dinainte de anul 
cotiți absolvenți ai școlii de 7 ani și se 
pot înscrie în clasa a Vlll-a a școlii me
dii de cultură generală. Completarea stu
diilor medii prin învățămîntul fără frec
vență se poate face indiferent de vîrstă. 
In vederea admiterii în clasa a Vlll-a a 
școlii medii se susțin examene la limba 
romînă și matematică, scris și oral, din 
materia de invățămînt a claselor V-VII.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Motanul încălțat — 
(orele 19.30). Teatrul de stat de operetă : 
Văduva veselă — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" : (Sala Come
dia) : Maria Stuart — (orele 14,30), Șta
feta nevăzută — (orele 20) ; (Sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru) : Peer Gynt — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Casa cu două intrări — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele
19.30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) : Comedia erorilor — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie ; Casa inimi
lor sfărimate — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gaițele — 
(orele 19,30) ; (la Sala Palatului R. P. Ro
mîne) : Jurnalul unei femei — (orele
19.30) . Teatrul pentru copii și tineret
(Sala din str. C. Miile) : Ruy Bias — (o- 
rele 20) ; (la Sala pentru copii, din str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Nu prea 
albă ca zăpada și Motanul descălțat — 
(orele 9,30). Teatrul evreiesc de 
Opera de trei parale — (orele 20). 
trul satiric muzical „C. Tănase" 
Savoy) : Revista de altădată — 

orele 20), 7 păcate — (orele 17) ; (la 
din Calea Victoriei nr. 174) : Con
de muzică ușoară — (orele 20). Tea- 
,,Țăndărică" (Sala Academiei) ; A

stat :
Tea- 
(Sala 

(orele
11 și 
Sala 
cert 
trul . .
fugit un tren — (orele 9), Umor pe sfori 
— (orele 11) ; (la Casa de cultură a ti-

■

tantă ca „frecarea" e necesar să fie tratată la sfîrșitul dinamicii, așa cum este prevăzut de altfel și în programa școlară, iar nu după capitolele de „statică“Manualul de mecanică tehnică, ca de altfel și programa școlară, conține multe date pe care elevii unei școli profesionale nu reușesc întotdeauna să și le însușească. Acestea fie că depășesc, prin caracterul lor abstract și nesistematic, puterea de înțelegere a elevului, fie că sînt dezvoltate mai mult decît este nevoie, ducînd și într-un caz și în celălalt la supraîncărcarea tinerilor. Parcurgînd manualul, întîlnim unele teme cum sînt, de exemplu : compuneri și descompuneri de vectori în spațiu ; reprezentări grafice pe axe coordonate ale spațiilor, vitezelor și accelerațiilor în mișcarea rectilinie uniformă și uniform variată ; distribuția de viteze în mișcarea de translație ; distribuția accelerațiilor în mișcarea elicoidală ; demonstrarea teoremei proiecțiilor și compunerea unui sistem de forțe concurente prin metoda analitică; calculul analitic pentru compunerea și descompunerea de forțe paralele etc. Cele 40 de pagini pe care sînt dezvoltate problemele înainte enumerate ar putea fi utilizate în scopul aprofundării unor capitole insuficient tratate și pentru unele aplicații practice cum sînt : metrul-etalon și ki- logramul-etalon ; aplicații tehnice de descompunere a forțelor ; legile dinamicii și aplicațiile lor în tehnică ; legea conservării masei ; aplicații tehnice ale capitolul „mașini ar oferi studiului Iile profesionale apropiată de ceea „mecanică tehnicăManualul la care ne referim că ar putea fi îmbunătățit și în paginile care tratează probleme cu o nemijlocită aplicabilitate în producție. Noi. profesorii, în timpul lecțiilor, facem deseori referiri la con

forței centrifuge ; simple" ș.a., mecanicii în o orientare ce înțelegem
care șco- mai princred

GH, DONOSĂ — Brăila.
în urma,sesizării dv., Direcția regională 

C.F.R. București a luat măsuri pentru ta- 
menajarea sălilor de așteptare din sta
fia Făurei și pentru dotarea lor cu mo
bilier nou. In noul mers al trenurilor pe 
anul 1964—1965 se vor trece în grafic 
mai multe garnituri în direcțîle Făurei — 
Tecuci și Făurei — Fetești, care să asi
gure o legătură mai bună cu trenurile de 
ia București și de la Galați,

TOMȘA IVAN — București.
Ne-ati scris că în urma constatărilor 

organelor Sanepid vi s-a aprobat plata 
sporului de toxicitate și — în această si
tuație _ ne întrebafi dacă întreprinde
rea poate fi obligată să vă acorde și un 
concediu suplimentar de odihnă. Conce
diul suplimentar de odihnă pentru mun
ca prestată în anumite condiții se acordă 
numai profesiilor prevăzute în lista apro
bată prin actele normative în vigoare, 
astfel că plata diferitelor sporuri cuve
nite angajafilor nu constituie un criteriu 
legal pentru acordarea concediului supli
mentar.

IONESCU V. ALEXANDRU — Drăgă- 
jani.

Reabilitarea șterge condamnarea, decă
derile și interdicțiile și face să înceteze 
pentru viitor toate incapacității© care re
zultă din pedeapsă. Reabilitarea nu are 
ca urmare obligația de reintegrare in , 
funcția din care infractorul a fost scos/ 
tn urma condamnării.

OPREA I. STOICA — Băneasa.
După lăsarea la vatră a fostului anga-j 

jaf, întreprinderea este obligată să-i asi-i 
gure o muncă echivalentă cu aceea pe; 
care a avut-o anterior chemării pentru | 
stagiul militar.

CAMBURU NECULAI — Tăndărei.
Timpul servii ca ucenic se consideră 

vechime în muncă dacă dovediți cu actei 
că afi cotizat la fostele case de asigu
rări sociale sau dacă a|i primit salariu. 
Timpul lucrat la o persoană fizică se con
sideră vechime în muncă numai dacă 
dovediți cu acte că ăt> cotizat în perioa
da respectivă la fostele asigurări sociale 
pînă la 1 ianuarie 1949 sau s-a contri
buit pentru dv., după această dată, la a- 
sigurările sociale de stat.

neretului din raionul „V I. Lenin") : 
Micul Muc — (orele 9,30). Ansamblul 
de cintece șl dansuri al C.C.S. : Zboară 
cîntec drag — (orele 20). Circul de stat : 
Non Stop-1964 — (spectacol prezentat de 
artiști ai Circului din Praga — orele
19.30) .

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(3,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un su
ris în plină vară : Victoria (10,15; 12,15; 
14,15; 16.30: 18,30; 20,30), Aurora (10; 12; 
14,15; 16.30; 18,45; 21). Volga (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Flamura (10; 12.15; 16; 
18,15; 20,30). Domnișoara... Barbă Al
bastră : Carpațt (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15: 18.30; 
21). Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). 
îndrăgostitul : București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Republica (9,45; 12; 14,15;
16,45; 19; 21,15). Grivița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30). Cele trei lumi ale lui Gulli
ver • Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18.45; 21). Totul rămtne oamenilor ; Bu- 
cegl (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). O
Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18: 
dem (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
dăctnațli : Central (9,45; 12; 
18,45; 21), Giulești (10; 12,15;
20), Unirea (11; 16; 18,15; 20,30), Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). Cavalerul Pardalllan — 
cinemascop : Lumina (10,- 12; 14; 16;

Tomis (10; 
zi ca leii :

20,30). Mo-
31). Dezră- 
14,15; 16,30; 
15,30; 17.45;

■

înțeleagă scopul nevoie să știe o formulă sau dia- ar putea aduce o mai importantă în Bunăoară, mișca- uniformă poate fi

struirea sau funcționarea diferitelor organe de mașini, mecanisme, aparate, dispozitive. Elevii obțin astfel, din notițele luate, date noi care-i ajută să pentru care este anumită definiție, gramă. Manualul contribuție și această privință, rea rectilinie exemplificată prin mișcarea mașinilor de rabotat, mișcarea de rotație prin modul de funcționare a strungului — cunoscute elevilor din orele de practică ; explicarea mișcării elicoidale, pe baza filetării axelor pe strung, aplicarea celui de-al III-lea principiu al dinamicii la motorul cu reacție, evidențierea legăturii dintre frecarea corpurilor și unele sisteme de frînare mecanică.Subliniem și necesitatea de a se revizui acele părți din manual care conțin erori, abateri de la STAS-urile în vigoare sau lecții simplificate exagerat. De exemplu, dintre cele 114 pagini ale părții de mecanică teoretică, 46 de pagini conțin greșeli. Astfel, cînd vorbește despre „masa specifică greutatea specifică“ se spune prin masa specifică a unui corp înțelege masa corpului pe unitate de
se și că se

Manualul de electrotehnică, redactat de ing. Popa Mircea, se adresează elevilor școlilor tehnice și tehnice de maiștri. Aceștia sînt fie muncitori care au absolvit școala profesională cu mulți ani în urmă, fie absolvenți ai școlii medii care urmează cursurile școlilor tehnice pentru obținerea unei calificări corespunzătoare. La disciplina „electrotehnică“ ei folosesc manualul mai sus amintit ca un ajutor principal în aprofundarea cunoștințelor de specialitate și pentru înțelegerea noilor descoperiri ce se ivesc în a- cest domeniu. Nu este însă greu de văzut că actualul manual de electrotehnică depășește scopul didactic

18,15; 20,30). Valea Vulturilor: Union 
(16; 18,15; 20.30). Funtik și castraveții ; 

