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Utilaje petroliere

Raid-anchetă PmsarassEssHssra^^ es ȘANTIERE

Ziarul nostru a publicat zilele trecute un raid-anchetă întreprins pe 
cîteva șantiere de construcții de locuințe din (ară. Publicăm, în continuare, 
constatările tăcute — în cadrul aceluiași raid 
celor de execuție pe

privind respectarea grafi- 
unele șantiere de construcții industriale.

Avans m timpul iernii
Sincronizare : montaj-construcții 
Mesaje către „Vulcan" și Reșița

și continue
a-

Eforturi susținute 
pentru accelerarea lucrărilor — 
cesta este primul lucru pe care-I 
constați vizitînd șantierul Combina
tului de celuloză și hîrtie din paie 
Călărași. Pentru respectarea întoc
mai a termenului stabilit de dare în 
funcțiune a unităților combinatului, 
constructorii de aici au-analizat po
sibilitățile existente pe șantier, an- 
gajîndu-se să execute unele lucrări 
în avans față de grafic, încît să se 
poată începe probele tehnologice cu 
10—15 zile mai devreme. Angaja
mentul lor devine fapt. Pe schele se 
ridică zilnic zeci de metri cubi de 
beton și alte materiale; se montează 
numeroase utilaje. Tot mai multe o- 
biective ale combinatului iau, în 
prezent, forme definitive. Luînd din 
timp o seamă de măsuri, construc
torii au reușit ca și în perioada de 
iarnă să lucreze cu mult spor. Pen- 
tru turnarea biloanelor hidrotehni
ce de Ia complexul de alimentare cu 
apă a combinatului, s-a construit o

baracă închisă cu folii de polietile
nă și încălzită. în felul acesta, lu
crarea s-a putut executa cu 15 zile 
înainte de termenul stabilit și în 
bune condiții tehnice.

La complexul de lucrări ce alcă
tuiesc linia de alimentare a combi
natului cu materie primă, printr-o 
bună organizare a muncii s-a reușit 
ca toate lucrările să fie efectuate 
conform graficului. In timp ce sus, 
în cofraje termoizolante încălzite 
cu aburi de la centrala termică, se' 
turna betonul, jos se montau utila
jele. Lucrări însemnate au fost e- 
xecutate pînă acum și la corpul 
principal de fabricație a celulozei și 
hîrtiei. Avansate sînt și lucrările 
de construcții-montaj la depozitele 
de materiale auxiliare. Și aici mun
ca a fost bine organizată ; prin fo
losirea cofrajelor termoizolante și a 
aburului, betonul a fost turnat con
tinuu pe timp de iarnă, în condiții 
tehnice corespunzătoare.

Activitatea pe șantier — spun unii 
constructori — ar fi mult mai rod
nică dacă toate întreprinderile fur
nizoare și-ar respecta obligațiile a- 
sumate prin contracte. Unele între
prinderi care au sarcini să livreze 
utilaje și materiale de construcții nu 
respectă termenele prevăzute în 
contracte. Uzinele „Vulcan“ din Ca
pitală și Uzina constructoare de ma
șini din Reșița trebuiau să li
vreze șantierului, pînă la 31 de
cembrie 1963, toate utilajele. Acest 
lucru nu l-au făcut nici pînă în 
prezent, deși li s-au adresat nu

meroase apeluri. Fabrica de mase 
plastice din București nu a livrat 
la timp cele 23 100 bucăți de 
crepine pentru filtre. Nerespectarea 
termenelor de livrare a utilajelor șl 
materialelor contractate de către 
întreprinderile amintite duc la 
greutăți în executarea lucrărilor pe 
șantier. Constructorii solicită din 
partea întreprinderilor furnizoare 
un sprijin efectiv pentru ca toate 
lucrările pe care le execută aici să 
fie date la termen în funcțiune și 
de cea mai bună calitate.

Florea CEAUȘESCU

TELIUC B La «zâna care va îmbogăți minereul
B Pe ce s-a trecut la alt ritm

Ü! Schimbarea graficelor nu e o suluție

CONDUCĂTORII AUTO
SI-AU SPORIT ANGAJAMENTELE

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Pentru realizările obținute în între
cerea socialistă desfășurată în 1963, 
muncitorilor și tehnicienilor de la în
treprinderea regională de transpor
turi auto Argeș li s-au decernat ieri 
Steagul roșu și diploma de întreprin
dere fruntașă pe țară în ramura de 
transporturi auto. Anul trecut, pla
nul pe tone/km convenționale a fost 
depășit cu 18,6 la sută, iar cel de că- 
lători/km cu 2,7 la sută. Valoarea 
economiilor suplimentare la prețul 

y.ie cost se ridică la 3 176 000 lei.
Primirea acestor distincții consti

tuie pentru întregul colectiv al în
treprinderii un imbold puternic pen
tru obținerea de noi succese în în
deplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrecerea 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. Cu prilejul 
acestei festivități, colectivul de aici 
și-a sporit angajamentul anual de e- 
conomii peste plan cu încă 150 000 
lei, iar cel de beneficii l-a dublat, 
ajungînd la 1 milion lei.

AR À
perfecționate
Supapele cilindrilor de la aceste uti
laje se realizează acum din oțel, în 
loc de fontă, evitîndu-se spargerea 
lor. Aceste modificări constructive 
au făcut ca randamentul compresoa- 
relcr să crească cu 15 la sută.

în ultimul an, constructorii de 
mașini au adus modificări construc
tive pentru simplificarea formei, re
ducerea greutății, creșterea produc
tivității și înlocuirea materialelor 
deficitare unui număr de 14 produ
se, printre care etanșări de coloane,

Pompelor de extracție a țițeiului 
produse de industria noastră cons
tructoare de mașini li s-au adus noi 
îmbunătățiri prin înlocuirea mate
rialelor folosite curent, cu altele, 
care au caracteristici superioare. O- 
țelul de cimentare, de exemplu, uti
lizat la pistoanele acestor utilaje a 
fost înlocuit cu un oțel mai bun. A- 
ceasta a permi. prelungirea simți
toare a duratei lor de funcționare.

Mai multe perfecționări tehnolo
gice s-au adus și compresoarelor 
pentru aer, printre care completarea < fitinguri, capete de pompare, 
lor cu un sistem de răcire uniformă.

Noi stații 
de televiziune

în acest an sînt prevăzute a intra 
în funcțiune două noi stații impor
tants de televiziune. Una, care se 
află în prezent în construcție lîngă 
Deva, va deservi, cu programul stu
dioului central de televiziune, din 
București, o bună parte din regiunjea 
Hunedoara, mai precis zonele din 
jurul orașelor Deva, Hunedoara, O- 
răștie, Sebeș, Alba Iulia, Hațeg. | O a 
doua stație, din regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, va fi gata în tri
mestrul IV al acestui an. Ea 
transmite programul studioului de 
televiziune din București pentru zo
nele orașelor Tg. Mureș, Mediaș, 
Tîrnăveni, Sighișoara, Odorhei, Mier
curea Ciuc, Făgăraș, Sfîntu Gheor 
ghe, Brașov.

an.

Pentru fumători 
și nefumători

La Teliuc, în drum spre Hune
doara, Cerna și-a îngustat albia, iar 
muntele de dolomită s-a dat la o 
parte, făcînd loc constructorilor 
care ridică aici uzina de preparare 
a minereurilor de fier. Este vorba 
de un prim și util popas al minere
urilor din Poiana Ruscă, în drum 
spre furnalele hunedorene. Siderita 
de la Ghelar și Teliuc cîștigă aici 
calități noi, care ridică pe o treaptă 
superioară eficiența economică a 
producerii fontei în furnale. Prin
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sfărîmare, prăjlre și separare elec
tromecanică, siderita lasă pe drum 
sterilul și se transformă într-un 
concentrat bogat de fier, care per
mite sporirea producției de fontă și 
reducerea consumului de cocs. De 
aici și importanța acestui obiectiv 
industrial.

într-o scurtă perioadă de vreme, 
marea uzină — prima de acest fel 
din țară — s-a conturat în toată 
amploarea ei. Prin munca construc
torilor s-au înălțat galeriile, au fost 
montate mii de tone de construcții 
metalice și utilaje.-

Cu aceste impresii „în mare" des
pre șantier, am adresat conducerii 
de aici întrebarea :

— Care este stadiul lucrărilor ? 
Cum se respectă graficele ?

Ne-a răspuns inginerul Aurel 
Bengulescu, șeful șantierului.

, — în general- bțne ! .Față^ de ulti-
» mele termene, sîntem chiar în

TIPĂRITURI DE CALITATE 
SUPERIOARĂ

R
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Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele, lucrările avansează In ritm susținut. 
Constructorii șl mentorii acordă o mare atenție respectării graficelor de execuție. în fotografie : Aspect de 

la depozitul de pirită, unde se fac în prezent ultimele lucrări de finisa].

a- 
vans ! Spun ultimele, pentru că au 
mai fost și altele...

Șantierul de la Teliuc n-a res
pectat graficele inițiale. în ur
ma fiecărei analize, constructorii 
(T.C.M.M., I.C.S.I.M. și alte unități) 
ca și beneficiarul (Trustul minier 
Deva) și delegații Ministerului Mi
nelor și Energiei Electrice ajungeau 
la aceeași concluzie : „Ritm de lucru 
nesatisfăcător“, iar ca măsuri, în 
urma repetatelor analize, se preve
deau noi grafice, noi termene, care 
îi „păsuiau“ pe constructori pentru 
rămînerea în urmă. Prea puțin 
făcut însă 
cru să fie 
țelor.

Cînd am 
rile stăteau cam la fel. Cîțiva con
structori — ingineri, maiștri, mon- 
tori, betoniști — ne-au arătat unele 
lucruri care dovedesc că organiza
rea judicioasă a muncii nu stă încă 
în preocuparea conducerii șantie
rului. în afară de unii maiștri — ca 
Octavian Ispas, Laurențiu Pascu și 
încă alți cîțiva — se depun prea

Laurențlu VISKI

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
Colectivul întreprinderii poligrafice 
„Banat" din Timișoara a primit ieri, 
într-un cadru festiv, Steagul roșu 
și diploma de întreprindere frun
tașă pe țară în ramura industriei 
poligrafice, acordate de Consiliul 
Central al Sindicatelor pentru re
zultatele obținute în întrecerea so
cialistă pe anul 1963. In cursul a- 
nului trecut, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii au depășit 
planul producției globale cu 4 la 
sută, planul producției marfă cu 
5,25 la sută, iar productivitatea mun
cii cu 5 la sută. In același timp, ei 
au realizat 538 000 lei beneficii și 
36ß 000- lei çconpmn pește plan,

Realizările din acest an întregesc 
pe cele obținute anul trecut, oglin
dind hotărîrea colectivului de aici 
de a întâmpina cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei cu noi 
și importante succese. Planul pro
ducției globale pe primul trimestru 
a fost îndeplinit înainte de termen, iI

PENTRU A DOUA OARĂ
Ca- 
au

pentru 
ridicat

vizitat

în campania agricola de primăvara

RITM SUSȚINUT
NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT
Peste 100 000 ha 
însămînțate în regiunea 
□abrogea
Unitățile agricole din raioanele 

Hîrșova, Medgidia, Istria și din raza 
orașului Constanta au terminat în- 
sămînțarea ovăzului, mazărei, sfeclei 
de zahăr și a culturilor pentru nutreț 
prevăzute în epoca I. Pînă miercuri, 
în regiune au fost însămînțate peste 
100 000 ha, adică mai mult de trei 
pătrimi din suprafața planificată în 
această epocă. în prezent se însă- 
mînțează floarea-soarelui pe cele 
42 000 ha planificate și continuă 
pregătirea terenurilor destinate în- 
sămînțării porumbului. Pentru men
ținerea umezelii în sol și asigu
rarea unui pat bun germinativ, au 
fost întreținute' pînă acum prin 
crăi'i de grăpare mai mult 
220 000 ha.