' Ignorantul învață : Furnicuța îăudăroa- 
să ; Soarele, apa și cățelul : Doina (o- 
rele 10). Locotenent Cristina : Doina 
(11,30; 13,45; 18; 18,15; 20,30), Drumul Să
rii (15,30; 17,45; 20) Bastonul alb ; Oa
meni și furtuni ; Oameni și măști ; 
Cîntec rus în Scandinavia : Delta necu
noscută ; Galeria națională ; Supărare ; 
Știință și tehnică nr. 12/1983 : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 21 rulează în 
continuare). Foto Ffabor : înfrățirea în
tre popoare (13,45; 15.45; 18; 20,15), Ades- 
go (15; 17; 19; 21), *........................ .............
Ucigașul și fata :
21). — ‘
scop: 
Scano Boa : 
rrtos (16: 18;
20.30).
sica

Lira (15,30; 18; 20,30). 
Cultural (15; 17; 19;

— cinema- 
; 17; 19; 21). 
18; 20), Cos- 

Viltorul (16: 18.15;
17; 19; 2D. Pi'

Crîngași (16‘; 18; 20).
■' Luceafă- 

noapte : Vltan 
— cinemascop 
(12; 16; 19,30). 
Popular (16;

Vi-1 prezint pe Baluev
Dacia (9.30; 11; 13; 15;

Buzești (1.5.45: 
20), -----

Cotrocenl (15; 
de mare : 

lolantha : Flacăra (16; 18; 20), 
rul (15; 17; 19: 21). A 12-a 
(15; 17; 19; 20.45). Tudor 
(ambele serii) : Munca 
Rusalka — cinemascop : ,
18,15; 20,30). Pași spre lună : Moșilor (15: 
17; 19; 21). Inculpatul „1049“ : Colentina 
(16; '18; 20). Renul alb : Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Misterele Parisului 
nemascop : Progresul (11,30; 15; 
21). Noi doi, bărbații : Pacea (16;

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — 
Iul televiziunii. 19,10 — Emisiune pen
tru tineretul școlar : Mari compozitori,

— ci- 
17; 19; 
18; 20).

Jurna-

volum.ția Y= de rela-
ce e 

că
greșit deprin masa masa unității nu se notează

Ea este dată
MV Ceea patru ori : întîi, specifică se înțelege de volum, al doilea, cu gama ci cu ro potrivit STAS-ului, în al treilea rînd, masa nu se notează cu M ci cu m, iar în al patrulea rînd, și ceea ce e mai important, e că nu se obține conform formulei date prin raportarea masei corpului la unitatea de volum, ci prin raportarea masei la întregul volum al corpului, formula exactă mfiind p = ÿ~ Paragraful mai păcătuiește și prin aceea că nu leagă noțiunile de masă specifică și greutate specifică de noțiunile de densitate și ponderitate cum se procedează în STAS-ul 1295-57 și nu se dau unitățile de măsură în cele trei sisteme după modelul STAS-ului 759-58, cu care elevii trebuie să se obișnuiască.O ultimă problemă este că manualul la care ne referim se caracterizează printr-o „sobrietate“ nejustificată în privința reprezentărilor grafice. Schemele liniare pe care le conține, nefiind satisfăcătoare pentru o înțelegere deplină, ar trebui completate cu desene în perspectivă, fotografii, figuri înfățișînd aparatele și dispozitivele care se studiază. Dintr-un manual cu conținut tehnic nu pot lipsi nici problemele și exercițiile, întrebările de control la fiecare lecție etc., al căror rol pozitiv în aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor este de necontestat.

Ing. Cezar GHEORGHIU 
director de studii 
la Școala profesională 
„Electroaparataj“ 
din București

pentru care a fost editat, apropiin- du-se mai mult de un tratat de specialitate decît de o carte școlară.Unul dintre argumentele ce pot fi aduse în sprijinul acestei afirmații este tratarea, cu lux de amănunte și adeseori nu suficient de sistematizată. a unor capitole și paragrafe. Din experiența mea la catedră mi-am putut da seama că datorită modului cum sînt tratate noțiunile despre structura corpurilor și electricității, despre materiale semiconductoare, electrizarea prin frecare, electrizarea prin contact, legea lui Coulomb, suprafețe echipotențiale și altele, elevii nu rămîn cu cunoștințe clare în aceste probleme după lec- 

țineri interpreți. 19,50 — Din jurnalul 
unui schior. 20.00 — Filmul „Marile, spe
ranțe". în încheiere : Poșta televiziunii, 
buletin de știri și buletin meteorologicșl buletin meteorologie

CUM E VREMEA
Vremea a fost schlmbă- 
mai mult noros. Vîntul

Ieri în țară : 
toare. cu cerul ___  „__...._____  . .. ...
a suflat slab, cu Intensificări izolate în 
Dobrogea. predominind din sectorul nor
dic. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 13 grade 
la Turnu .Severin •■și 1 grad la.Joseni, 
Suceava-Splcea și Avrămeni, Izolat s-a 
semnalat ceață. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mgi anujt. noros, 
Vlntul a suflat slab. Temperatura maxi
mă a aerului a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
și 29 martie. In țară : Vreme schirrtbă- 
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale, mal frecvente în vestul 
țării. Vint slab pînă la potrivit, predo
minînd din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere la început, apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 2 
șl plus 8 grade, local mal coborîte la 
început, iar maximele între 7 șl 17 gra
de. local mai ridicate. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii trecătoare. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
general staționară.

domeniul să se ex- fenomenul naștere

tura lecțiilor. Capitolele care tratează despre curentul alternativ trifazat, despre fenomene tranzitorii pot fi reduse cu circa un sfert, iar la capitolul despre măsurări electrice se poate renunța, deoarece problemele tratate aici intră în cadrul altui obiect „aparate de măsură și măsurări electrice“.Pentru pregătirea viitorilor tehnicieni la nivelul cerințelor actuale este, fără îndoială, importantă cunoașterea metodei coordonatelor nesimetrice, rețelelor cu receptor nesimetric în stea etc. Abordînd a- ceste probleme, autorul uită însă că într-un manual asemenea probleme se cer legate de aspectele concrete ale procesului de producție, de problemele practice pe care specialiștii de mîine vor trebui să le rezolve la locurile lor de muncă. Or, din păcate, tocmai această cerință nu a stat în atenția autorului.Cred că în manual prezentarea u- nor probleme importante de specialitate se face prin mijloace care depășesc puterea de înțelegere a elevilor. Bunăoară, în capitolul „Curent alternativ sinusoidal" — important pentru un lucrător în electrotehnicii — în loc plice în primul rînd fizic (modul cum ia naștere curentul alternativ sinusoidal) și apoi să se treacă la generalizările necesare, autorul pune un deosebit accent pe analizele teoretice, explicate pe bază de funcții diferențiale și integrale, funcții pe care elevii le vor studia sumar abia. în următorul an de învățămînt.Comparînd structura manualului de electrotehnică cu cea a programei, observăm că autorul a introdus unele noțiuni și teme suplimentare sau le-a modificat — fără să înțelegem de ce — succesiunea logică. De exemplu. se vorbește mai întîi de „legarea condensatorilor“ și după aceea despre „fenomenele legate de dielectric“, cu toate că programa le tratează în ordine inversă.Bine a procedat autorul incluzînd în manual exerciții aplicative care ajută pe elevi atît în fixarea cunoștințelor. cît și în concretizarea legăturii teoriei cu practica. Dar cred că ele nu sînt bine alcătuite din punct de vedere pedagogic Faptul că într-un singur exercițiu sînt cuprinse în mod multe probleme, bările aplicative sînt și uneori prea nează
nediferențiat mai că adeseori între- mult întinse complicate îngreu- fixarea cunoștințelor.

Ing. Vidor PANDIA
Grupul școlar metalurgic 
„Unirea“ din București
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----------------- OAMENII 
AEROPORTULUI

In turnul de control, aparatul 
de radio lansează o chemare :

— Alo ! Băneasa. Cer permisiu
nea de aterizare...

— Se aprobă aterizarea pe pista 
principală, Vînt din nord-vest, lizibilitate normală.

Peste cîteva ■ minute avionul so
sește la peronul aerogării și. pasa
gerii coboară grăbiți. Alt avion se 
îndreaptă spre una din piste și de
colează.

Zilnic, la aeroportul internațio
nal Băneasa vin șl pleacă zeci de 
curse aeriene interne sau externe. 
Dar puțini dintre pasagerii avioa
nelor știu ce volum .uriaș de mun
că se depune aici, cîți oameni con
tribuie la buna pregătire a zboru
rilor.

Iată un avion abia sosit din 
cursă. Pasagerii și piloții au plecat. 
Un întreg detașament îl ia în pri
mire, ea să-l pregătească pentru 
zborul următor. Mecanicii contro
lează motoarele, sistemul hidrau
lic care comandă scoaterea și es
camotarea trenului de aterizaj, 
radiștii verifică complicatele apa
rate de radioemisie-recepție, elec
tricienii controlează aparatele de 
bord și sistemul electric al avio
nului, tapițerii înlătură eventualele 
defecte ivite în interior. Se face 
curățenie în avion și o spălare a 
acestuia pe dinafară. Apoi vopsi
torii cercetează fiecare centimetru 
pătrat de fuselaj. Nu trebuie să 
existe nici măcar o zgîrîietură. La 
greutatea și viteza unui avion mo
dern o zgîrîietură poate deveni un 
dușman de moarte; ea se poate a- 
dînci, poate apare o fisură sau 
chiar o spărtură. Avionul trebuie 
și alimentat. Sosesc cisternele cu 
combustibil și lubrifianți. Un sin
gur avion IL18 are 22 de rezervoa
re, care încarcă 23 000 litri de combustibil. In timp ce se umplu 
rezervoarele, zeci de perechi de 
mîini și de ochi cercetează totul, 
cu atenție și migală. Privirii de 
experți a acestor oameni n-are 
Voie să-i scape nimic.

Aceasta încă nu e totul. Avioa
nele sînt „puricate" și periodic, 
după 25, 50, 100, 500 ore de zbor.

La asemenea controale, mai amă
nunțite, o altă armată de specia
liști iau în primire cîte un avion.

Mai este o categorie de oameni 
pe aeroport, pe care pasagerul n-o 
cunoaște: cei de la navigație, cum 
li se spune. La turnul de control, 
în fața aparatelor de radio, la ra
diolocator, în fața unor hărți spe
ciale stau „naviganții“. Telégra- 
fiștii țăcănesc manipulatoarele, ra
diourile emit și recepționează, în 
difuzoare răsună fel de fel de in
dicative și cifre. Dar fiecare gest 
și cuvînt are o semnificație. Pe 
o hartă Uriașă a țării, cu ajutorul 
unor mici machete, se urmărește 
zborul tuturor avioanelor deodată 
și al fiecăruia în parte. Prin acest 
punct pilotul ține legătura cu pă- 
mîntul. Și de aici i se dau indica
ții pentru executarea zborului.

— Alo, YRILM, înalță-te cu 
200 m ca să eviți o zonă de fur
tună.

— Alo YRTAL, Sibiul îți pri
mește aterizarea,,.

Și una după- alta, se transmit

prin eter indicațiile de zbor. Une
ori, aici, se trăiesc momente de 
mare încordare. Era o zi noroasă. 
La Băneasa vizibilitatea era mult 
redusă din cauza norilor și a în
tunericului. Două avioane urmau 
să aterizeze. Aeroporturile înveci
nate erau „închise".

— Atenție ! Facem aterizare cu 
vizibilitatea zero — anunță cei de 
la controlul navigației.

Undeva, sus, piloții se pregătesc 
să joace un fel de „baba oarba“. 
Nu văd nimic. Vin la aterizare. Cel 
care îi conduce prin nori și în
tuneric este radiolocatorul — un 
aparat ce funcționează pe princi
piul radarului. In asemenea mo
mente, adevărații piloți sînt cei de 
aici, de pe pământ; cei de sus ac
ționează doar comenzile după in
dicațiile date. Cîteva clipe mai tîr- 
ziu cele două avioane aterizează 
perfect, pe pistele luminate.

★
Sute și mii de pasageri folosesc 

aeroportul Băneasa. Ei privesc cu 
admirație la piloții care urcă și co
boară odată cu ei din avion. Dar 
nu știu de alte sute de oameni care 
în egală măsură, cu răspundere, 
își dau concursul la buna reușită a 
zborului.

Ion PLEAVĂ

După fiecare sbor, motoarele sînt controlate cu atenție

B ö *

In turnul de control al aeroportului Foto : R. Costin

INFORMAȚII
LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI 

A COMISIEI MIXTE
ROMÎNO-IUGOSLAVE

DE COLABORARE ECONOMICĂMiercuri, la Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne, au început lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte i-omîno-iugoslave de colaborare economică. Delegația romînă este condusă de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, iar cea iugoslavă de Milos Minici, vicepreședinte al Vecei executive federative a R.S.F. Iugoslavia.în aceeași zi, la amiază, conducătorul delegației romîne a oferit un dejun în cinstea oaspeților.
★Miercuri a părăsit Capitala, ple- cînd spre Cairo, o delegație care va duce tratative în vederea încheierii unui acord de colaborare economică și tehnică între R. P. Romînă și R.A.U. Delegația este condusă de Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior. La plecare, delegația a fost condusă de Nicolae Anghel, adjunct al ministrului comerțului exterior, Mihai Ciobanu, președintele Camerei de Comerț, funcționari superiori din cadrul Ministerului Comerțului Exterior. Au fost de față Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei, (Agerpres)

Sesiune modelIAȘI (coiesp. „Scînteii"). — Recent în comuna Heleștieni din raionul Pașcani, comună situată pe locul II pe regiune în acjiunea de gospodărire și înfrumusețare a satelor desfășurată anul trecut, a avut loc o sesiune model a sfatului popular comunal. La această sesiune, pe lîngă deputății locali, au participat ca invitați președinții sfaturilor populare comunale din raionul Pașcani. A- ceștia au urmărit cu interes analiza făcută asupra activității depuse de deputății și cetățenii din această comună fruntașă privind înfrumusețarea satelor. Totodată au luat cunoștință de măsurile stabilite pentru lărgirea în continuare a acestei acțiuni. Sesiunea a lansat apoi o chemare către toate sfaturile populare comunale din raionul Pașcani pentru o cît mai bună gospodărire a satelor în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre. Cu prilejul sesiunii, un număr de 20 de deputați și cetățeni din comună au primit insigna de „fruntași în gospodărirea satelor".
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
Nr. 13 din 25 martie au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 31 ; 18 » 15 ; 
29 ; 1 ; 33. Numere de rezervă: 46 ; 47. 
Premii suplimentare: 26 ; 37 ; 24 ; 8 ; 16.

Fond de premii : 705 497 lei,

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„Manevre primejdioase pentru O.N.U."

QghjMIBAA
La 24 martie, ziarul „Pravda" a publi

cai sub semnătura comentaforului său luri 
Jukov un articol în problema finanțării 
operațiunilor O.N.U, în Orientul Mijlociu 
și în Congo. După cum se știe, în recenta 
declarație a guvernului sovietic în această 
problemă se arată că Uniunea Sovietică 
nu participă și nu va participa la cheltu
ielile pentru operațiunile Q.N.U, în Orien
tul Mijlociu și în Congo și că răspunde
rea pentru lichidarea consecinjelor finan
ciare trebuie să revină acelor țări care 
au săvîrșit acțiuni agresive.

în articolul lui I. Jukov se scrie : „Pro
blema așa-nymitelor „trupe O.N.U.", 
pentru întreținerea cărora secretariatul 
acestei organizații, neținînd seama de 
bugetul ei, a reușit să cheltuiască în 8 
ani pește o jumătate de miliard de do
lari, aducînd O.N.U. în pragul falimentu
lui — nu este nouă. îmi amintesc bine 
discuțiile aprinse de la memorabila se
siune a Adunări) Generale a Q.N.U, care 
a avut loc în 1950, cînd diplomația a- 
mericană, care dispunea pe atunci de 
majoritate automată, a impus faimoasa 
rezolufie „Acțiuni comune în folosul 
păcii". Această rezolufie permitea Adu
nării Generale a O.N.U. ca, uzurpînd 
drepturile Consiliului de Securitate, sa 
întreprindă acțiuni de reglementare prin 
forță a litigiilor internaționale.

Delegația sovietică a protestat cu ho- 
tărîre încă de pe atunci prevenind că 
asemenea acțiuni pot avea consecințe 
grave pentru O.N.U.".

Amintind că hotărîrile privind acope
rirea cheltuielilor pentru operațiunile 
O.N.U. în Orientul Mijlociu și în Congo au 
fost adoptate ocolindu-se Consiliul de 
Securitate, singurul organ care, potrivit 
Cartei O.N.U., ar fi avut competenja 
necesară, autorul evocă crearea și folo
sirea „forfetar armate internaționale". 
Primul fapt: „Forțele armate speciale ale 
O.N.U." în Orientul Mijlociu, care se află 
acolo începînd din 1956. De unde au 
apărut ele ? Să ne amintim alarmantul 
noiembrie 1956. Anglia, Franța, Izraelul 
atacă Egiptul. întreaga lume este indigo 
nată de monstruoasa agresiune. Printr-p 
intervenfie hotărîtă — mergînd pînă la 
prevenirea că va adopta măsuri eficace, 
în cazul în care cotropirea nu va fi ime
diat oprită r— U.R.S.S, pune capăt agre
siunii.

în aceste zile, Consiliul de Securitate

examinează, de asemenea, situația din 
Orientul Mijlociu. Agresorii — membri 
permanenfi ai Consiliului (Anglia și Fran
ța) — opun veto hotărîrii care cere în
cetarea neîntîrziată a. tocului și evacuarea 
trupelor intervenjioniste. Situația creată 
este discutata de Adunarea Generală a 
O.N.U.... Dintr-odată S.U.A. și aliații lor 
încep să pretindă crearea unor „forje 
internationale ale O.N.U.” in frunte cu 
un general canadian îh scopul „suprave
gherii încetării acțiunilor militare",,. De
legația sovietică declară :

„în ceea ce privește crearea și am
plasarea pe teritoriul Egiptului a unor 
forțe polițienești internaționale, delega
ția sovietică consideră necesar să de
clare că aceste forje se creează prin 
încălcarea Cartei O.N.U..,. Numai din 
cauză că victima agresiunii (Egiptul) a 
fost nevoită, în cazul de față, să con
simtă la amplasarea de forțe armate in
ternaționale în speranța că aceasta va 
împiedica extinderea agresiunii, delega
ția sovietică s-a abțiput de la vot”.

In felul acesta au apărut „forțele po
lițienești internaționale" în Orientul Mij
lociu, Au trecut de atunci 8 ani, însă 
„căștile albastre" continuă să se afle a- 
co|o, consumînd pîine străină — pentru 
întreținerea lor O.N.U. a cheltuit pînă 
acum 135 milioane dolari ! Poate că 
toate acestea corespund „intereselor" 
S.U.A., de care amintea în declarația sa 
de la 19 martie dl. Dean Rusk. Dar de 
ce trebuie să le suporte alți membri 
ai O.N.U.?