Raioane fruntașe
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

Raioanele Făurei și Brăila sînt frun
tașe pe regiune la însămînțări. Două 
telegrame sosite la Comitetul regio
nal de partid Galați anunțau că 
mecanizatorii și colectiviștii din a- 
ceste raioane au terminat semăna
tul culturilor din prima epocă. 
Prin folosirea cu întreaga capaci
tate de lucru a tractoarelor, la 
gospodăriile colective din raionul 
Făurei s-au însămînțat cu ma
zăre, borceag, lucernă și sfeclă de 
zahăr mai mult de 8500 de ha, iar

lu
de

la cele din raionul Brăila peste 7 000 
de hectare. Printre gospodăriile co
lective fruntașe se numără cele din 
Ianca, Mircea Vodă și Bordei Verde, 
din raionul Făurei, Valea Cînepii, 
Mihai Bravu șl Cotu Lung, din ra
ionul Brăila. în prezent, pe ogoarele 
acestor raioane se lucrează la semă
natul florii-soarelui și la pregătirea 
terenului pentru porumb. Colecti
viștii din raionul Făurei au semănat 
pînă în prezent circa 2 000 ha cu 
floarea-soarelui și au pregătit mai 
mult de 30 000 de ha de teren, iar 
colectiviștii din raionul Brăila au 
semănat circa 1 000 ha cu floarea- 
soarelui. Lucrările agricole se desfă
șoară cu intensitate și în celelalte 
raioane. Pînă la sfîrșitul lunii mar
tie se însămînțase în întreaga re
giune mai mult de jumătate din su
prafața planificată pentru culturile 
din prima epocă.

Din primele zile bune 
de lucru
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Co

lectiviștii din raionul Turda, care 
au beneficiat mai repede de zile 
călduroase, au început lucrul în 
cîmp. La gospodăria colectivă din 
Viișoara, cu tractoarele S.M.T. și a- 
telajele proprii s-a arat o supra
față de 40 hectare. Pe terenuri bine 
pregătite s-au însămînțat primele 
hectare cu sfeclă și ovăz, s-au plan
tat arpagicul, și cartofii timpurii.

Colectiviștii din Săvădislea au înce
put semănatul mazărei. Lucrările a- 
gricole de primăvară au început și 
în alte gospodării colective din ra
ionul Turda, cum sînt cele din Plos- 
coș, Ceanul Mare, Boian și altele.

Pregătiri temeinice
Membrii G.A.C. Măriței, raionul 

Rădăuți, acordă o mare atenție fo
losirii tuturor posibilităților de fer-

s-a
ca ritmul de lu- 
la nivelul cerin-

șantierul, trebu-

(Contlnuare în pag. IV-a)

tlllzare a solului. Ei au transportat 
și împrăștiat pe tarlale 2100 tone 
gunoi de grajd, precum și îngrășă
minte chimice. Conducerea gospo
dăriei a procurat semințe de mare 
productivitate. Semințele au fost 
tratate și selecționate din timp. De 
asemenea, s-au semănat în răsadni
țe varză de vară, roșii, ardei. în ve
derea mecanizării lucrărilor pe su
prafețe cît mai mari, s-au curățat 

• cioatele și tufele de pe unele tere
nuri. Planul a fost defalcat dife
rențiat pe brigăzi și echipe și s-a 
organizat întrecerea pentru cele mai 
bune lucrări și cea mai mare pro
ducție la hectar. S-au făcut o serie 
de pregătiri și în vederea construi
rii de noi adăposturi pentru ani
male. (Vasile Haureș, colectivist).

Lucrătorii Direcției P.T.T.R. a 
pitalei și a regiunii București 
sărbătorit miercuri un eveniment în
semnat : Consiliul Central al Sindi
catelor le-a acordat pentru a doua 
oară Steagul roșu și diploma de în
treprindere fruntașă pe țară în ra
mura poștei și telecomunicațiilor în 
întrecerea socialistă desfășurată în 
anul 1963.

Succesele dobîndite de aceste co
lective în decursul anului trecut sînt 
demne de consemnat : o centrală te
legrafică automată cu 6 000 linii dată 
în exploatare cu o lună mai devre
me, instalarea a 14 centrale telefo
nice de bloc, peste 10 500 posturi șl 
alte 347 de telefoane publice. De a- 
semenea, în regiunea București s-au 
înființat 22 agenții P.T.T.R. Prin 
buna gospodărire a fondurilor alo
cate, reducerea unor cheltuieli ad
ministrative și de exploatare a uti
lajelor telefonice, colectivele aces
tor unități au depășit planul de ve
nituri cu 5 353 000 lei.

(Agerpres)

Direcția generală C.F.R. a luat o 
nouă măsură pentru creșterea gra
dului de confort în trenurile de pa
sageri. încă în anul acesta, la tre
nurile de lung parcurs, biletele se 
vor vinde pentru două categorii de 
compartimente : pentru fumători și 
nefumători. Pe ușa fiecărui compar
timent se vor pune tăblițe pe care 
va scrie, în mai multe limbi, „fu
mători" și „nefumători". La casieri
ile agențiilor de voiaj și ale stațiilor 
C.F.R., diagramele de locuri sînt 
împărțite pe aceste două cate
gorii de compartimente, urmînd ca 
fiecare călător să specifice, atunci 
cînd cumpără biletul, pentru care 
compartiment reține locul.

va

(Agerpres)

Hi

în zilele vacanței de primăvară, 120 
pionieri șl școlari din raionul Lehliu 
au făcut o frumoasă excursie în 
București, pe Valea Prahovei șl la 
Brașov. Iată-i, în fotografie, pe cîți
va dintre el după vizitarea Muzeului 
de istorie naturală „Grigore Antipa" 

din Capitală.
Foto : Gh. Vințilă

Vaccinare antidifterică și antitetanică
în cadrul acțiunii de lichidare a 

difteriei în țara noastră, de la 1 a- 
prilie și pînă la sfîrșitul lunii iunie, 
în întreaga , țară . se. desfășoară o 
nouă vaccinare și revaccinare a 
populației între 6 luni și 18 ani. 
Vaccinarea are loc la circumscrip
țiile sanitare teritoriale și în colec
tivități școlare și preșcolare, folo- 
sindu-se și vaccinuri asociate îm
potriva tetanosului și tusei convul-

sive. Rezultatele obținute pînă a- 
cum în lupta contra difteriei do
vedesc eficiența măsurilor aplicate. 

.As.tfel-Jndicele de morbiditate prin 
această maladie a scăzut de la 15,5 
la suta de mii de locuitori în 1950 
la 0,4 în 1963. în scopul eradicării 
tetanosului se desfășoară, de ase
menea, o largă acțiune de imuni
zare a populației din mediul rural.

încercare de rebeliune in brazilia
Guvernatori și generali reacționari 

au pus la cale o rebeliune împotri
va guvernului federal brazilian. Tru
pele credincioase autorităților fede
rale și unități rebele se găsesc față 
în față pe malurile fluviului Paribu-

O cerere de convocare a Consi
liului de Securitate a fost adresa
tă de delegația Republicii Arabe Ye
men la O.N.U. în legătură cu atacul 
aviației britanice asupra orașului 
Harib.

Primul grup de soldați nigerieni 
a sosit în Tanganika. Aceste trupe 
urmează să le înlocuiască pe cele 
britanice, chemate cu ocazia răs
coalei armate din luna ianuarie 
a.c. în același timp, pe întreg teri-

LA GURILE DUNĂRII
BATE „SUDUL“

na. Nu s-au semnalat deocamdată 
schimburi de focuri. Confederația 
generală a muncii a lansat o che
mare la grevă generală împotriva 
uneltirilor reacțiunii. (Alte amănunte 
în pag. Vl-a).

toriul Tanganikăi au loc recrutări 
de tineri în noua armată națională 
a republicii.

Greva medicilor belgieni. După 
lungi tratative cu guvernul, rămase 
fără rezultat, medicii belgieni au 
declarat miercuri grevă, manifestîn- 
du-și astfel opoziția față de noul 
plan de sănătate elaborat de auto
rități. Liderii sindicatelor muncito
rești se opun grevei și au anunțat 
că vor organiza manifestații de 
protest.

Cu ajutorul mecanizatorilor do la S.M.T. Cocioc, colectiviștii din Perlș, 
regiunea București, au semănat suprafețe mari cu tloarea-soarelul.

Este ora 10 dimineața. Meteoro
logul de serviciu, Evdochia Con- 
drat, transmite starea timpului : 
temperatura aerului plus 6 grade, 
umiditate 100 la sută, vizibilitate 
redusă, vînt de forța 3-4 din 
sud-est.

Semnele primăverii se văd pre
tutindeni — la Tulcea, Sulina, pe 
mare, în toată această „împărăție 
a apelor".

Mai întîi au fost berzele, pe care 
le-am văzut zburînd deasupra 
munților Măcinului, avangarda a 

- pe- 
huhu- 
și a 
care 

frigul,

mii și mii de escadrile - 
licani sau egrete, vulturi sau 
rezi. Dar înaintea păsărilor 
peștilor, înaintea vegetației 
întîrzie încă, sub vîntul și 
lăsate de o iarnă prea lungă, pri
măvara a fost adusă în deltă de 
oameni. Iată doar cîteva imagini, 
surprinse în cursul ultimelor zile.

...Călătoresc cu vasul „Trotuș" 
spre Sulina. Sus, la comandă, de 
unde canalul se așterne în fața 
noastră ca o șosea, pilotul Nicolae 
Almășel manevrează timona.

. ...Citesc în registrul semnaliza
torului de ceață de la Sulina: slabă 
ondulare, valuri de gradul 3. După 
numai un sfert de oră ondularea 
din registru devine foarte concre
tă. Șalupa a depășit farurile de

poziție și a ieșit din „jgheabul" în 
care digurile mai țineau Dunărea. 
Ne legăna marea. Valurile te saltă 
în sus și în jos, vîntul îți biciuie 
fața. Dar jumătate de oră în acest 
leagăn nu e mare lucru. Cîțiva oa
meni instalează geamandura roșie, 
aceea care indică navelor axul de 
nord al canalului navigabil. Ancora 
trebuie fixată adînc pe fundul mi
los, greutățile trebuie amplasate cu 
precizie, parîmele și lanțurile se 
prind greu. Abia după ore de mun
că migăloasă lucrători de la AFDJ- 
Sulina pornesc cu șalupele lor îna
poi spre port. In urma lor saltă 
neobosit geamandura proaspăt vop
sită, mic far plutitor în calea va
selor. Este și acesta un semn al pri
măverii, al începerii navigației in
tense.

După numai o jumătate de oră 
de staționare pornim mai departe 
spre mare la bordul cuterului „Ci- 
rus”. La remorcă : 4 mahune și 5 
bărci. In mahune plasele albe ca 
spuma mării.

...Mergem în semitraversul valu
rilor. Ruliu accentuat, O haină a- 
gățată în cui se clatină ca o pen
dulă, scrumiera lunecă de la un 
capăt la altul al pupitrului de co
mandă, parbrizul este stropit de

apă. Bate „sudul“ și marea este u- 
șor montată. Intrarea în gura Sf. 
Gheorghe este dificilă. Cuterul 
trebuie să parcurgă un adevărat 
„slalom" printre setcile întinse de 
pescari. Pentru că bate „sudul". 
Cînd suflă acest vînt primăvara, 
bancurile de scrumbii urcă spre 
nord și intră în gurile Dunării. Pe 
dreapta și pe stingă brațului zeci 
de plase le așteaptă. Plasele co
boară în derivă o dată cu Dunărea, 
în vreme ce scrumbiile urcă. A- 
ceastă întîlnire ii preocupă acum 
pe toți pescarii din Sf. Gheorghe. 
Te întîmpină aici o atmosferă de 
campanie, o muncă febrilă, o în- 
dirjire tăcută dar și bună dispozi
ție. Pentru că bate „sudul" și apele 
sînt darnice. E duminică. Dar a- 
proape 70 de bărci coboară pe Du
năre în întîmpinarea scrumbiei. 
Sînt acum orele după-amiezii. Și 
pescarii care nu sînt pe Dunăre se 
află, împreună cu familiile lor, în 
sala căminului cultural la o adu
nare populară. Gospodarii din Sf. 
Gheorghe discută despre înfrumu
sețarea comunei, despre plopii albi 
și arinii care vor fi plantați în 
curînd, despre alinierea străzilor, 
despre viitorul staționar și casa de 
nașteri.