Al doilea fapt este „Operațiunea 
O.N.U. în Congo". în acest caz, hptărî- 
rea de a se trimite forțe armate inter
naționale a fost adoptată de Consiliul de 
Securitate la cererea guvernului legal- 
Patrice Lumumba cu scopul precis și 
concret de a-l ajuta să respingă agresiu-r 
nea Belgiei — membră a N.A.T.O.

Amintind cererea de ajutor adresat^ 
Uniunii Sovietice în vara anului 1960 de 
conducătorii guvernului congolez, auto
rul scrie: „Uniunea Sovietică a început să 
acorde fără înlîrziere ajutor Congoului: 
au foșf trimise avipane și vapoare încăr
cate cu alimente, medicamente, automo
bile și alte mașini. Intrucît guvernul Lu
mumba a cerut, în același timp, să fie tri
mise trupe ale O.N.U. pentru izgonirea 
agresorilor din Congo, U.R.S.S. a susți
nut această cerere. Delegația sovietică a 
subliniat însă în ședința Consiliului de 
Securitate din 20 iulie că „trupele O.N.U. 
vor trebui să rămînă în Congo o perioa
dă de timp strict limitată, că ele nu tre
buie să se amestece în nici un fel în 
treburile interne ale poporului congolez, 
că ele trebuie să asigure integritatea și 
inviolabilitatea teritoriului țării'1.

S.U.A. și aliații săi au încălcat această 
condifie. Trupele comandate de america
nul Bunche, secretar general adjunct al 
O.N.U., au fost folosite nu pentru a acor
da ajutor guvernului legal al Congoului, 
ci pentru a-l răsturna.

Nu voi uita niciodată cuvintele amare 
pe care ni le-a spus Lumumba la Leo
poldville în zilele critice ale lui august 
1960; „Noi am crezut sincer în Carta 
O.N.U. și am sperat că toți cei ce au 
semnat-o o vor respecta. Tocmai de 
aceea am cerut ajutor acestei organizații. 
Și care a fost rezultatul?" — a zîmbit el 
cu amărăciune. Deodată, în ochii săi s-a 
aprins o seînteie amenințătoare: „Poa
te că lucrul acesta ne va costa scump, 
chiar foarte scump, însă Africa va trage 
din ei învățăminte. Ea va afla, va înfe- 
leg.e care sînt prietenii și care sînt duș
manii noștri". ...Organizatorii „operafiei 
O.N.U. în Congo" și-au folosit energia 
pentru reinstaurarea în această țară a ju
gului colonial colectiv al imperialismu
lui... Instalîndu-șe în Congo ca la ei aca
să, acești domni au izbutit în acești trei 
ani și jumătate să cheltuiască pe soco
teala O.N.U. peste 400 milioane dolari.

Și acum ei vor ca Uniunea Sovietică 
și alți membri ai O.N.U. să subvențio
neze aventurile lor colonialistei“.

Reprezentanții Departamentului de Stat 
susțin acum că Uniunea Sovietică și alte 
state care refuză să plătească „datoria" 
fictivă pentru acoperirea cheltuielilor ne
cesitate de aceste operațiuni condamna
bile ar pierde în mod „automat" 
dreptul de vot în O.N.U. (de altfel, pen
fry întreținerea „forțelor speciale ale 
O.N.U." în Orientul Mijlociu nu plătesc 
peste 30 de țări, iar pentru „operațiile 
O.N.U, din Congo” aproape 50 de -țări I). 
Cu toate acestea, Departamentul de Stat 
face apel la articolul 19 al Cartei Orga
nizației care nu are nici un fel de legă
tură cu problema în chestiune — în acest 
capitol este vorba de datoriile ce decurg 
din bugetul obișnuit, curent al O.N.IJ. 
Dar, se știe destul de bine, că U.R.S.S. 
achită ca de obicei punctual și corect co
tizațiile la bugetul O.N.U.”.

lntrebîndu-se „ce urmărește prin aceas
ta Departamentul de Stat", autorul re
amintește de declarația guvernului sovie
tic care atrăgea atenția că asemenea ac
țiuni conțin pericolul destrămării O.N.U.

„Nu întîmplăfor, chiar ziarul ,,New 
York Times" a recunoscut, la 17 martie, în 
articolul intitulat „S.U.A. spun prietenilor 
lor că rușii nu trebuie să aibă drept de 
vpf atita fipnp cît nu-Și achită datoriile 
(?!) față de O N.U.", că aceșt fel de a 
pune problema amenință să provoace 
„o serioasă criză constitutionals a acestei 
organizații internationale".

Dumneavoastră dorifi această criză, 
domnilor? în acest caz trebuie să vă lușfi 
deplina răspundere pentru urmările eil’ 
— încheie comentatorul.

„Un an politic agitat"

Newsweek

Senzaționalul liniștit
(Urmare din pag. I-a)

atita amănunțite. De unde ți de ce atita 
tehnicitate ?

Deosebirea, îmi spunea el, vine de la 
viteză și calitate: combinatului i se cere 
să dea în 24 de ore o cantitate de am
balaje la care nu se puteau „gîndi" ve
chile fabrici de hîrtie; iar caracteristicile 
acestei hîrtii trebuie să fie foarte precise, 
la laborator — unde sînt în joc alte apa
rate de măsură ți control, ținute, desigur, 
In camere cu aer condiționat, ca tempe
ratura și umezeala să nu poată influența 
probele — panglicile de hîrtie sînt me
reu sfîșiafe sau îndoite ca să-și mărturi
sească puterea reală de rezistentă. De 
pildă, petecul pe care îl privim acym 
este îndoit de peste o mie de ori (pe 
lyng) și de peste 609 (pe lat) pipă con
simte să se rupă. Aceste însușiri sînt com
parate cu grosimea hîrtiei, cu gramajul 
ei, cu „talentul" pe care îl are hîrtia dea 
prinde vopseaua, celofanul, de a intra în 
diferite combinații care pot duce la un 
ambalaj reușit. Iar toate aceste calităfi 
mecanice și grafice depind de chimia fa
bricării.

Aparatura de măsură și control repre
zintă sistemul nervos al acestui proces 
Complicat. Pe vremuri, ochii și urechile 
aparatelor de măsură și control se mărgi
neau să-l informeze pe om despre cele 
ce se petrec în adîncurile agregatelor: 
acum însă, în veacul automatizării, ele 
devin fot mai mult aparate de reacjie 
inversă, care reacționează singure la in
formațiile pe care le primesc, iar apoi 
„povestesc” omului, în graiul diagrame
lor, ce Sra întîmplat și ce au făcut.

S-ar părea că acest „senzațional liniș
tit” este un travaliu de rutină, dar toc
mai aici survine partea neașteptată: a- 
ceastă muncă, ce trebuie să elimine ne
prevăzutul, foarfe rar cunoaște repetiția. 
Mereu are de înfruntat o problemă nouă.

LUCRURI DESPRE CARE
HU SE POATE VORBI

Intre oamenii cu specialități afît de di
ferite ai A.M.C.-ului — de la electricieni 
și electroniști, pînă la specialiști în com
presiune — Poenaru este omul mecanicii 
fine. Çînd te interesezi despre specialiș
tii cu cea mai mare pricepere tehnică, 
numele lui va figura neapărat între pri
mele. Çînd întrebi însă prin ce anume 
s-a remarcat, constafi că e vorba de lu
cruri despre care nu se poate vorbi de
cîf înfr-o publicație tehnică, lucruri care 
nu spun mare lucru unui om din afara 
spacialităfii,

Unele cuprind însă modificări surprin
zător de simple, în genul aceleia pe care 
i-a adus-o Columb unui ou, obligîndu-l 
să sfea în picioare. La debifmefrele cu 
flux magnetic (nu-i nevoie neapărată să 
știți ce înseamnă asta) era un ax final 
care se strica foarte des: Poenaru „h-a 
făcut" decîf să-i pună acului un al doi
lea punct de sprijin ; o inovafie a lui 
Poenaru, introdusă la un anumit tip de 
ventile folosite în combinat, le-a „asigu

rat” împotriva deteriorării, prelunglndu-se 
durata de funcționare.

A umple la loc cu azot un tip special 
de rezervor, a pune cîfe un aparat su
plimentar de măsură, neprevăzut de con
structor (am văzut - un astfel de aparat, 
făcut de cei de la A.M.C. din tuburi de 
neon golite și puse cap la cap; e o in
stalație neprevăzută de constructorul ma
rii rotative de fabricat hîrtie: folosește 
la măsurarea nivelului apei) — mereu se 
ivește cîte o alfa problemă, și mai ales 
în primul an de funcfionare a unui nou 
combinat.

— E o muncă plăcută, spune Poenaru, 
pentru că te obligă să-fi baji capul: me
reu trebuie să găsești o soluție.

— 5ă nu-i lăudați, spune exigent noul 
director al combinatului. A.M.C.-ul mai 
are mult pînă să fie la nivelul sarcini
lor sale.

Are dreptate, dar au dreptale și mun
citorii fiecărei secții, care rpirgu vorbit cu 
sinceră prețuire despre cei de la A.M.C. 
Plăcuța „mașină sub control" sau alte a- 
nunțuri în acest gen puteau însemna un 
prilej de frecuș între omul de la control 
și muncitorul care ține „șă dea produc
ție". Acesta din urmă însă, s-a convins 
că nu-și poate face treaba fără o apara
tură bine pusă la pynct. Cîf despre 
A.M.C.-iști, ei niciodată nu au considerat 
munca Ipr drept yn scop în sine, întot
deauna ay căutat să-și adapteze activi
tatea după golurile și plinurile produc
ției.

— Eșțe, în marp măsură, tof o mun
că politică, spune Poçnaru. ,,Politic" e și 
faptul că eu, ca secretar, n-am voie să 
fac nici o greșeală.

Asta însă — și s-ar mai putea cita 
exemple — se obfine nu prin metode, 
cum ar spune Manolaphe, „pprypieristi- 
ce". E necșsar yn apumif simt al myșurii. 
Poenaru, aplecat asupra rotițelor fine ale 
mecanișmelor șa|e, poșed-ă spest simț, a- 
ceaslă răbdare: blîndefea și lipsa de gra
bă nu contrazic întry pimiç forja reală. In 
locul formulelor „energice", de multe ori 
însă pripite, Poenaru preferă șolufiile de
finitive: mai bine să întîrzie încă zece 
minute, sau încă două ore o lucrare, dar 
s-o predea definitiv, nu cîrpăcită, nu ce- 
rînd allă myncă după el.

1nfr-un oraș relativ mic, cum e Suceava, 
se știe totul despre un om, chiar înainte 
de a-l vizita. Știam că e căsătorit, că so
fia lucrează la poștă, că și-a făcut, ca 
fot moldoveanul, dulceață de trandafiri, 
că băiatul (Cornel) învață, bine, că Poe- 
naru-tatăl e în relafii bune cu un vînză- 
tor de librărie și a putut să-și procure 
„Henri al IV-lea" ; din vizita la el acasă 
nu am putut afla în plus decîf că, între 
timp, își procurase și „Regii blestemați", 
și, pomenit la început, episodul cu ză
pada.

în combinat, însă, cu cîf umbli mai 
mult, cu afît descoperi, mai numeroase, 
urmele activității omului: mai numeroase, 
și, într-un fel, mai combinate cu cele ale 
altora, Zeci, Șute. Munca lor principală e 
pe frontul priceperii. Măsură. Precizie. Lu
crul hine făcut. Senzaționalul liniștit al 
mersului sigur înainte.

Echipe îommesti
în „Cupa campionilor europeni“• Finala „Cupei campionilor europeni“ la handbal feminin se va desfășura la 4 aprilie, la Bratislava, între echipele Rapid București, cam- piona R. P. Romîne, și I. F. Halsin- goer, campioana Danemarcei. Formația daneză s-a califica't în fina-t lă în urma victoriei obținute cu 8—2 în retur asupra echipei E.T.V, Hamburg. Jucătoarele romînce aue- liminat din semifinale echipa Spar- takus-Budapesta.

9 La București, în cadrul preliminariilor „Cupei campionilor eu-
Turneul de șah de la SarajevoBELGRAD 25 (Agerpres).— în runda a doua a turneului internațional de șah de la Sarajevo maestrul ro- mîn Victor Ciocîltea a jucat cu piesele negre împotriva șahistului iugoslav Kozomara. în varianta apărării Țarrasch, Ciocîltea a manevrat bine în jocul de mijloc, lansînd un atac pe flancul rpgelui. Partenerul său a reușit totuși să forțeze remiza, prin șah elern, la mutqrea 28. Acesta este cel de-al doilea rezultat de egalitate obținut de Ciocîltea. în prima rundă, cu aibele, el a remizat tot la mutgrea 28 cu iugoslqvul Ivkov- în runçja a II-a, rezultate de egalitate au fost înregistrate și în partidele Dely—Gojak; Țrifunovici— Gufeld ; Mațupovipi — Fachmann ; Uhlmann—Pqrrna. Singura yigțprie a fost obținută dp marele maestru Ivkov, care l-a învins în 36 de mutări pe Damianovici. în clasament conduce Ivkov cu 1,5 puncte.

ropeni" la rugbi, echipa Grivița Roșie va juca în compania formației marocane R.U.C. Casablanca. Data urmează să fie stabilită zilele acestea. Echipa învingătoare din acest joc va întîlni la 9 mai, la Hanovra, formația R. C. Hanover, campioana R. F. Germane. în finală echipa învingătoare din meciul de la Hanovra va juca cu Mont de Marsan, campioana Franței, în care activează cunoscuții internaționali frații Boniface. Finala se va desfășura la începutul lunii iunie pe teren neutru.
Tund ciclist al TunisieiȚUNIS 25 (Agerpres). — Tușul ciclist pi Țunișiei a continuat cu desfășurarea ețapeț a treia între pra- șele La Marsa și Beja. Deși foarte scurtă (12Q km) aeeastă etapă a adus mari schimbări în clasament. Ùn pluton de 5 alergători, îp care se afla și ciclistul ronun Gabriel Mpiceanu, a reușit șă se detașeze la mijlocul cursei șj șă ig un gygns de cîțeva minute. Etapa a fpșț cîștigață de suedezul Goșta Pețersson. El a parcurs distanța de 120 km în 2h49'25”. Pe locurije următoare Șrgu clasat Skerl (Iugoslavia) 2h49’26”, Lind- strodm (Suedia) 2h50’46”, El Gourch (Maroc) 2h50’46”, Gabriel Moiceanu (R, P. Romînă) 2h50’47”. Grpșul plutonului a sosit la diferență de 3’15” față de cîștjgățprțjl etapei, în clasamentul general individual pe primul loc a trecut suedezul G. Pe- tersson. G, Moiceanu, situat pe locul 27, după etapa a doua, se află acum între primii 15 clasați.

Situafia politică din Brazilia — cea mai 
mare țară latino-americană — este co
mentată pe larg în paginile presei inter
nationale. Se știe că de multă vreme în 
Brazilia are loc o înfruntare între tortele 
care militează pentru înfăptuirea unor re
forme structurale, de natură să înlesnească 
solutionarea marilor probleme ce stau în 
fafa fării \— și cercurile reacționare. Ziua 
de 13 martie 1964 a marcat un moment 
deosebit al acestei lupte : președintele 
Joao Goulart a semnat două decrete pri
vind exproprierea unor terenuri agricole și 
preluarea de către Petrobras (societatea 
petrolieră de stat) a ultimelor rafinării de 
petrol particulare. La marea manifestație 
care s-a desfășurat cu acest prilej la Rio 
de Janeiro, președintele brazilian și-a 
anunțat intenția de a adopta o serie de 
măsuri, printre care el a menționat-nece
sitatea adoptării unor amendamente la 
constitu|ie și acțiuni de Însănătoșire a e- 
conomiei.

Revista americană „Newsweek" co
mentează iptr-un articol publicat recenf 
precizările făcute de președintele Brazi
liei, Joao Goulart, la marele miting din 
13 martie, în cursul căruia el s-a referit 
la necesitatea unor reforme în viata so
cietății braziliene :

„Este ora reformelor", a spus Goulart 
celor 200 000 de muncitori adunați în 
Piaza Republic din Rio, care îl aclamau. 
„Structura existentă este atîf de demo
dată, îneît ny poate îndeplini miracolul 
salvării naționale... Nu mă tem că am să 
fiu denumit subversiv cînd am să pro

clam în toată fara necesitatea revizuirii 
constituției".

„Goulart — scrie revista —• a mai- fă
cut asemenea declarații impetuoase și 
înainte, dar după aceea, în mod inva
riabil, a tmblînzit furia celor de dreapta 
dînd înapoi. Totuși, de data aceasta el 
s-a arătat hotărît să pună de acord vor
bele cu faptele. Cu o oră înainfea adu
nării el a semnat un decret de naționa
lizare a tuturor terenurilor de pămînt 
nefolosife, mai mari de 1 235 de acri, a- 
flate într-o rază de șase mile a șosele
lor, căilor ferate și căilor fluviale fede
rale. El a decretat, de asemenea, națio
nalizarea celor șapte rafinării de petrol 
particulare din Brazilia, „Acesta este nu
mai începutul”, a promis el la întrunire. 
„Peste pufine ore, a spus el, voi semna 
un decret de regularizare a rentelor, iar 
peste 60 de zile va începe distribuirea 
pămînfurilor naționalizate țăranilor fără 
pămînt".

Aceleiași teme îi este consacraf un 
articol apărut în ziarul francez „Le Mon
de". După ce face o scurtă trecere în 
revistă a situafiei politice din Brazilia și 
menționează lupta tortelor patriotice pen
tru trecerea la rezolvarea problemelor de 
fond care stau în fafa țării, ziarul scrie : 
„Țeze|e apărate de președintele Goulart 
și prietenii săi în piața publică, în cursul 
marelui miting, au surprins opoziția con
servatoare... Lupta pe care o duc anu- 
miți lideri conservatori împotriva trans
formărilor de structură în Brazilia pare să 
piardă teren... După 48 de ore, Gou

lart adresa Congresului, care a des
chis sesiunea legislativă a anului 1964, 
un mesaj categoric în care el repeta că 
este ferm hotărît să „conducă lupta pen- 
fru reînnoirea societății braziliene". „Le 
Monde" arată că planul amănunțit care 
însoțea mesajul este contrar poziției ace
lor reprezentanți ai burgheziei și ai aris
tocrației rurale care continuă să dețină 
majoritatea locurilor în parlament. în plan
— scrie ziarul — sînt incluse astfel de 
prevederi ca : Drept de vot analfabeților
— ceea ce va face ca numărul alegăto
rilor să crească de la aproximativ 9 mi
lioane la 40 de milioane — drept acor
dat soldaților și subofițerilor de a fi a- 
leși, recurgerea la referendum pentru a 
reglementa problema modificării Consti
tuției cu scopul de a permite o reformă 
agrară completă.