Adunarea populară este urmată 
de o călătorie pe hartă: pe me
leagurile Dobrogei. In același timp, 
zeci de bărci coboară în derivă pe 
Dunăre, o dată cu înserarea. Gene
ratorul de curent electric duduie 
constant, iar la televizorul cămi
nului cultural începe programul de 
seară.

Paul DIACONESCU
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ÎN ANUL SHAKESPEARE

O MARE OPERĂ DE CULTURĂ
Cu apariția volumului al unsprezece

lea din traducerea romînească a operei 
dramatice a lui Shakespeare s-a încheiat 
o lucrare care trebuie întîmpinafă cu sa
tisfacția cuvenită unui eveniment cultu
ral important. începută în 1955, tradu
cerea pieselor lui Shakespeare a fost 
realizată în nouă ani, ceea ce, chiar a- 
vînd în vedere faptul că au contribuit 
la ea mai mulți traducători, este un 
interval de timp destul de scurt pentru 
o lucrare atît de anevoioasă. Traducerea 
a fost încredințată cu predilecție scriito
rilor și poeților, aceștia fiind aleși din 
toate generațiile prezente azi în viața li
terară contemporană, de la cei mai în 
vîrstă pînă la cei mai tineri, selecția fă- 
cîndu-se numai pe baza priceperii în 
arta traducerii. Pe cît a fost posibil s-a 
păstrat unitatea de stil, datorită unui sis
tem de confruntare și de control cu tex
tul care a funcționat cu rigurozitate, evi- 
tîndu-se astfel, în primul rînd, infideli
tățile față de original și, în al doilea 
rînd, și iarăși pe cît a fost posibil, în
depărtarea de stilul lui Shakespeare. Fi
delitatea de stil este foarte importantă 
atunci cînd e vorba de Shakespeare fi
indcă piesele lui, care sînt cele mai ju- 
cabile din cîte se pot închipui, sînt tot
odată și cele mai prielnice citirii. Citești 
și recitești o piesă de Shakespeare așa 
cum se citește și se recitește o carte 
de poezii. Din această cauză traducerea 
pieselor lui Shakespeare, scrise în ver
suri, cu unele rari pasaje în proză, tre
buie să fie făcută numaidecîf în versuri. 
Traducerea romînească a îndeplinit acest 
lucru cu strictețe.

Pe lîngă valoarea sa poetică nemăsu
rată, teatrul lui Shakespeare are o va
loare covîrșitoare în ce privește cunoaș
terea sufletului omenesc. Contrar celor

Eroi de basm
mir-o tratare modernă

Bătrînele și iubitele personaje de 
basm care au fermecat copilăria 
noastră, a părinților și bunicilor 
noștri — Albă ca Zăpada, Motanul 
încălțat, Cenușăreasa — au apărut 
acum din nou pe scena pentru copii 
a Teatrului Tineretului. Dar publi
cul în pantaloni scurți și cu fundițe 
în păr, care-i aplaudă azi în sală, 
e format din copiii anului 1964: buni 
cunoscători ai itinerarului cos- 
monauților, radioamatori sau natura- 
liști pasionați, preocupați de inovar 
țiile tehnicii, deprinși cu televizorul, 
firesc convinși de miraculoasele 
forțe ale omului hotărît să stăpîneas- 
că natura. Și... ca toți copiii din 
toate timpurile, vrăjiți de zvonul po
veștilor, gata să se aprindă la fla
căra basmelor și a legendelor! Aces
tui mic public exigent și evoluat i se 
adresează Alecu Popovici, scriitor 
preocupat cu temeinică pasiune 
de repertoriul contemporan al tea
trului pentru copii. Autorul „Băia
tului din banca a doua", piesă 
consacrată de premiul Uniunii 
Scriitorilor și de aprecierile atît 
ale publicului nostru, cit și ale celui 
de peste hotare, continuă cu noua sa 
scriere intențiile programatice de a 
realiza o dramaturgie pentru copiii 
de azi, la unison cu preocupările, 
cunoștințele și aspirațiile lor. în „Nu 
prea Albă ca Zăpada și Motanul 
descălțat" regăsim trăsăturile de stil 
care conturează deja caracterul ori
ginal al literaturii destinate de A- 
lecu Popovici copiilor : polemica cu 
plictisitoarele prelucrări lipsite de 
originalitate ale basmelor clasice, 
cu moralizatoarele povestioare dul- 
cege, așa-zise „pentru cei mici". De 
aci, un ton lucid, spiritual. O apa
rentă lipsă de poezie, care se dez
văluie pînă la urmă bogată în lirism 
robust și hazliu ; o intercalare plină 
de fantezie a episoadelor reale cu 
altele feerice și, mai cu seamă, umo
rul cu care micii eroi intră pe poar
ta basmului și, trăgînd adevărate 
concluzii de viață, ies, pentru a păși 
pe poarta nu mai puțin transfigura
tă poetic a lumii în care trăiesc.

Ăducînd în scenă faimoase chi
puri din îndrăgita carte a basmelor 
copilăriei, Alecu Popovici le pune în 
față cu mici eroi din zilele noastre, 
realizînd prin această amuzantă 
confruntare neașteptate rezultate li- 
terar-dramatice și etice. în primul 
rînd se demonstrează în chip artis
tic și pe înțelesul copiilor că în lu
mea noastră nimic nu se poate rea

AL. PHILIPP1DE

ce s-ar putea crede la o observație su
perficială, eroii pieselor lui Shakespeare 
sînt oameni cu individualitate puternică, 
deosebiți de ceilalți, dar care- au tot
odată însușiri omenești obișnuite. Nu sînt 
supraoamèni, nu sînt. caractere dilatate 
pînă la monstruozitate și anormal, sînt 
oameni cu trăsături viguros accentuate și 
în care pasiuni omenești obișnuite —dra
goste, ură, gelozie, invidie, ambiție — 
apar într-un grad de intensitate puțin o- 
bișnuifă. Ei nu se remarcă printr-o struc
tură sufletească deosebită, ci numai 
printr-o intensitate sporită în dezvoltarea 
mișcărilor sufletului. Din această cauză ei 
sînt atît de apropiați de noi, din această 
cauză îi înțelegem atît de bine și sînfem 
atît de mișcați de firea și de faptele lor. 
Nici Hamlet nu este un om cu o fire 
neobișnuită, excepțională, el este un om 
a cărui structură sufletească este posi
bilă ; numai intensitatea cu care firea lui 
se manifestă este mai mare ca de obi
cei.

Traducătorii lui Shakespeare au avut 
da înlîmpinaf în munca lor greutăți con
siderabile, dintre care cea mai mică n-a 
fost desigur reproducerea în limba noas
tră a felului cum vorbesc personajele. 
Nu mă refer la felul de a vorbi al fie
căruia, potrivit cu firea, cu profesia, cu 
starea lui socială, ci la felul general de a 
vorbi al acestor oameni, la stilul lor co
mun. Oamenii lui Shakespeare nu vor
besc cum se vorbește în viața de toate 
zilele. Ei au un fel de a vorbi metafo
ric, poetic, sentențios de multe ori, sau, 
mai exact, exprimînd de multe ori ade-

•<■«««• :

liza fără muncă. Radu și Cristina, 
eroii piesei, descoperă acest ade
văr fundamental, pe calea de fel 
didacticistă, dar convingător instruc
tivă, a călătoriei în spațiile poveș
tilor. Ei află aci că minuni, vitejii, 
plăsmuiri fermecate nu pot săvîrși 
decît cei harnici, ageri și isteți. Tot
odată, autorul ispitește fantezia co
piilor, invitîndu-i spre o miraculoasă 
lume, interesantă și captivantă, unde 
însă, la tot pasul, ei trebuie să ju
dece, să-și cîntărească acțiunile, să 
hotărască independent, cu simț critic. 
Cuprinzînd și ingenioase elemente 
de estradă, piesa devine însă pe 
alocuri prea fragmentată (mai ales 
în partea a doua) ceea ce o face 
la un moment dat puțin obositoare.

în spectacolul Teatrului Tineretu
lui, regizorul D. D. Neleanu a de
monstrat un umor robust, o bogată 
imaginație.

„Nu prea Albă ca Zăpada..." este 
o atrăgătoare reprezentație ce valo
rifică creator textul printr-o concepție 
înnoitoare despre acest gen artistic 
altădată desconsiderat în conven
ționale matinee școlare. Spirituala 
desfășurare a scenelor de feerie, 
urmate în montaj polemic cu mo
mente de haz, alternarea episoade
lor lirice cu numere de clovnerie, 
este accentuată și prin cadrul plas
tic conceput cu mult talent de sce
nografa Elena Simirad-Munteanu. 
Panourile grafice au calitatea unor 
metafore plastice (de pildă, Calea 
Lactee e un lanț de sticle cu lapte) 
pe care copiii le sesizează cu satis
facție, fiind stimulați și pe această 
cale să participe activ la acțiune, 
iar însoțitorii lor adulți le gustă cu 
plăcere. Muzica de scenă a compo
zitorului V. Veselovschi e melodioa
să și antrenantă.

Merită relevate prezențele acto
ricești, care s-au impus atît în 
rolurile centrale ca și în apari
țiile episodice, infirmînd o pre
judecată care mai persistă pe a- 
locuri, față de rolurile teatrului pen
tru copii. Textul Comentatorului a 
căpătat un original relief prin inter
pretarea artistei emerite Silvia Chi- 
coș. Interpreta a relevat nuanțele 
textului într-un exact ton „băiețesc" 
pe gustul copiilor. Mariana Oprescu 
(Radu) reputată protagonistă a tra
vestiurilor în teatrul de copii, a 
creat și de data aceasta un personaj 
plin de farmec. Cu multă grație și 
c.andoare a interpretat Genoveva 

văruri generale. Dar felul acesta de a 
vorbi nu este didactic și rece. Toți a- 
cești oameni spun adesea vorbe adinei, 
constată adevăruri esențiale ale viejii, 
dar cu un ton familiar și simplu. Ei scot 
din experiența lor personală adevăruri 
generale, valabile pentru orice om. Tra
ducerea romînească a reprodus cu fide
litate toată această enormă experiență 
de viață, adunată în opera lui Shakes
peare. Intr-o traducere poezia nu poate 
să treacă întotdeauna, cu toată străluci
rea, dintr-o limbă în alta. Conținutul de 
sentimente și de gînduri poate trece însă 
întotdeauna, intact, într-o traducere fă
cută cu îngrijire și conștiinciozitate. Și 
cum, pe lîngă marea valoare poetică pe 
care o are, opera dramatică a lui Sha
kespeare are și meritul rar de a fi un 
tezaur considerabil de adevăruri umane 
generale, rod al unei enorme experiențe 
de viață și al unei adinei observații a 
realității, traducerea romînească a izbutit 
să reproducă fot acest conținut într-o for
mă bună, nu rareori excelentă.

O mare operă de cultură s-a desăvîr- 
șit o dată cu publicarea în romînește — în 
Editura pentru literatură universală — a 
ultimului volum din traducerea operei 
dramatice a lui Shakespeare. Ea coincide 
în chip fericit cu comemorarea care are 
loc anul acesta cu prilejul împlinirii a 
patru secole de la nașterea lui Shakes
peare. Această lucrare epocală a putut 
fi realizată numai datorită condițiilor cu 
totul favorabile pe care statul socialist le 
pune la îndemîna traducătorilor, o preo
cupare permanentă în viața noastră cul
turală fiind, alături de valorificarea pro
priei noastre moșteniri literare, încefăfe- 
nirea în limba romînă, prin traduceri 
bune, a celor mai de seamă opere din 
literatura universală.

Preda celălalt personaj al cuplului 
— Cristina, ambele actrițe asigurînd 
la unison evoluția convingătoare a 
micilor eroi. Celorlalți actori le-a re
venit sarcina dificilă de a crea mai 
multe compoziții diferite avînd 
totodată grija de a da copiilor 
bucuria să descopere în diferitele 
„măști" pe care le schimbă fiecare 
actor același protagonist. Interpreții 
s-au achitat în general bine de 
această sarcină, au jucat cu ver
vă aceste măști, schimbîndu-le a- 
proape la vedere, cu complicitatea 
voioasă a sălii. Gheorghe Angheluță 
(Pompierul, Piticul, Omul din Lună), 
a punctat cu un zîmbet trăsăturile 
particulare fiecărei apariții. Ca și 
Marin Moraru (împăratul. Baronul 
Munchausen), care a compus cu in
ventivitate aceste clasice personaje, 
caricaturizîndu-le cu finețe. Gheor
ghe Vrînceanu (Făt Frumos, Tatăl 
din Lună), Doina Șerban (Vrăjitoa
rea, Mama vitregă etc.), Ion Ilie Ion 
(Vîrcolacul) au izbutit, de asemenea, 
fiecare în parte, să deseneze în sce
nă tipuri originale, pline de pitoresc, 
fiindcă au topit în substanța rolului 
fantastic un grăunte de ironie și au 
luat față de text distanța amuzată, 
proprie întregii montări.

Și un cuvînt despre program, în 
care se face simțită preocuparea 
pentru cerințele specifice ale publi
cului, comună tuturor componentelor 
acestui spectacol.

Mira IOSIF

Imagine din expoziția interregională de sculptură, pictură și graiică, deschisă in sălile muzeului regional din Bacău. Expun artiști din re
giunile Iași, Bacău șj Suceava.

Expoziții romînești 
peste hotare

Artiștii plastici din țara noastră parti
cipă la o serie de expoziții organizate 
peste hotare.

La Expoziția internațională de grafică 
alb-negru, care s-a deschis recent la 
Lugano (Elveția) figurează și lucrări ale 
unor artiști romîni : Ligia Macovei, E- 
milia Dumitrescu, Marcel Chirnoagă.

O expoziție Corneliu Baba cuprin
zînd 40 de lucrări de pictură și 20 de 
grafică, realizate de artist în ultimii 
șaptesprezece ani, va fi deschisă la 4 
aprilie la Bruxelles. La 17 aprilie va 
avea loc la Sofia vernisajul expoziției de 
artă decorativă romînească, în care vor 
fi reunite lucrări de tapiserie, ceramică, 
sticlă, imprimeuri de Aurelia Ghiață, 
Zoe Băicoianu, 1. Nicodim, losif Bene, 
Ileana Vremir, Graziella Stoichiță ș.a. 
Expoziția va fi prezentată apoi la Bu
dapesta.

La Bienala internațională de gravură 
colorată de la Grenchen (Elveția) vor fi 
prezentate lucrări de Vasile Dobrian, 
Eva Cerbu, Ana Iliuț, Puia Masichie- 
vici, Netty Bițan, JLidia Mihăileanu.

In acest an, țara noastră va participa 
de asemenea* lă Bienala •internațională 
de grafică de la' Tokio. O expoziție de 
artă plastică romînească contemporană 
se va organiza în U.R.S.S. Expoziția 
romînească de artă grafică deschisă în 
aceste zile în R. D. Vietnam va fi pre
zentată și în R. P. Chineză. Sînt prevă
zute totodată schimburi de expoziții de 
artă plastică și artă populară cu. R. D. 
Germană, Cehoslovacia, R.S.F. Jugosla
via.

Pe ecrane 
m luna aprilie

In luna aprilie pe ecranele Capitalei 
var rula cîteva comedii cinematografi
ce. Spectatorii vor putea urmări filmul 
„Douăsprezece scaune“, o realizare a 
studiourilor cubaneze după romanul 
lui Ilf și Petrov. O altă comedie sati
rică, producție italiană, poartă titlul 
„Cei patru călugări“, rolul principal 
fiind interpretat de Aldo Fabrizi, cu
noscut din filmul „S-a furat un tram
vai", iar o satiră la adresa părinților 
care își forțează copiii să se dedice «- 
nor meserii pentru care nu au aptitu
dini Se intitulează „Păpușile rid“ și 
este realizată de studioul „Gruzia- 
film“. Studioul „Lenfilm“ va fi repre
zentat prin noua sa producție „Rude de 
sânge“ realizată de Mihail Erșov, iar 
cinematografia maghiară cu producția 
„Cum stăm, tinere". Din creația 
cineaștilor polonezi va rula filmul 
„între maluri“. „Limuzina neagră“ 
este un film polițist realizat de 
studioul „Defa"-Berlin după romanul 
lui Egon Günther,. în luna aprilie vor 
mai fi prezentate pe ecranele noastre 
producția americană „Totul despre 
Eva“, și filmul vest-german „Ger
manie, steluțele tale“ care comen
tează cu amărăciune unele manifestări 
de imoralitate din cinematografia occi
dentală.

DISCUȚII

Arta decorativă
și unele cerințe ale esteticii industriale

Am citit cu interes articolele publicate 
în cadrul discuției de față de artiștii 
plastici Zoe Băicoianu, Patriciu Mateescu 
și de arhitect Anton Moisescu. Ele 
au cuprins unele observații și sugestii 
de real folos pentru îmbunătățirea — sub 
aspect estetic și funcțional — a pro
ducției industriei sticlei și a ceramicii, 
în general vorbind, vreau să subliniez 
că această discuție reprezintă pentru 
noi, cei care lucrăm în domeniul produc
ției industriale, un ajutor binevenit, spri- 
jinindu-ne în clarificarea unor aspecte 
actuale ale luptei pentru calitate și pen
tru lărgirea gamei de produse, în ridica
rea producției la nivelul exigențelor 
contemporane.

De la bun început, mă- declar de a- 
cord cu acele păreri critice —; expri
mate în articolele amintite mai sus — 
la adresa unora dintre produsele fabri
cilor de sticlărie, care nu răspund aces
tor exigențe. Intr-adevăr, cu toate pro
gresele obținute mai ales în vremea din 
urmă, se fabrică încă destule obiecte din. 
sticlă și ceramică tributare unui gust în
vechit. Aceasta se explică, pe de o parte, 
prin faptul că mulți oameni din fabri
cile noastre — între care sînt numeroși 
artiști în meseria lor — s-au format sub 
influența gustului baroc promovat de-a 
lungul deceniilor ; există chiar un fel de 
„tradiție" a modelelor decorative încăr
cate, a arabescurilor inutile, care nu mai 
corespund azi, infrînd în contrast cu ele
ganța simplă a noii arhitecturi, a mobi
lierului modern etc. Pe de altă parte, 
gustul unei categorii largi de consuma
tori a suferit aceeași influență și nu este 
ușor să schimbi dinfr-o dată preferințele 
transmise de la o generație la alta și de
venite, o dată cu trecerea timpului, obiș
nuință.

După cum au arătat și alți partici
pant! la această discuție, unii merceo
logi din comerț — care ar trebui să 
contribuie activ, cu inițiativă la dezvol
tarea bunului gust, impunîndu-l printr-o 
activitate de contractare corespunzătoare
— au, la rîndul lor, de multe ori o po
ziție conservatoare, foarte rezervată față 
de înnoiri, promovînd cu justificarea 
„vandabilității", tocmai produsele critica
bile din punct de vedere estetic. Și, 
după părerea mea, este la fel de adevă
rat că nici noi, cei din industrie, n-am 
ținut întotdeauna seama, cu suficientă 
perseverență, de această importantă la
tură a activității de producție.

In momentul de față, problemele este
ticii industriale ne preocupă îndeaproape
— aduse la ordinea zilei de însăși dez
voltarea generală a vieții — și, în acest 
sens, colaborarea cu artiștii plastici este 
cît se poate de necesară. In vremea din 
urmă s-au făcut cîțiva pași pe linia a- 
cestei colaborări. Faptul că un număr de 
artiști de frunte au lucrat în fabrici pen
tru realizarea unor unicate prezentate a- 
poi în diferite expoziții, a fost util (după 
cum releva și tovarășa Zoe Băicoianu în 
articolul publicat în „Scînteia") atît ar
tiștilor cît și muncitorilor și inginerilor 
care au colaborat la materializarea pro

iectelor respective ; asemenea schimburi 
de experiență sînt rodnice, reprezintă o 
sursă de idei pentru fabricile noastre — 
dar nu rezolvă problema.

Ar fi necesară o legătură organizată 
și permanentă între artiști și industrie, 
legătură care s-ar putea asigura pe căi 
diferite și care ar fi menită să contri
buie la înlăturarea neajunsurilor despre 
care am amintit. Pentru aceasta s-ar cere 
însă ca artiștii să cunoască îndeaproape 
condițiile producției industriale, să-și 
pună în valoare talentul, priceperea și 
experiența, spiritul inovator, ținînd sea
ma de aceste condiții și nu făcînd ab
stracție de ele, cum se întîmplă adesea. 
Pe baza experienței de pînă acum, am 
impresia că decorativismul prevalează 
uneori, în concepția unor artiști, asupra 
problemelor de funcționalitate (am văzut 
cești concepute original dar din care este 
anevoios de băut, carafe stilizate inspirat 
dar atît de înalte îneît nu încap în raf
turile din gospodărie, platouri de efect 
dar prea grele și prea mari pentru a pu- 
’tea" fi'folosite) și că atenția', lor se în
dreaptă mai ales spre obiectele din sti
clă și ceramică destinate expozițiilor sau 
acelea cu funcție strict decorativă și care 
au o circulație restrînsă.

Desigur că ar fi bine ca în fabrici 
să lucreze nemijlocit absolvenți ai insti
tutelor de arte plastice. La fabricile de 
la Turda, Mediaș, Tomești, Pădurea Nea
gră există posibilități de angajare a unor 
artiști. Asemenea specialiști în domeniul 
arfei, care să facă parte din colectivul 
unei fabrici, ar putea contribui, cu cea 
mai mare eficiență, la perfecționarea 
esfefică a producției.

După părerea mea, unii tineri absol
venți greșesc subapreciind roadele 
pe care le-ar da, în ce privește pro
pria lor dezvoltare tehnică și artistică, 
contactul nemijlocit cu fabrica. Desigur 
că realizarea de unicate, activitatea 
de creație pentru expoziții au o însem
nătate deosebită și se bucură de foată 
prețuirea ; de altminteri, colaborarea ar
tiștilor cu producția nu se limitează cîfuși 
de puțin la contribuția celor angajați 
permanent. Aș vrea însă să arăt că în fa
brici cunoscute în toată lumea (de pildă 
„Moser" din R. S. Cehoslovacă, „Meis
sen" din R.D.G. ș.a.) există puternice co
lective de creație, în care lucrează ar
tiști cu renume.

Conlucrarea noastră cu Uniunea Artiști
lor Plastici și cu Fondul plastic nu mi se 
pare, în momentul de față, pe deplin co
respunzătoare și cred că în dezvoltarea 
acestei colaborări trebuie să ținem seama 
de două aspecte distincte.

In ce privește producția obiectelor 
gospodărești de mare serie, cred că nu 
trebuie să urmărim, neapărat, crearea 
unor modele nemaivăzute ci, în primul 
rînd, să asimilăm cea mai bună expe
riență existentă în acest domeniu, orien- 
fîndu-ne spre o linie simplă, elegantă, 
spre o gamă cît mai largă de produse 
utile realizate cu bun gust. Fabricile 
noastre au un plan de creație care urmă
rește aceste obiective și în realizarea că
ruia ar putea da un sprijin prețios artiștii 
cu experiență ; avem nevoie de acest 
sprijin șl ar merita studiate posibilitățile 
de angajare, eventual sub forma de 
consilieri artistici pe lîngă principalele 
întreprinderi, a unor artiști cu prestigiu.