Opoziția nu a avut pînă acum timpul 
să se manifeste altfel decît prin protește 
pur formale. Ea nu va întîrzia totuși șă-și 
ridice capul. De pe acum șe agită în 
parlament, vorbește de „salvarea libertă
ților democratice", de „atentat contra 
regimului stabilit". In ce-l privește, Car
los Lacerda, guvernatorul sfatului Guana- 
bara și adversarul înverșunat al lui Gou- 
larf, acesta propune celor doi candidați 
actualmente în arenă pentru alegerile 
prezidențiale din 1965 — guvernatorul 
din Sao Paulo, Adhemar de Barros, și 
fostul președinte Kubitschek — formarea 
unui „front al Uniunii nationale contra 
uzurpării puterii".

Dar presiunea sindicatelor și a orga
nizațiilor populare în favoarea reforme
lor de structură constituie pentru Göula.f 
un atu de care se va putea folosi. Pre
ședintele Goulart a hotărît să se întoar
că spre aliații săi naturali (sfinga în ge
neral). înfruntarea lor cu dreapta, care 
marcase perioada succesiunii lui Quadros, 
amenință de acum înainte să se repete : 
ceea ce lasă să se prevadă un an politic 
agitat".

in R. P, Chineză a unei delegații
a P. C. din JapoaPEKIN 25 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, M.ao Tze-dun, președintele Comitetului Central, al Partidului Comunist Chinez, s-a întiinit cu Șatomi Haka- mada, membru în prezidiu, secretar al C.C. al Parțjclului Comunist din Japonia, și cq membrii delegației Ç.Ç. al P.Ç. din Japonia și a oferit Urj dineu în cinstea lor.între 21 și 25 rparție au RVUț loc la

iaPekin, între delegația Parți^tiluj gen niunjșț ghinez Șl delegația Partidul lyj gorpunișt din Japonia, care vigț- tează China în urnia unei invitații, tratative gpf^iale și prietepeșți în problems cje intei’eș conmn.Delegația chineză la tratațiye a fost copțiusă de Liu Șso-ti, vicepreședinte al g.g, al P.Ç, Chinez, iar delegația japoneză de ș.atomi Hakar mads.
In memoria definujilor politici 
de la Safpraljayjhely

Sludenți ai Institutului pedagogic din Cluj ia ora de educație fizică

BUDAPESTA 25 (Agerpres), — După cum anunță agenția M.T.I., la Satoraljaujhely a avut loc comemorarea a 20 de ani de la răscoala și tentativa de evadare a unor deținuți politici din închisoarea acestui oraș* în cursul căreia 54 de deținuți politici și-au pierdut viața, iar 11 eroi au fost condamnați apoi la moarte prin împușcare. Cu acest prilej a fost dezvelită o placă comemorativă cu inscripții în limbile ungară, sîr-

foă, romînă și slovacă. La șolemni.-: täte au asistat generai-locoțenent Uszta Gyula, prim-locțiițor al r.k nistrului' apărării naționale al R, P Ungare, precum și reprezentanți gin Cehoslovacia, Iugpșlavia și Romînia. Din țara noastră au fost de față Pavel Bojan, reprezentant al Comitetului foștilor deținuți politici antifasciști, și locotenent-colonel Macavei Alexandru, atașat, militar al R. P Romîne la Budapesta.

Manifestare a prieteniei 
romino* finlandezeHELSINKI 25 (Agerpres). — Conducerea orașului Valkeakqșki și a Fabricii de celofibră „§ateri*! au organizat o zi a prieteniei finlande- 
zo-romîne, la care a participat am- bașacțorul R. P. Romîne în Finlanda, Nicolae Vançea. Cu acest prilej a ayut loc o seară cultural-artistică, la çare orchestra Fabricii „Sațeri" a interpretat muzică clasică și populară rpmînească și au fost pregențate filmele romînești „Lacul roșu“, „Nuntă în Țara Oașului” și „Mamaia”, care ș-au bucurat de un deosebit succes, A fost organizată, de asemenea, o expoziție de artă populară rpmîneașcă,Au participat reprezentanți ai conducerii prgșulyi și gi întreprinderilor locale, personalități afțjștjce și culturale, ziariști, precum și un numeros public, în timpul vizitei, ambasadorul R. P. Romîne a fost însoțit, de primarul orașului, Kaino Dahl, și de reprezentanți ai întreprinderilor locale.



Pag. 6 SCÎI7TEIA Nr. KM

SEUL

Mari demonstrații antiguvernamentale
© Zeci de mii de manifestanți 
in fața Președinției republicii 
® Ciocniri intre studenți și poliție

® Extinderea manifestațiilor 
in orașele Pusan și Taegu

'Mulțimea de' manifestanți — transmite agenția France Presse — a crescut fără încetare la Seul. Miercuri, aproape 20 000 de studenți, aparținînd celor opt universități din capitala sud-coreeană, s-au îndreptat spre clădirea Adunării Naționale. Alți demonstranți.s-au masat în fața clădirii președinției republicii. Numărul demonstranților a ajuns la 40 000. Studenții au cerut suspendarea imediată a tratativelor dintre Coreea de sud și Japonia și dezvăluirea'publică a tuturor detaliilor convorbirilor anterioare. între monstranți și poliție auciocniri care s-au-soldat cu victime. Ministrul de interne sud-coreean a fost nevoit să primească o delegație a studenților care i-a remis revendicările lor. Demonstrații similare au avut loc și în orașele Pusan și Taegu. Poliția a operat numeroase arestări.
• I

de-avut loc

*Manifestațiile din Coreea de sud au . început încă de săptămîna trecută, înainte și, mai ales, după sosirea la Tokio a lui Kim Cion Pil, fost șef al siguranței • sud-coreene și actuala căpetenie a „partidului democrat republican" de guvernămînt, amestecat în scandaloase afaceri financiare.

CONFERINȚA O.N.U. DE LA GENEVA Prezentarea scrisorilor de acreditare de

Cu tot zelul lor, polițiștii sud-coreeni țin cu greu piept demonstranților

PENTRU COMERȚ INTERNATIONAL
FÀRÀ RESTRICȚII

ambasadorul R. P. Romine in Indonezia(Agerpres).

Cipru NOI TRUPE ATAȘATE FORȚEI 0. N. U.„Süddeutsche Zeitung", președintele Republicii Cipru, Makarios, s-a pro-NICOSIA 25 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Irlandei, . ___ ___ _______ ,___Frank Aiken, a trimis, o scrisoare nunțat din nou. pentru denunțarea secretarului , general al ----- U Thant, în care subliniază că guvernul irlandez a luat hotărîrea de a trimite în Cipru 600 de soldați și ofițeri. în scrisoare se precizează totodată că, dacă în perioada mandatului vernele Turciei, ne, va pentru problemei cipriote în avantajul unei singure . părți, guvernul irlandez își va retrage imediat contingentul său din Cipru.într-un interviu acordat ziarului

forței O.N.U. în Cipru gu- Marii Britanii, Greciei și sau unul din aceste guver- încerca să folosească forța a impune o soluționare a

O.N.U., . acordurilor de la Zurich.și Londra. Makarios a relevat că o' eventuală conferință la nivel înalt, cu participarea reprezentanților Angliei, Turciei, Greciei și Ciprului, nu este de dorit, întrucît nu ar fi utilă. Referindu-se la garanțiile ce ar trebui acordate ciprioților turci, Makarios a arătat că acestea ar putea fi acordate în conformitate cu prevederile Cartei O.N.U.

La sesiunea miniștrilor agriculturii ai Piefei comune

Eșec în stabilirea unor prețuri 
unice la cerealeBRUXELLES 25După două zile deBruxelles s-au încheiat lucrările sesiunii miniștrilor agriculturii ai țărilor membre ale Pieței comune. în încercările de a elabora o politică agricolă unică, participanții la sesiune. relatează agenția U.P.I., nu au ajuns nici de data aceasta la un a- cord asupra stabilirii unor preturi unice la cereale în țările Pieței co-, agriculturii, a spus că fără fixarea muhe.La sesiune, între țările membre ale Pieței comune au ieșit din nou la iveală contradicții în problema stabilirii unei politici agricole u- nice. Astfel, deschizînd dezbaterile asupra planului Mansholt, Werner Schwarz, ministrul alimenta- • ției și agriculturii al R. F. Germane, a declarat că guvernul său se opune unei reduceri a prețurilor la cereale pe anii 1964— 1966, întrucît acest lucru ridică o se-

(Agerpres). — dezbateri, la rie de probleme complicate asupra cărora trebuie chibzuit. El a precizat că R.F. Germană se opune reducerii prețurilor la cereale . deoarece nu poate concura cu celelalte țări membre ale Pieței comune, unde prețul la cereale este mai scăzut de- cît în R.F. Germană.Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii, Edgard Pisani, ministrul francez alunor prețuri unice la cereale țările membre ale Pieței comune nu vor fi în măsură să negocieze la Geneva în cadrul „rundei Kennedy“ reducerii tarifelor vamale.‘Edgard Pisani și dr. Sicco holt, vicepreședinte al Pieței ne, au declarat, că eșecul în stabilirea unor prețuri unice la cereale face imposibilă aplicarea propunerilor Comunității Economice Europene privind elaborarea unei politici a- gricole,comune a C.E.E.