Cel de-al doilea aspect are în vedere 
producția obiectelor de inferior cu func
ție strict decorativă. Aici există, îndeo

Turnee ale teatrelor bucureștene
Duminică s-a întors în Capitală un 

colectiv al Teatrului „C. I. Nottara“, 
care, timp de 15 zile, a făcut un turneu 
cu comedia „Băieții veseli" în mai 
multe localități ale regiunii Mureș-Au- 
tonomă Maghiară. Alte două piese din 
repertoriul. teâttulùi — „Act venețian“ 
și „Zizi și formula ei de viață“ — au 
foS prezentate în fața spectatorilor din 
Ploiești, Breaza, Tîrgoviște și Pitești. 
Actorii teatrelor bucureștene sînt dese
ori oaspeți ai spectatorilor din orașele 
și satele țării. Astfel,, colectivul Teatru
lui Național „I. L. Caragiale“ a inter
pretat „Nora“, „Adam și Eva“, „Surîsul 
costă un milion", „Mașina de scris“ în 
fața a peste 11 000 de spectatori din 
Ploiești, Cîmpina, Băicoi, Moreni, Bra
sov, din Sinaia și Vălenii de Munte. 

sebi, o rămînere în urmă, și pentru a de
clara război prostului gust trebuie să ne 
sprijinim și pe talentul artiștilor plastici. 
Revenind la conlucrarea cu Fondul plas
tic, aș vrea să arăt că, după părerea mea, 
uneori nici la acest for nu există sufi
cientă exigență atunci cînd se recomandă 
modele noi pentru industria sticlei și a 
ceramicii, că unele proiecte sînt de o 
originalitate forțată ; în același timp, con
dițiile financiare (prețul unicatului, 
dreptul de autor la primele serii etc.) 
limitează mult posibilitățile de achizi
ție ale fabricilor. Acest din urmă aspect 
ar trebui să facă obiectul unui studiu a- 
tent. Pe de altă parte, unii artiști, ani
mați de cele mai bune intenții, pledează 
(așa cum a făcut, de pildă, și fov. Zoe 
Băicoianu în articolul citat) pentru gene
ralizarea unor tehnici și procedee intere
sante, dar improprii producției industriale 
— bunăoară sticla cu goluri de aer ori 
așa-nurhita sticlă groasă ; aceasta ar pre
supune o scădere a productivității (răcirea 
de pildă, ar dura în unele cazuri de 
două ori mai mult decît în mod obișnuit), 
fără a mai vorbi despre faptul că în con
dițiile producției industriale obținerea 
anumitor efecte în sticlă poate duce la 
un număr considerabil de rebuturi. Cred 
că asemenea obiecte pot fi produse, în 
serii mici, în unitățile industriei locale,

. bineînțeles aco.rdîndu-le sprijinul ne
cesar. Cît despre obiectele decora
tive de mare serie — ar fi, cred, 
necesară o discuție asupra problemelor 
din acest domeniu la care să partftipe, 
alături de reprezentanți ai industriei și ai 
comerțului, Uniunea Artiștilor Plastici și 
Fondul plastic.

Sînfem deciși ca, în colaborare cu 
U.A.P., să depunem toate eforturile pen
tru a ameliora din punct de vedere este
tic producția noastră de sticlărie, porțe
lan și faianță, prin înlocuirea trep
tată a modelelor perimate cu modele a- 
decvate interioarelor noi, exigențelor ac
tuale. Se impune, de asemenea, o lăr
gire a sortimentului de produse utile, ca 
și o îmbunătățire substanțială a obiecte
lor decorative de interior. In acest scop, 
ar fi util ca periodic — așa cum se face 
în țări cu veche tradiție în acest domeniu 
al arfei și tehnicii sticlei și ceramicii — 
să supunem analizei critice unele din 
produsele fabricilor noastre, solicitînd 
participarea celor mai competenți artiști 
și specialiști, ascultînd cuvîntul opiniei pu
blice.

In ce ne privește, vom căuta să pu
nem mai larg în valoare sugestiile făcute 
de artiști cu prilejul acțiunilor de omo
logare a produselor noastre, vom organi
za vizite ale artiștilor plastici la toate fa
bricile de sticlărie, porțelan și faianță 
cu scopul de a pune în discuție aspectele 
de creație din fiecare întreprindere în 
parte și a stabili, de la caz la caz, un 
mod de colaborare mai concret.

Aș vrea să subliniez, din nou, că în 
realizările obținute pînă acum de indus
tria sticlei a rodit și colaborarea cu ar
tiștii plastici. Dorind ca această colabo
rare să devină tot mai bună, am consi
derat util să accentuez asupra unor as
pecte, fără a-mi propune, desigur, să 
tratez toate laturile problemei puse în 
•discuție.

loan BÏRJAC
director general
în Ministerul Industriei Ușoare

Interpreții pieselor „Tache, Ianke și 
Cadîr“, „Jocul de-a vacanța“ și „Come
dia erorilor“, din colectivul Teatrului 
„Lucia Sturdza-Bulandra“, au fost a- 
plaudați la Bacău, Bîrlad, Galați, Brăi
la, Constanța, Mangalia, Piatra Neamț, 
Roman și de colectiviștii din comuna 
Periș, regiunea București, iar spectaco
lele cu „Șeful sectorului suflete“ și 
„Casa inimilor sfărîmate" ale Teatrului 
de Comedie din București au fost ur
mărite la Breaza, Cîmpina și Brăila, 
într-o serie de localități din regiunile 
Crișana și București, actorii Teatrului 
Muncitoresc C.F.R. au prezentat „Pia
tra din casă“, „Hoții și vardiștii“, „Băiat 
bun, dar... cu lipsuri".
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- dLegături eficuce
între industrie si corner!

Pe măsura dezvoltării în an
samblu a economiei noastre se 
creează noi posibilități de creș
tere a fondului de mărfuri des
tinate aprovizionării. Potrivit indica
țiilor conducerii partidului, comerțul 
socialist trebuie să lucreze în așa fel 
încît să aducă o contribuție impor
tantă la realizarea de către industrie 
a noi sortimente cerute de populație, 
să intervină activ pentru promova
rea în producție a unor mărfuri ca
litativ superioare.

Este foarte important ca apara
tul comercial să cunoască îndea
proape cerințele consumatorilor 
pentru diferitele mărfuri. Totodată, 
prin felul cum se formează fondul 
de mărfuri, prin cunoașterea și pro
movarea cu fermitate a noilor sor
timente pe care le scot la iveală 
progresul tehnic și realizările pe 
plan mondial în domeniul bunurilor 
de consum, se creează condiții pen
tru exercitarea de către comerțul 
socialist a unui rol mai activ în pro
movarea și orientarea gusturilor 
Consumatorilor.

Una din acțiunile hotărîtoare pen
tru formarea unui fond de mărfuri 
corespunzător o constituie con
tractarea. Pentru stabilirea fon
dului de mărfuri pe semestrul II, lu
crările de contractare vor începe în 
curînd. In acest scop, industria pro
ducătoare de bunuri de consum a 
luat măsuri de a lărgi simțitor sor
timentele ce vor fi oferite comerțu
lui.

Se ridică în mod firesc între
barea : cum ar trebui rezolvată pro
blema contractării pentru ca aceasta 
să corespundă cît mai deplin cerin
țelor unei astfel de acțiuni ? Con
tractarea trebuie așa fel organizată 
încît să asigure atît operativitatea 
în formarea fondului de mărfuri, cît 
și stabilitatea în realizarea pe par
curs a condițiilor contractuale.

Pentru a adapta producția la 
schimbările intervenite în cererea a- 
numitor mărfuri, perioada de con
tractare trebuie stabilită în mod 
diferențiat, în funcție de caracteris
ticile mărfurilor. în momentul de 
față se practică sistemul contractării 
semestriale pentru întregul fond de 
mărfuri. Totuși, experiența a arătat 
că ar trebui examinată și posibilita
tea de a se trece la perioade de con
tractare diferențiate. Pentru unele 
mărfuri de cerere curentă, în gene
ral produse de un sortiment mai 
simplu, cum sînt cele alimentare, a- 
pare indicat să se folosească contrac
tarea anuală, întrucît aceste produse 
nu pot fi influențate în mod substan
țial de eventuale schimbări în cere
rea populației. în schimb, pentru 
mărfurile de un sortiment mai com
plex, cum sînt produsele industriei 
ușeare, legate în bună măsură de 
sezon, modă, etc., este mai indicată 
contractarea pe perioade mai scurte, 
eventual semestrial. Aceasta ar per
mite aducerea, în cursul anului, a 
unor corecturi cu privire la sorti
mentele care ar apărea necesare. 
S-ar putea examina și posibilitatea 
ca pentru produsele din ramura in
dustriei ușoare contractarea semes
trială să nu se refere neapărat la 
perioadele anului calendaristic, ci e- 
ventual la mărfurile pentru sezonul 
rece (trimestrul IV și trimestrul I al 
anului următor) pe de o parte, iar la 
asigurarea produselor pentru sezo
nul cald (trimestrele II și III), pe de 
altă parte. Această măsură ar în
lesni stabilirea mai eficace a sorti
mentelor, ținînd seama de destina
ția produselor respective.

O dată contractele încheiate, este 
necesar să se asigure, cu toată stric
tețea, stabilitatea lor, respectiv exe
cutarea în condițiile în care au fost 
elaborate. în fapt, se semnalează o

sene de abateri de la contract, mo
dificări care slăbesc efectele pozitive 
ale acțiunii de contractare. Unitățile 
Ministerului Industriei Ușoare și Mi- ■ 
nisterului Industriei Alimentare, de 
exemplu, au figurat ca pîrîte într-un 
număr însemnat de litigii — majo
ritatea datorate neexecutării con
tractelor — unitățile respective fiind 
obligate de instanțele de arbitraj să 
plătească penalizări. Este necesar ca 
întreprinderile -producătoare să fie 
mai ferme în respectarea contractelor 
încheiate, să nu treacă cu ușurință la 
modificarea acestora, să se strădu
iască să rezolve eventualele dificul
tăți ivite pe parcurs tot în sensul 
prevederilor contractuale — nu așa 
cum au procedat anul trecut între
prinderi ca : Industria textilă-Ora- 
dea, Fabrica de confecții-Bacău și 
altele. Este deci important ca 
în vederea desfășurării în condiții 
mai bune a livrărilor de mărfuri pe 
semestrul II al acestui an să se a- 
corde o atenție mai mare, în cadrul 
lucrărilor ce au loc între industrie și 
comerț, nu numai contractării fon
dului de mărfuri, ci și rezolvării efi
ciente a acelor probleme care condi
ționează realizarea integrală a con
tractelor încheiate.

Prezența în rețeaua comercială a 
unei cît mai largi varietăți de 
mărfuri are efecte pozitive pentru 
realizarea desfacerii în proporțiile 
stabilite prin plan. Contractarea 
constituie în această privință o pîr- 
ghie importantă. în acest scop, au 
fost organizate o serie de expoziții 
cu cele mai reușite modele procurate 
de Ministerul Comerțului Interior 
de pe piața internațion'ală și, 
pe baza analizei caracteristicilor a- 
cestor produse, a seriilor necesare 
din diferitele sortimente, s-a stabilit 
asimilarea produselor respective fie 
în industria republicană, fie în coo
perația meșteșugărească sau indus
tria locală. Pentru a înlesni asimi
larea acestor produse în condiții cît 
mai bune, s-a adoptat și o modali
tate adecvată de contractare și asi
gurare a materiilor prime necesare, 
în cadrul cantităților totale de ma
terii prime repartizate întreprinderi
lor producătoare de bunuri de con
sum s-a delimitat cantitatea desti
nată realizării noilor sortimente. 
Această practică s-a dovedit eficace

și, m mod firesc, ea va fi promovată 
în continuare. Rezultatele tuturor 
acțiunilor desfășurate pe linia lăr
girii sortimentului de mărfuri se 
vor concretiza în primul rînd în ca
drul fondului de mărfuri pe care in
dustria producătoare de bunuri de 
consum l-a pregătit în vederea con
tractărilor pentru a doua jumătatea 
anului.

Folosirea eficace a eforturilor de
puse în această direcție este condi
ționată însă de felul cum aparatul 
comercial se va orienta în alegerea 
unuia sau altuia din sortimentele 
prezentate. în acest scop va fi de 
mare utilitate informarea prealabilă 
a aparatului comercial asupra carac
teristicilor noilor sortimente — ope
rațiune care trebuie grăbită, cu spri
jinul ministerelor producătoare și a 
Ministerului Comerțului Interior, 
întrucît într-o serie de regiuni ca 
Bacău, Ploiești și altele datele nece
sare în această privință sînt încă 
insuficient cunoscute. Totodată, pre
zența conducerilor unor cadre de 
răspundere din ministerele producă
toare și M.C.I. la încheierea contracte
lor oferă condiții pentru rezolvarea 
operativă a diferitelor probleme ce 
se ivesc cu acest prilej, pentru în
drumarea eficace a aparatului co
mercial care participă la lucrări.