asupraMans- comu-

corespondenta din viena

GENEVA 25. Trimisul special Agerpres, N. Puicea, transmite : In 
cele două ședințe plenare din 25 martie ale conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare, au continuat dezbaterile generale. In cadrul 
acestor ședințe s-a reliefat punctul de vedere al țărilor în curs de dez
voltare, ai căror reprezentanți au înfățișat amplu problemele ce se pun 
pentru dezvoltarea economiei lor.în ședința de dimineață,nistrul economieiE. A. factorii creșterea economică a țărilor în curs de dezvoltare. Argentina, a spus el, este dornică să-și utilizeze pe deplin resursele materiale și umane ale țării. Argentina este de părere că adevărata soluție constă în a oferi țărilor în curs de dezvoltare condiții de vînzare a produselor lor fără restricții.GEORGE BALL, subsecretar de stat al S.U.A., a declarat că grupul țărilor industrializate trebuie să fie gata să reducă taxele vamale și să înlăture alte bariere care constituie un obstacol în calea importurilor de materii prime, semifinite și articole manufacturate, ce prezintă un interes deosebit pentru țările în curs de dezvoltare. Statele Unite, a spus el, sînt gata să contribuie ca țările în curs de dezvoltare să beneficieze, fără concesii reciproce, de reducerile tarifare ce vor rezulta din „run- ' da Kennedy“.în continuare, Ball a apărat rolul capitalului particular și a formulat obiecțiuni față de țările „a căror politică se bazează pe eliminarea sectorului particular și pe discriminarea față de capitalurile străine“.MANUBHAI SHAH, ministrul comerțului exterior ai Indiei, a subliniat necesitatea industrializării ță-

BLANCO, . s-a externi care
Mi-al Argentinei, referit la împiedică

O cuvînfare a președintelui S.U.A.WASHINGTON 25 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a luat cuvîntul .la conferința națională a sindicatului muncitorilor din construcții din cadrul A.F.L.- C.I.O. Referindu-se la situația economică a. Statelor Unite, președintele a arătat, printre altele, că în 1946 țara s-a angajat în mod solemn să asigure de lucru tuturor americanilor care doresc să muncească. Acest angajament este în vigoare și în prezent, dar el nu a fost pînă acum îndeplinit. El a arătat că în fața Statelor Unite stă sarcina de a lichida șomajul și mizeria.Vorbind despre unele probleme internaționale, președintele S.U.A. a declarat că în actuala eră nucleară un război general ar fi imposibil și că în abordarea problemelor globale țările trebuie să urmărească o înțelegere bazată pe rațiune, în loc de

agresiune. El a menționat că unii îi cer adesea să trimită trupe la fața locului atunci cînd izbucnește o criză internațională. A existat o .vreme, a adăugat el, cînd comandantul suprem putea, la primul indiciu de criză, să ordone soldaților să pornească la război. Dar lumea ș-a schimbat. Era o vreme cînd puteau fi dezlănțuite războaie fără riscul distrugerii civilizației umane. Dar ce a fost odată nu mai este acum.Președintele S.U.A. și-a exprimat speranța în realizarea unei înțelegeri în legătură cu diferendul dintre ■ Statele Unite și Panama și că luptele civile din Cipru vor lua-în cu- rînă sfîrșit. în încheierea cuvîntării sale, el a arătat că puterea implică obligații și că din partea S.U.A. se așteaptă mai mult decît o manifestare a forței.

rilor în curs de dezvoltare. Asistența tehnică trebuie • acordată pe termen lung iar rambursarea echipamentului industrial să se facă mai alc.s prin produsele pe care acestea le realizează. Sîntem recunoscători țărilor cu economie planificată care au deschis piețele lor pentru produsele noastre.în cadrul ședinței de după-a- miază, reprezentantul Guatemalei, CARLOS PERALTA MUNDEZ, vorbind și în numele altor patru țări — Costa Rica, El Salvador, Honduras și Nicaragua — s-a referit mai ales la necesitatea sporirii posibilităților pentru țările în curs .de dezvoltare de a-și exporta produsele lor în țările industrializate.Șeful delegației R.S.F. Iugoslavia, VLADIMIR POPOVICI, și-a exprimat regretul că deși la conferință participă foarte multe țări, nu toate țările lumii sînt reprezentate. Vorbitorul a spus că accesul produselor industriale ale țărilor în curs de dezvoltare la piețele părții dezvoltate a lumii presupune'înainte de Toate suprimarea oricăror discriminări și eliminarea barierelor vamale și nevamale, ca. și alte, măsuri, tinzînd-să-facă să crească exportu- .9 rile țărilor în curs de dezvoltare.Prof. J. E. ADRIESSEN, ministrul economiei al Olăh'dei, s-a pronunțat în favoarea stabilizării prețurilor materiilor prime. , .ERNÉSTO GUEVARA, ministrul industriei al Cubei, s-a pronunțat pentru reprezentarea la conferință a R. P. Chineze, R. D. Germane, R. D.- Vietnam și.R. P. D. Coreene, condamnînd totodată prezența la conferință a delegației sud-africane.Guëyara a cerut suprimarea imediată a tuturor discriminărilor existente în comerțul internațional în general, precum și în comerțul dintre țările capitaliste industrializate și cele socialiste. Vorbitorul a subliniat influența pozitivă pe care o are dezvoltarea economică a țărilor socialiste asupra unui mare număr de țări din Asia, Africa și America Latină.

DJAKARTA 25Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ro- mîne în Indonezia, Vasile Gîndilă, a. prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Indonezia, dr. Sukarno. Solemnitatea a avut loc la 24 martie la deka“ din Djakarta.în cuvîntul rostit ambasadorul romîn partea președintelui Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, urări de bine- și de, sănătate, președintelui Sukarno, precum și'urări de prosperitate și bunăstare poporului indonezian. -Ambasadorul romîn a subliniat importanța statornicirii și dezvoltării. continue a relațiilor dé prietenie și colaborare dintre cele două țări.în răspunsul . său, președintele Republicii Indonezia, dr. Sukarno, a mulțumit pentru urările transmise și și-a exprimat încrederea- că relațiile deja ‘existente . între Republica Populară Romînă și Republica Indonezia se vor dezvolta și în vii

Palatul „Mer-cu acest prilej, a transmis din Consiliului de

tor. „Indonezia — a spus nuare președintele — va bază reciproc avantajoasă, colaborarea- sa cu Republica Populară Romînă, care a acumulat o bogată experiență în domeniul tehnologiei și industriei“.Președintele Sukarno a rugat pe ambasadorul romîn să transmită președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Gheorghe Gheorghiu-Dej, porului romîn cele mai bune urări din partea.sa..După ceremonia prezentării, scri- : sorilor de acreditare, președintele Sukarno a avut o convorbire cordială cu ambasadorul romîn, Vasile Gîndilă.■ La solemnitatea • prezentării scrisorilor au luat parte dr.-Subandrio, prim-locțiitor al ■ primului ministru și ministrul afacerilor externe, dr. Ichsan. ministru-secretar ■ de stat, și Suwito Kusumowidagdo, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe. Ambasadorul romîn a fost însoțit de membrii Ambasadei Republicii Populare Romîne la Djakarta.

în conti- lărgi, pe

Romîne, și po-

Comunicatul sovieto - yemenît \MOSCOVA 25 (Agerpres). — Co- liniat . necesitatea ■ reglementării tu- municatul sovieto-yemenit, publicat turor problemelor litigioase intșrna- în urma tratativelor pe care.le-a dus - ționale1 pe calea' tratativelor,' duce- în U.R.SiS; delegația Yemenului', __ ________ _____ _____ _ _____condusă de președintele Abdalah politici dé coexistență pașnică ă st?- As-Sallal, exprimă satisfacția pentru telor. faptul că „relațiile de prietenie exisT tente din trecut între cele două țări
rea de ' către to'àte- statèle a unei

f.Cele două părți. considéré djezar- „ „ ■ marea generală : și totală dreÿt unau capatat o dezvoltare continuă și mij!o= principal . pentru aâigUrarea au devenit și mai trainice după vio pacü. sîflt convinse de necesitatea tona -revoldției din -Yemfen și pro- reâlfzăriî’ unor'astfel de măsuri cum clamarea republicii . sînt ;ncheierea unui pact de neagre-în cursul tratativelor- au fost scoa- siune între țările membre ale blo- se în evidență succesele obținute ca oului N.A.T.O. și țările participante rezultat al colaborării celor două ja Tratatul de la Varșovia, reglè-țări. Guvernul sovietic a fost de acord să ofere Yemenului în continuare ajutor economic și tehnic, precum și un credit pe termen lung în condiții avantajoase.„S-a constatat o coincidență de vederi ale Uniunii Sovietice și Yemenului în cele mai importante probleme internaționale“ — se spune în comunicat. Părțile și-au confirmat intenția de a lupta cu hotărîre pentru rezolvarea problemei dezarmării generale și totale. Ele au sub-

ment.area problemei germane pé cale pașnică, crearea zonelor denuclea- rizate, în special în Orientul Apropiat și Mijlociu, lichidarea bazelor militare aflate pe teritorii străine.în comunicat se subliniază necesitatea ca în timpul cél. mai. scurt să se ia noi măsuri ; pentru înfăptuirea deplină à prevederilor declarației O.N.U. privitoare la acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor coloniale.

Declarațiile senatorului FulbrightWASHINGTON 25 (Agerpres). — După cum relatează agenția U.P.I., senatorul democrat William Fulbright, președintele comisiei senatoriale pentru afacerile externe, vorbind în fața senatului american, s-a

Acord între partidele de coaliție
După cinci săptămini de la demisia cancelarului federal
Criza de guvern declanșată la 20 

februarie' prin demisia cancelarului 
federal dr. Alfons Gorbach s-a în
cheiat marți seară în urma acordu
lui intervenit între conducătorii ce
lor două partide ale coaliției guver
namentale — populist și socialist.

După cum relatase presa austria
că, hotărîrea dr. Gorbach ar fi fost 
urmarea unor disensiuni între prin
cipalele grupări politice din partidul 
populist, care în cele din urmă au 
dus la înlocuirea membrilor acestui 
partid în guvern. Noul președinte al 
partidului populist, dr. Josef . Klaus, 
ales în toamna trecută în locul dr. 
Gorbach, a fost însărcinat cu for-

marea noului guvern. Misiunea sa a avut de depășit la început unele . 
greutăți în desemnarea miniștrilor 
din propriul său partid .