Multiplele aspecte pozitive ce de
curg din aplicarea corespunzătoare 
a sistemului de contractare eviden
țiază necesitatea unei preocupări 
permanente pentru ca această formă 
de legătură dintre industrie și co
merț să poată fi folosită tot mai 
rodnic în vederea realizării fondu
lui de mărfuri destinat aprovizio
nării populației.

Alexandru SOBARU 
director în Comitetul 
de Stat al Planificării

Bună organizare, deservire modernă
Dezvoltarea continuă a rețelei comerciale se des

fășoară sub semnul modernizării ei, al introducerii 
formelor rapide de deservire. Este semnificativ că 
pînă la sfîrșitul anului ghidul unităților comerciale 
din Capitală urmează să fie completat cu 70 de noi 
adrese de magazine. Unele dintre ele au și început 
să funcționeze. Recent s-a deschis o unitate specia
lizată de încălțăminte pe str. Aristide Briand (foto
grafia de sus) și alta de mobilă — „Apartamentul" 
— în Piața Unirii. Nu de mult, pe Bd. 1 Mai a 
început să funcționeze un nou complex comercial. 
El este format dintr-un magazin alimentar cu auto
servire (fotografia de jos), o unitate de desfacere a 
cărnii, una pentru pîine și o tutungerie.

Dar nu toate unitățile comerciale sînt date la timp 
în folosință. Pe șos. Mihai Bravu, la nr. 107—109, 
cofetăria „Iris" așteaptă de șase luni să fie inaugu
rată. Nu și-a deschis încă porțile nici restaurantul 
„Giurgiului" din cartierul cu același nume. Unele 
unități comerciale sînt mult timp închise. Celor „7 
pitici" le-a crescut barba de șapte coți de cînd era 
timpul să se redeschidă magazinul cu pricina de pe 
strada Aristide Briand nr. 11. Mai dai de magazine 
ca acela al O.C.L. „Tehnometal" de pe Aleea Circu
lui, colț cu șos. Ștefan cel Mare, care nu funcțio
nează săptămîni la rînd din pricina... inventarului.

Altele, ca Librăria Noastră, unitatea 60 din calea 
Șerban Vodă nr. 10, sînt închise zile în șir, fără nici 
o explicație.

Paralel cu extinderea rețelei comerciale și dota
rea ei în mod corespunzător, în magazine se introduc 
forme perfecționate de deservire, avînd drept scop 
ca publicul consumator să-și economisească timpul 
cît mai mult, să poată alege produse din sortimente 
mai largi. Una dintre ele este deservirea la domici
liu, care ar trebui aplicată în tot mai multe sec
toare. Întreprinderea de prezentare și desfacere 
„Mobila“, din str. Știrbei Vodă 2—4, a fost dota.tă cu 
autodube, care ușurează transportul în condiții bune 
a garniturilor acasă la cumpărător. Numeroase co
menzi pentru livrarea mărfurilor la domiciliu pri
mește zilnic telefonista care răspunde la numărul 
15 78 00 — al bucătăriei de bloc „Gospodina" din 
Piața Splaiului.

Asociate celor îndreptate spre asigurarea unei de
serviri pline de solicitudine față de cumpărători, 
eforturile depuse pentru o cît mai bună organizare a 
magazinelor și pentru introducerea pe scară cît mai 
largă a metodelor perfecționate de vînzare contri
buie cu rezultate apreciabile la satisfacerea cores
punzătoare a cererii de consum.

IN PREAJMA NOILOR CONTRACTĂRI

Consultarea consumatorilor, mostre, expoziții
Pentru satisfacerea cerințelor de 

consum ale populației, un rol hotă- 
rîtor are modul cum se asigură con
tractarea fondului de mărfuri de că
tre întreprinderile și organizațiile 
comerciale de stat și cooperatiste și 
întreprinderile producătoare. în
cheierea contractelor economice 
pentru a doua jumătate a anului, 
urmează să înceapă în luna aceasta.

Ținînd seama că la contractarea 
fondului de marfă pe semestrul I 
un mare număr de întreprinderi 
s-au prezentat cu foarte multe pro
duse noi neomologate, s-au intensifi
cat omologările, astfel ca ele să fie 
terminate de astă dată în timp util, 
nu așa cum s-a întîmplat, de exem
plu, pentru unele produse din lapte, 
unele grupe de mărfuri textile, 
televizoare și unele tipuri de a- 
parate de radio în modele noi. 
întrucît la această operațiune nu 
participă decît un număr restrîns 
de lucrători, s-a introdus o nouă 
fază denumită prcomologarea, care 
constă în prezentarea produselor 
spre examinare unui colectiv format 
din reprezentanți ai comerțului de 
stat și cooperatist, ai Consiliului Na
țional al Femeilor, ai sindicatelor, ar
tiști, creatori din întreprinderile in
dustriale etc. în același timp, atît 
direcțiile generale din Ministe
rul Comerțului Interior, cît și di
recțiile de producție din ministere
le producătoare urmăresc cu mai 
multă strictețe completarea colec
țiilor și cataloagelor de mostre, în 
vederea studierii lor de către un 
cerc larg de lucrători din comerț. 
Din păcate însă, unele dintre a- 
cestea n-au ajuns încă în regiuni.

Ministerul Comerțului Interior a 
dat indicații organizațiilor și între
prinderilor comerciale de stat și co
operatiste să se pregătească temei
nic, transmițînd și un grafic-cadru 
privind principalele acțiuni pentru 
desfășurarea lucrărilor de cohtracta- 
re. Pe baza analizei cantităților de 
mărfuri aflate pe rețea, în fiecare

regiune este necesar să se redistri- 
buie, între organizațiile comerciale 
de stat și cooperatiste, mărfurile 
peste necesar, stabilindu-se sorti
mentele corespunzătoare cererii de 
consum.

Una din condițiile stabilirii unui 
fond de marfă cît mai potrivit ce
rințelor este aceea ca organizațiile 
și întreprinderile comerciale să se
lecționeze cu cea mai mare grijă 
pe lucrătorii care vor fi trimiși la 
contractare. Ei vor trebui să fie 
bine instruiți și, mai ales, să 
participe în prealabil la unele con
sfătuiri organizate cu consumatorii, 
ba chiar la vînzarea mărfurilor în 
magazine (un număr de zile la raft), 
pentru un contact direct cu aceștia.

Tot în scopul studierii cererii de 
mărfuri a populației se vor orga
niza, în colaborare cu industria, îna
inte de începerea acțiunii de con
tractare, expoziții publice regionale 
(cu o durată de 10—14 zile), în o- 
rașele Cluj, Timișoara și Onești, cu 
mostre ale mărfurilor ce vor fi pro
puse de industrie.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde și organizării expozițiilor 
de mărfuri pentru contractare, ți- 
nîndu-se seama de faptul că se pre-

conizează etalarea exponatelor 
fabrici. Se creează astfel posibilita
tea comparării produselor (sub as
pectul calității, varietății de sorti
ment, noutății etc.) prezentate de 
diferitele întreprinderi și, firește, 
alegerea celor mai reușite. în ca
drul expozițiilor vor trebui ex
puse toate mărfurile omologate, cele 
stabilite a fi introduse în circuitul 
comercial în urma unor expoziții 
sau planuri comune de măsuri etc., ca 
și cele prevăzute în angajamentele 
și planurile de asimilare a produ
selor noi. Este deosebit de impor
tant ca în specificațiile de amănunt 
ale contractelor ce vor fi încheiate 
să se stabilească termene foarte pre
cise de livrare, spre a se evita ten-' 
dința unor

a
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întreprinderi producă- 
trimite mărfurile „întoare de 

asalt“.
Pregătirea 

rilor și, apoi, desfășurarea cu serio
zitate a lucrărilor propriu-zise sînt 
menite să asigure populației, într-o 
măsură tot mai mare, mărfurile ce-i 
sînt necesare.

Nlchlta GEORGESCU 
director în Ministerul 
Comerțului Interior

temeinică a contractă-

Mobilă în ■ ■ ■ etape
O.C.L. „Mobila" din Capitală a 

vîndut anul trecut zeci de mii de gar
nituri, ca și piese separate. Totoda
tă, ne străduim să organizăm des
facerea mobilei la un nivel comer
cial cît mai înalt. La cele două 
magazine reprezentative „Căminul" 
și „Confortul" s-a introdus sistemul 
livrării mobilei de la depozit 
la domiciliul clienților.

In ce privește respectarea 
tractelor de către producători 
vea de ridicat cîteva probleme. Ne 
referim îndeosebi la întreprinderile 
care ne livrează garniturile nu deo-

direct

con- 
am a-

Unele fabrici de mobilă nu respectă contractele, 
livrînd garnituri incomplete.

'/PROFIL

„ CIL
SUCF4VA

dată, complete, ci în... etape. Con
secințele nu întîrzie să se arate : 
spațiile noastre de depozitare, și așa 
destul de restrînse, se blochează cu 
mărfuri care, din pricina aspectului 
lor comercial, nu pot fi puse imediat 
în vînzare, în timp ce din magazine 
lipsesc, în mod cu totul artificial, ti
puri de mobilă mult solicitate. Ce 
i-am putea răspunde cumpărătorului 
care caută o bibliotecă 
Combinatul 
lemnului 
cristale.
unul din 
pediat 
lunii decembrie, 100 de garnituri tip 
„Mugur" de la C.I.L. Suceava n-ar 
fi dispus să cumpere camere studio 
fără oglinzi, cu toaletele fără rame, 
așa cum arată mobila pe care 
ne-au trimis-o. In cursul lunii ianua
rie ei ne-au mai încărcat depozitele 
cu alte 20 de garnituri fără oglinzi. 
Uneori se expediază loturi de mo
bilă din care lipsesc nu numai ac
cesorii, ci chiar piese. întreprinde
rea forestieră Gheorghieni ne-a li
vrat garnituri de mobilă de bucă
tărie fără... mese. Am cerut expli
cații. Răspunsul ne-a uluit : mesele 
fuseseră vopsite și, pasă-ml-te, nu 
se uscase vopseaual In interesul bu
nel desfășurări a procesului comer
cial, fabricile trebuie să respecte în
tocmai indicațiile date de Ministerul 
Economiei Forestiere și de Ministerul 
Comerțului Interior — ca mobila să 
fie livrată numai în garnituri com
plete.

„Victoria" ? 
de industrializare a 

Brăila ni le-a livrat fără 
Sîntem convinși că nici 
tovarășii care ne-au ex- 

anul trecut, la sfîrșitul

„Pottiți, luați loc. E o „garnitură" in genul celor expediate de dvs...
Desen de ADRIAN LUCACI

Petre IONESCU 
director O.C.L.
„Mobila“-București

<*f ■ In ari
a jb w mărfuri

In aria de lnves- 
a cererii de 

MAAMxl O. POPII" 
lației prin unități
le comerciale au 
apărut în ultimul 
timp repere noi, e- 
lemente care 

dîncesc activitatea de studiere a preferințelor sau gustu
lui consumatorilor, transiormînd-o într-o analiză rigu
roasă, cu rezultate concludente, pe care comerțul le 
poate valorifica în relațiile sale cu industria.

Printre acestea, în ultima vreme este folosită și des
facerea produselor de „serie mică", îndeplinindu-se un 
vechi deziderat al comerțului. „Seria mică" reprezintă o 
formă concretă de contact a cumpărătorului cu produ
sele noi, o metodă de sondare, cu caracter practic, ne
mijlocit, a reacțiilor consumatorului față de unele din 
mărfurile pe care comerțul i le pune la dispoziție. Este 
vorba de mărfuri — țesături, confecții, încălțăminte, ga- 
lanterie-marochinărie, tricotaje — executate în modele, 
culori, contexturi originale și într-o cantitate restrînsă, 
care se desfac, de regulă, prin anumite unități comer
ciale. Producția și comercializarea lor au un dublu scop: 
sondarea gustului și preferințelor consumatorilor și va
lorificarea datelor obținute în scopul orientării, în linii 
generale, a producției viitoare de serie mijlocie sau 
mare, pe de o parte ; punerea la dispoziția cumpărăto
rilor a unor mărfuri variate, cu caracteristici superioare, 
în modele originale și moderne, pe de altă' parte.