Au apărut apoi unele contro
versé și în precizarea condițiilor de 
continuare a colaborării între cele 
două partide ale coaliției. Partidul 
socialist a cerut partenerilor săi de 
coaliție să ajungă la o înțelegere 
într-o serie de probleme, printre care 
și „chestiunea Habsburgilor“. După 
cum se știe, arhiducele Otto Habs
burg intenționează de multă vreme 
să se întoarcă în 
acestui personaj 
rile cele mai

Austria. împotriva 
cercu- 

par-
legat de 

reacționare,

Pod pe Dunăre la Llnz

tidul socialist și partidul liber aflat 
, . în opoziție au'luat atitudine în vara

i trecută cînd, din inițiativa acestora 
■ și prin votul deputaților lor, s-a vo
tat în parlament o hotărîre prin 
care arhiducele era declarat per
soană nedorită în Austria. Această 
hotărîre a declanșat atunci o nouă 
criză de guvern.

Cu cîteva zile în urmă, secretarul 
general al 'partidului populist s-a 
deplasat în R.F.G., unde s-a întîlnit 
cu Otto Habsburg pentru a-l convin
ge să renunțe la intenția de a se re
întoarce în Austria. Acesta din urmă 
s-a declarat de acord să nu se folo
sească de „dreptul său", pînă la sfîr- 
șitul actualei legislaturi (toamna a- 
nului 1966).

O parte a presei austriece și unele 
personalități politice' din partidul 
socialist n-au avut o atitudine favo
rabilă față de tratativele cu< arhi
ducele.

In cadrul tratativelor de marți 
seară, reprezentanții celor două par
tide de coaliție s-au declarat de a- 
cord să caute o soluție durabilă în 
„chestiunea Habsburgilor".

Reprezentanții partidului socialist, 
din sînul echipei guvernamentale, 
condusă de cancelarul dr. Gorbach, 
care a continuat să gireze treburile 
curente pînă la formarea noului gu
vern, au anunțat că își vor da joi 
demisia. Miniștrii populiști au făcut 
de pe acum acest lucru.

Consiliul de Miniștri se va reuni 
joi 2 aprilie pentru a hotărî asupra 
demisiei guvernului în ansamblu, 
hotărîre care va fi imediat comuni
cată președintelui republicii. Noul 
cabinet, care este practic format, va 
depune în aceeași zi jurământul, iar 
noul cancelar, dr. Klaus, va citi de
clarația guvernamentală în fața A- 
dunării Naționale austriece în după- 
amiaza aceleiași zile.

Ștefan DEJU

pronunțat pentru revizuirea politicii americane față de Panama și Cuba. El a cerut americanilor „să nu se mai agaț'e de mituri vechi“, în acest sens Fulbright a declarat că S.U.A. ar trebui să admită explicit revizuirea tratatului privind zona canalului Panama.Referindu-se la Cuba, Fulbright a spus că „nici un om de stat cu simțul răspunderii nu ar mai putea susține o politică de invadare a Cubei". Pare limpede, a spus Fulbright, că politica S.U.A. de strangulare a Cubei prin embargo „a fost un eșec și că nu există nici un motiv de a crede că ea va reuși în viitor“, A sosit timpul să recunoaștem, a declarat Fulbright, că regimul lui Fidel Castro va continua să existe.Referindu-se la comerțul Est-Vest, Fulbright a spus că „neputința S.U.A. de a convinge pe aliații săi“ să renunțe la comerțul cu țările socialiste poate constitui un motiv serios „pentru a reduce propriile noastre restricții“. Senatorul american a preconizat ca între S.U.A. și țările socialiste să aibă loc „un schimb moderat de mărfuri nestra- tegice ca un instrument de reducere a încordării internaționale și consolidare a temeliilor păcii“.
Pe urmele lui MengeleRIO DE JANEIRO 25 (Agerpres).— Ziarul „Jornal do Brasil“ a publicat marți rezultatele unei anchete întreprinse de mai mulți reporteri pentru a da de urma unor criminali de război naziști despre care există indicații că se ascund în America de Sud. După cum scrie ziarul, cercetările întreprinse au stabilit că fostul .medic șef al lagărului de la Auschwitz. Joseph Mengele, s-a aflat în anii 1958 și 1959 în Paraguay și ar putea să se găsească în prezent fie în regiunile de interior ale Braziliei, fie în Argentina. Unul din reporteri a găsit în Paraguay o cerere de naturalizare ca cetățean Paraguayan a lui Mengele, care intenționa să cumpere o fermă la Vicente Lopez. El a arătat că „autoritățile paraguayene nu sînt interesate în a oferi explicații cu privire la acest om, preferind ■ să-l înconjoare de mister“. Totodată, el a relatat că în tot timpul cercetărilor sale a fost urmărit de agenți ai poliției paraguayene, autoritățile acestei țări re- fuzînd să indice dacă Mengele se află în momentul de față în Paraguay.

Extinderea culturilor de orez,

WASHINGTON. Președintele 
Johnson l-a primit pe Gaston Def- 
ferre, primar al Marsiliei și candi
dat al Partidului socialist francez la 
viitoarele alegeri prezidențiale, care 
întreprinde o călătorie în S.U.A.

PARIS. La Facultatea de științe , 
din Paris a avut loc conferința prof. 
N. Botnariuc cu tema „Considerații 
privind nivelurile de organizare a 
materiei vii și relațiile dintre ele".

PRAGA. La 25 martie s-a des
chis la Praga sesiunea Adunării Na- 
ționale a R. S. Cehoslovace, consa
crată discutării și aprobării unor 
proiecte de legi.

BANGKOK. în cercurile condu
cătoare tailandeze se exprimă îngri
jorare în legătură cu intensificarea 
activității unor detașamente de par
tizani care acționează la granița 
dintre Tailanda și Federația Mala- 
yeză.

ANKARA. Marți au început în 
Adunarea Națională a Turciei dez
baterile asupra proiectului de lege 
fiscal prezentat de guvern pentru a- 
coperirea deficitului bugetar de un 
miliard de lire turcești.

DJAKARTA. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, a 
plecat miercuri spre Olanda, unde 
urmează să facă o vizită oficială 
la invitația ministrului de externe al 
Olandei, Joseph Luns. într-o decla
rație făcută înainte de plecare, 
Subandrio a subliniat că această vi
zită urmărește să pună bazele nor
malizării relațiilor dintre Indonezia 
și Olanda.

planurile guvernului, este sprijinită de țăranii din Republica 
Zanzibar și Pemba

DALLAS. Avocatul Hubert Win
ston Smith, profesor la Universita
tea din .Texas, a acceptat să apere 
interesele lui Jack Ruby. Smith de
vine astfel al treilea avocat princi
pal al Iui Ruby, după ce familia 
asasinului lui Lee Oswald a renun
țat la serviciile lui Melvin Belli, iar 
înlocuitorul acestuia, Percy Fore
man, a revenit asupra hotărîrii de 
a-1 apăra din cauza divergențelor 
— I—.i'.la acestuia.

zentată de președintele de Gaulle 
în ședința de miercuri a guvernului 
francez, a fost reafirmată poziția de 
menținere a controlului francez în 
Guyana franceză, Guadelupa Și 
Martinica.

cu familia
TARIS.

ciare belgiene l-au extrădat Fran
ței pe Dominique Cabanne, unul 
din organizatorii atentatului la via
ța președintelui Franței, de Gaulle, 
de la Pont-sur-Seine.

Marți, autoritățile judi-

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță 
că a fost dat publicității un decret 
semnat de președintele Nasser cu 
privire la naționalizarea companiilor 
„Shell Oil Company Of Egypt" și 
„Anglo-Egyptian Oil Fields“.

TOKIO. Pentru prima oară în 
lume a fost realizată o emisiune di
rectă de televiziune între Japonia și 
Statele Unite. Imaginile au fost 
transmise cu ajutorul satelitului ar
tificial american „Relay-II“. Succe
sul acestei prime experiențe este de 
bun augur pentru viitoarele retrans- 
misjuni ale Jocurilor olimpice de la 
Tokio.

PARIS. Ministrul informațiilor al
Franței, A. . . Peyrefitte, a declarat 
ziariștilor că în darea de seamă pre-

ROMA. La 25 martie, președintele 
Italiei, Antonio Segni, l-a primit pé 
A. N. Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu care a avut o convorbire referi
toare la diferite probleme, legate de 
dezvoltarea relațiilor sovieto-italienè.

SANAA. Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Arabe Ye
men a adresat guvernului englez o 
notă de protest în legătură cu vio
larea spațiului aerian- al Yemenului 
de către avioane militare englezé. 
După cum se arată în notă, trei â- 
vioane militare engleze au violât 
spațiul aerian al Yemenului, efeC- 
tuînd un raid de o jumătate de oră 
asupra regiunii Hariba.

NEW YORK. în orașul Jackson
ville (statul Florida) au avut loc 
grave incidente rasiale, Aproxima
tiv 1 500 de negri au demonstrat 
pe străzi, exprimîndu-și protestul 
față de asasinarea de către rasiști à 
unei femei negre, mamă a șapte 
copii. între demonstranți și poliție 
s-au produs ciocniri.. Secretarul A- 
sociației naționale pentru propăși
rea populației de culoare, Roy Wil
kins, a adresat o telegramă minis
trului justiției, Robert Kennedy, în 
care îi cere să intervină în conflictul 
rasial din Jacksonville.
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