Urmărindu-se metodic desfacerea produselor de „serie 
mică", de exemplu în sectorul confecțiilor pentru femei, 
se vor obține date cu ajutorul cărora se poate deter
mina, la fiecare model, contextură sau culoare, propor
ția diferitelor talii în cadrul sortimentului general. O 
asemenea producție are și un scop educativ, contribuind 
la stimularea preocupărilor pentru estetica vestimentară 
a masei largi de cumpărători.

Industria noastră socialistă se dezvoltă necontenit, ca
litatea produselor se îmbunătățește. Este, totuși, necesar 
ca în fiecare întreprindere care produce bunuri de con
sum din sectoarele pe care le-am arătat mai sus să se 
manifeste o preocupare și mai susținută pentru crearea 
de produse noi, frumoase, rezistente, comode și cu ca
racteristici superioare. Socotesc că o inițiativă care ar 
merita să fie extinsă în cit mai multe întreprinderi in
dustriale este aceea a înființării unor „secții de cali
tate", profilate pe producerea de mărfuri în serii mici. 
In vederea realizării acestui obiectiv, un rol deosebit 
l-ar avea o colaborare și mai strînsă, organizată, între 
unitățile producătoare și cele ale comerțului.

Direcția generală a marilor magazine se preocupă per
manent de introducerea în unitățile sale a produselor 
de serie mică și a obținut o oarecare experiență în acest 
domeniu. In magazinul de confecții pentru femei „Bucu
rești" și în unitatea de tricotaje „Romarta" au fost puse 
în vînzare confecții și tricotațe de s.erie mică realizate 
în 50—100 bucăți în secțiile de calitate ale întreprinde
rilor : F.C.T. București, „Arta Modei" — pentru con
fecții — și „Tînăra Gardă" pentru tricotaje.

Pe linia adîncirii preocupării pentru studiul cererii de 
mărfuri a populației intenționăm să introducem în prac
tica acestor magazine „Ziua noutăților", cînd vor fi pre
zentate cu precădere articolele noi produse în serii mici. 
Ne propunem, de asemenea, să găsim metode îmbună
tățite de colaborare cu întreprinderile furnizoare, al 
căror aport în producția articolelor de serie mică va 
trebui să crească în viitor.

m i isc a
a-

Dinu ROMAN
director general în Ministerul 
Comerțului Interior

0 SOLUȚIE SIMPLĂ

Recenf am dat o raită prin ma
gazinele de mobilă, cu intenjia de 
a cumpăra o garnitură. Cu acest 
prilej am constatat că în magazi
ne, din pricina spațiului limitat, 
clientul nu poate vedea decît un 
model sau două din stofele fo
losite la tapițerie. Pentru a apre
cia întregul sortiment și a 
am fost invitat să mă deplasez 
depozite, la distanțe mari.

N-ar fi oare mult mai simplu 
se aducă modelele de stofă 
magazine, la cumpărător ? 
cum se obișnuiește și în alte 
producătorii ar putea întocmi 
taloage cu modele de garnituri și 
mostre de stofă de mobilă, care 
să stea la dispoziția clienților în 
unitățile comerciale specializate. 
Socotesc că o asemenea metodă 
nu poate să lipsească din practi
ca unui comerț modern, civilizat.

alege, 
la

să 
în 

Așa 
jări, 
ca-

Petre PARASCHIV
tehnician

PROBĂ LA CONFECȚII

în-
Fi- 
mă 
da 
îri

ne-

Zilele trecute am intrat la ma
gazinul de confecții de pe Calea 
Victoriei nr. 33. Am ales o haină 
și, pentru a face proba, m-am 
dreptat spre una din cabine, 
resc ar fi fost ca vînzătorul să 
însoțească, pentru a-mi putea 
o părere, un sfat. Dar nu s-a 
tîmplat așa. Am rămas
plăcut impresionat de faptul că 
vînzătorul mi-a cerut să probez 
la... oglinda din fața raionului res
pectiv, în văzul tuturor. N-am avut 
încotro. Mi-am scos pardesiul și 
haina și le-am pus pe o măsuță, 
alături de hainele altor cumpără
tori.

Ține oare acest procedeu de 
buna deservire pe care o dorim cu 
toții ? Nici pe departe 1 După pă
rerea mea, este inadmisibil ca în
tr-un magazin de confecții vînză-

CUMPĂRĂTORII
lorii să nu-i invite din capul locu
lui pe cumpărători în cabine pen
tru probe ; să-i însojească, să le 
ofere posibilitatea de a încerca — 
acolo, și nu în taja tejghelei — 
mai multe piese, pînă își aleg 
ceea ce le convine. Dar pentru ca 
lucrătorii respectivi să se compor
te astfel, este nevoie, fără îndoia
lă, pe lingă -condijii anume, și de 
o muncă educativă

reia îi sînt destinate. De aceea, 
propun ca în magazinele de des
facere a acestor obiecte, îndeosebi 
în cele specializate, să se monteze 
și instalațiile necesare — afît de 
sim| 
să I

îple — pentru ca prezentarea 
fie într-adevăr la nivelul cerut.

Gheorghe STOiCULESCU 
inginer

multilaterală.

loan ILÎE 
muncitor

PENTRU MICII ŒIMISÏI

N. R. Asemenea 
fele ale deservirii 
de confecții au mai fost sesizate 
și în alte scrisori adresate redac
ției; în unele magazine, deși există 
cabine pentru probă, cumpărătorii 
nu sînt îndrumafi spre ele. Din co
moditate, unii vînzători îi lipsesc 
pe clienfi de o deservire civilizată. 
Este necesar ca în unitățile de des
facere a confecțiilor să se ia ope
rativ măsuri de îmbunătățire a or
ganizării interioare, pentru o cît 
mai bună deservire a publicului 
cumpărător.

aspecte și al
in magazinele

LUMINA ELECTRICĂ
SI COLORITUL LUSTREI

Mutat de curînd într-un aparta
ment nou, am colindat magazinele 
împreună cu soția mea pentru a 
cumpăra o seamă de obiecte ne
cesare. Cu acest prilej am remar
cat că sortimentul de lămpi și lus
tre s-a mărit, s-a îmbunătățit fini
sajul lor. Din păcate, în unele ma
gazine găsești prea puține dintre 
modelele existente. In rîndurile de 
față însă aș vrea să mă ocup de o 
altă chestiune — și anume aș da o 
sugestie în ce privește modul de 
a prezenta aceste produse în ma
gazine. Oricine își dă seama că 
atunci cînd becurile sînt aprinse, 
se modifică într-o măsură coloritul 
globurilor. Dar magazinul prezintă 
articolele amintite fără a ține sea
ma de acest lucru, lată de ce este 
greu ca în momentul în care cum
peri o lampă sau o lustră să anti
cipezi dacă se va potrivi cu per
delele ori cu covorul camerei ca

de

Industria chimică a țării noastre, 
în plină dezvoltare, produce — 
printre multe altele — reactivi, 
folosiți și la experiențele de labo
rator în cadrul școlii. Efectuarea 
integrală a experiențelor care în
soțesc lecția sau a lucrărilor
laborator este totuși stînjenită fie 
de lipsa totală a unor reactivi, fie 
de cantitățile mici pe care profe
sorii le au la dispoziție. Pe de 
altă parte, elevii doresc să-și pre
gătească lecțiile repefînd expe
riențele de la curs în micul labo
rator creat acasă. In comerț a 
apărut „trusa chimistului amator", 
dar se livrează în cantități neco
respunzătoare cererii, iar conținu
tul ei este sărac în substanțe și în 
ustensile. Consider că înlăturarea 
acestor deficiențe este posibilă 
prin profilarea unui magazin din 
Capitală pentru vînzarea, alături 
de alte materiale, și a reactivilor 
chimici (oxizi, săruri, baze etc.). 
Ar fi indicat ca magazinul să fie 
aprovizionat și cu ustensilele de 
laborator a căror uzură rapidă re
clamă înlocuirea la intervale scur
te — eprubete, baloane de sticlă 
etc. El ar putea deservi și școlile 
din alte localități, găsindu-se o 
modalitate de expediere prin 
P.T.T.R. a materialelor coman
date.

Crearea unei unități comerciale 
specializate ar constitui, fără îndo
ială, un substanțial aport la des
fășurarea în tot mai bune condiții 
a procesului instrucfiv-educativ la 
obiectul chimie, afrăgînd fot mai 
mulți elevi spre studierea lui.

Anufa IONESCU 
profesoară de chimie
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I LA SEMINARIILE RECAPITULATIVE
A

In strâsă legătură cu sarcinile 
gospodăriei colective

economice ale gospodăriei noastre, de primăvară în condiții cît 
au participat la unele seminarii re
capitulative. Ar fi bine ca ei să ne

Cei aproape 100 de membri și can
didați de partid din gospodăria co
lectivă Codlea, care studiază în di
ferite forme ale învățămîntului de 
partid, participă în aceste zile la se
minariile recapitulative cu care se 
încheie anul de studiu.

Am fost de față la cîteva semina
rii și am putut să-mi dau mai bine 
seama despre nivelul la care se 
desfășoară ele.

La cercul de studiere a economiei și 
organizării producției în G.A.C., con
dus de ing. Constantin Bogdan, în 
tot cursul anului lecțiile și semina
riile s-au ținut cu regularitate. în 
mai multe rînduri propagandistul a 
dat consultații cursanților, lămurind 
problemele neînțelese, iar în ajunul 
seminarului recapitulativ, a dat o 
consultație colectivă. Acum, la dis
cutarea în primul seminar recapitu
lativ a temei „Dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a producției în gos
podăria colectivă“, s-a văzut că cei 
19 cursanți s-au pregătit temeinic, 
știu să aplice cele învățate la 
activitatea gospodăriei. Tovarășul 
Badea Vătășoiu, brigadier de cîmp, 
bunăoară, vorbind despre folosirea 
rațională a pămîntului, ca principal 
mijloc de producție în agricultură, a 
arătat ce mare importanță are apli
carea strictă a regulilor agrotehnice 
pentru a se obține de pe aceleași 
suprafețe producții mai mari. El s-a 
referit la faptul că anul 
obținut în medie 2 600 
hectar tocmai pentru că 
losite semințe de mare 
täte și a fost asigurată 
în timp optim a lucrărilor de între
ținere a culturilor.

Documentat, cu vederi largi asu
pra problemelor, a vorbit tovarășa 
Ana Cristea, șefă de echipă. Ea a 
subliniat că pentru dezvoltarea 
unei agriculturi intensive este nece
sară, printre altele, creșterea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor, ceea 
ce este pe deplin posibil, pentru 
că 
rile cu tot mai multe tractoare 
Și 
tură înaintată — a spus șefa de e- 
chipă — cere și ridicarea nivelului 
de cunoștințe agrozootehnice al fie
cărui colectivist. Acesta este rostul 
cursurilor agrozootehnice de 3 ani 
care funcționează și în gospodăria 
noastră. Aici deprindem arta de a 
smulge pămîntului recolte îmbelșu
gate, de a scoate de pe fiecare hec
tar producții cît mai mari.

Alți colectiviști au vorbit despre 
îmbinarea rațională a sectoarelor de

trecut s-au 
kg grîu la 
au fost fo- 
productivi- 
executarea

statul înzestrează S.M.T.-u-

mașini agricole. O agricul-

producție în G.A.C., despre Impor
tanța sporirii continue a producției 
de cereale, ca temelie a dezvoltării 
tuturor ramurilor de producție în 
G.A.C., despre căile sporirii produc
ției animale, epuizînd treptat tema 
pusă în discuție. Buna pregătire a 
cursanților s-a văzut și din aceea că 
dintre cei 19 cursanți prezenți, au 
luat cuvîntul 11.
' Nu același lucru s-a întîmplat la 

seminarul cursului seral anul II, 
condus de propagandistul Gheorghe 
Ciolan. în primul rînd aci nu a fost 
o bună prezență. Apoi, la tema pusă 
în discuție : „Sarcinile trasate de 
Congresul al III-lea al partidului și 
sesiunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale din aprilie 1962 cu 
privire la dezvoltarea producției a- 
gricole“, cei 7 vorbitori — socotesc 
puțini la număr — cu greu 
au putut lega problemele generale 
de situația din gospodărie. Pro
pagandistul trebuia să intervină 
mereu cu întrebări suplimentare. 
Chiar și cursanți buni, 
colae — - -
și alții, vorbind despre recol
tele mici obținute anul trecut la 
cultura sfeclei de zahăr, n-au știut 
să facă o analiză economică a cau
zelor. Tovarășa Elena Lupu ar fi 
putut să arate ce importanță are 
dezvoltarea sectorului legumicol în 
care lucrează, ținînd seama și de 
vecinătatea gospodăriei colective de 
cele două orașe : Codlea și Brașov. 

Nivelul scăzut la care s-a desfă
șurat seminarul este o urmare a fap
tului că în cursul anului propagan
distul nu s-a îngrijit în suficientă 
măsură de bunul mers al cercu
lui, n-a ținut unele lecții. Cu atît 
mai mult se cuvenea ca el să dea 
consultații cursanților înainte de se
minarul recapitulativ, să lămurească 
unele probleme, lucru pe care nu l-a 
făcut. Nu poate fi scutit de critică 
nici biroul organizației de bază. 
Membrii lui ar fi trebuit să se o- 
cupe mai temeinic de pregătirea în
chiderii învățămîntului de partid, să 
vegheze ca propagandistul să-și în
deplinească sarcinile cît mai bine.

Curînd în cercurile de studiu din 
gospodăria noastră urmează să aibă 
loc al doilea seminar recapitulativ, 
învățînd din lipsurile primelor se
minarii, vom organiza în sprijinul 
cursanților mai multe consultații.

Membri ai Comitetului orășenesc 
de partid Codlea, instructorul care 
se ocupă de organizația noastră 
s-au îngrijit de alegerea unor teme 
cît mai apropiate de problemele

ca Ni-
Cîrstoloveanu, Elena Lupu 

vorbind

PE ȘANTIERE

URMĂRIND GRAFICELE DE EXECUȚIE
(Urmare din pag. I-a)

puține strădanii pentru aplicarea în 
producție a unor metode introduse 
de mult și cu bune rezultate pe alte 
șantiere. Productivitatea muncii în 
cadrul schimburilor este neunifor
mă. Materialele nu sînt îndeajuns 
de bine gospodărite.

Pe acest șantier mijloacele meca
nizate sînt slab reprezentate. Un 
mare volum de excavație a fost lu
crat „din mînă“. Transportul pe 
verticală, și orizontală se rezumă, în 
mare măsură, la bob și roabă. Con
ducerea șantierului, sesizată de a- 
cest fapt, a încercat chiar să ne 
convingă de eficacitatea acestor 
„mecanisme“. Or. după cum s-a do
vedit în practică, executarea ma
nuală a lucrărilor, neglijarea meca-

nizării frînează realizarea unei mai 
înalte productivități a muncii.

La Teliuc se cunoaște destul de 
bine că numai un ritm înalt de 
muncă poate asigura respectarea 
strictă a termenelor înscrise în gra
fice. Cu toate acestea, ritmul de 
lucru n-a ajuns să fie preocuparea 
de fiecare zi a conducerii șantie
rului. La aceasta contribuie și faptul 
că Trustui de construcții-montaje 
miniere București nu-și îndeplineș
te pe de-a întregul obligațiile de 
constructor coordonator. Atît bene
ficiarul cît mai ales furnaliștii hu- 
nedoreni, dornici să primească la 
vreme minereul preparat la Teliuc, 
așteaptă din partea constructorilor 
de aici, din partea ministerului tu
telar, măsuri practice și eficiente, 
care să ducă la intensificarea 
mului de lucru, la respectarea 
menelor prevăzute în grafice.

rit- 
ter-

BiRSEȘTI h Aprilie_______ factor mobilizator 
g 0 explicație: „S-a pierdut din 

vedere timpul friguros"
Ü 0n angajament: readucerea 

lucrărilor in grafic
Cu aproape un an în urmă, la Bîr- rea șantierului cît și beneficiarul să 

sești, lîngă Tg. Jiu, au început lu
crările de construcție a unei fabrici 
de ciment moderne, de mare capaci
tate. Constructorii întreprinderii nr. 
6 Craiova, montorii Trustului 21 
Instalații-București depun în pre
zent eforturi pentru grăbirea rit
mului de execuție a lucrărilor. Pe 
șantier se aplică, cu bune rezultate, 
metode avansate de execuție, mun
ca este mai bine organizată. Ca 
urmare, o serie de lucrări sînt în
tr-un stadiu avansat.

Cum sînt însă respectate terme
nele de execuție ? Analizînd cîteva 
grafice, neurmărite îndeaproape, 
rezultă că după actualul ritm si sta
diu de construcție, la o serie de o- 
biective — mori de ciment, silozuri 
de făină, turnul cicloanelor — mon
tajul va începe cu întîrziere față de 
termenul prevăzut.

Una din cauzele care au dus la 
un ritm de lucru necorespunzător 
posibilităților a fost neluarea la 
timp a unor măsuri organizatorice. 
Din lipsă de prevedere și spirit 
gospodăresc, constructorii au rămas, 
în mijlocul iernii, fără agregatele 
necesare preparării betoanelor. Du
pă spusele șefului șantierului, stația 
de betoane, care poate funcționa în 
mod normal la întreaga capacitate, 
asigurînd cu betoane două șantiere, 
nu unul, a lucrat numai cu 25 la 
sută din capacitate.

Nu se acordă atenția cuvenită nici 
folosirii cît mai raționale a utilaje
lor de construcții Deși lîngă silozu
rile de ciment există două macara
le. ele au stat multă vreme în con
servare. în timp ce oțelul-beton și 
cofrajele la planșeele acestor silo
zuri erau ridicate pe un plan încli
nat sau cu ajutorul frînghiilor.

Era de așteptat ca atît conduce-

participe deopotrivă la soluționarea 
problemelor care influențau ritmul 
execuției. Acest lucru nu s-a făcut 
decît foarte sporadic. în aceste con
diții, constructorii nu au putut să-și 
realizeze indicatorii 
velul posibilităților 
existente pe șantier.

Cu prilejul vizitei 
solicitat cîteva păreri constructoru
lui și beneficiarului. Tovarășul loan 
Tomescu, inginer șef al fabricii de 
ciment, ne-a spus : „Conducerea 
șantierului nu s-a ocupat înde
aproape de organizarea lucrului pe 
timp friguros. Montajul unor utilaje 
va întîrzia din această -----~ T1*
șantier există 
mul de execuție 
intensificat“.

La rîndul său, 
culescu, șeful șantierului, a arătat : 
„La începutul lui aprilie sînt preci
zate primele termene pentru preda
rea construcțiilor către montaj. O 
serie de lucrări sînt întîrzîate. De 
aceea se impune de urgentă găsirea 
celor mai eficiente soluții, pentru 
ca angajamentul nostru privind 
scurtarea termenelor de execuție și 
aducerea lucrărilor în grafic să fie 
îndeplinit. Spre aceasta este îndrep
tată în prezent întreaga noastră a- 
tenție“.

Stadiul și mersul lucrărilor au 
făcut obiectul unei recente analize 
a comisiei economice a Comitetului 
regional de partid Oltenia și a Comi
tetului raional de partid Tg. Jiu. A- 
naliza a scos în evidență cauzele ră- 
mînerii în urmă, precum și posibili
tățile existente pentru accelerarea 
ritmului de construcție. Este necesar 
ca măsurile stabilite să fie de ur
gență puse în aplicare.

Gheorghe FLOREA

de plan la ni- 
și condițiilor

pe șantier, am

cauză. Pe 
posibilități ca rit- 
a lucrărilor să fie

ing. Marcel Chlr-

bune. însușindu-și temeinic proble- 
__________  __ _ mele studiate, membrii și candida- 

ajute și prin consultații, răspunzînd ții de partid vor putea pune în apli- 
înainte de seminarii la întrebări ale 
cursanților, sau făcînd unele expu
neri pe probleme mai importante.

Socotim că seminariile recapitu
lative în gospodăria noastră colec
tivă vor contribui la creșterea sim
țului de răspundere al colectiviști
lor, la efectuarea muncilor agricole

care cele învățate, mobilizînd în
treaga masă a colectiviștilor la re
zolvarea cu succes a treburilor gos
podăriei.

Ion VOINESCU
secretar al organizației 
de partid din G.A.C.-Codlea

Concluzii pentru activitatea viitoare
La gospodăria agricolă de stat din 

Aiud funcționează un seminar de 
economie agrară, frecventat de ingi
neri, agronomi și zootehniști, maiștri 
și tehnicieni agricoli. Recent a avut 
loc primul seminar recapitula
tiv. Din numeroasele teme dezbătu
te în cursul anului, propagandistul 
I. Lörincz, medic veterinar — pe 
baza celor stabilite de comitetul ra
ional de partid — a ales pentru dis
cuții în seminariile recapitulative 3 
teme, considerate ca cele mai im
portante pentru condițiile în care se 
desfășoară activitatea gospodăriei. 
Este vorba de : productivitatea mun
cii în gospodăriile agricole de stat și 
căile sporirii ei, prețul de cost al 
producției în gospodăriile agricole 
de stat și căile de reducere a lui, 
profilarea și specializarea gospodă
riilor agricole de stat.

în cadrul seminarului recapitula
tiv consacrat primelor două teme 
au luat parte la discuții aproape toți 
cursanții. Ei au dovedit că cunosc 
bine sarcinile ce stau în fața gospo
dăriilor agricole de stat, sarcini sub
liniate în documentele Congresului 
al Ill-lea al P.M.R., Raportul tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej la sesiu
nea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale din aprilie 1962, cuvînta- 
rea la conferința organizației de 
partid a orașului București și în alte 
documente de partid.

în cuvîntul lor, cursanții s-au re
ferit de repetate ori la aceste do
cumente. Analizînd un aspect sau 
altul al problemei puse în discuție, 
ei s-au oprit asupra rezultatelor ob
ținute în gospodăria lor, au tras con
cluzii pentru activitatea viitoare.

— Faptul că gospodăria noastră — 
spunea inginera Ileana Ioanițescu — 
a obținut anul trecut o producție 
medie de 5 733 kg struguri la ha și 
4 848 kg porumb boabe la ha, 
că am realizat și am depășit sarcini
le planificate și la producția de grîu, 
este o consecință a creșterii produc
tivității muncii. Executarea arături
lor adînci de toamnă, aplicarea în
grășămintelor naturale și chimice, 
realizarea la timp a lucrărilor de 
întreținere și recoltare au făcut po
sibil ca de pe aceleași suprafețe să 
obținem producții mai mari.

Aprofundînd ideea creșterii pro
ductivității muncii, maiștrii Dumi
tru Popescu și Simion Bota au ară
tat că un mijloc principal pentru

In excursie pe Paring

atingerea acestui obiectiv este apli
carea unor metode înaintate de lu
cru. Ei au adus ca argument 
faptul că pe terenuri mai slabe, 
dar fertilizate prin aplicarea în
grășămintelor, s-au realizat 7 000 
kg trifoliene uscate la ha și 60 000 
kg masă verde. în viticultură s-a 
aplicat cu bune rezultate metoda 
semișpalierelor, a plantării în terase 
și altele. S-a subliniat necesitatea a- 
plicării pe scară mai largă a unor 
asemenea metode, a ridicării în con
tinuare a calificării muncitorilor și 
tehnicienilor în cadrul diferitelor 
cursuri profesionale.

Participanții la discuții au scos 
în evidență importanța deosebită 
pe care o au în lupta pentru crește
rea productivității muncii în agri
cultură măsurile luate de partid și 
de stat pentru dezvoltarea produc
ției de îngrășăminte chimice, pentru 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor agricole.

Inginerii Alexandru Ioanițescu, 
Ion Velea, Cornel Crăciun, precum 
și maiștrii și tehnicienii Iosif Rișa,
Liviu Papiu, Turzäi Tiberiu și alții 
au arătat că prin executarea meca
nizată a lucrărilor de desfundare în 
pepinieră se economisesc aproape 
500 zile de muncă la ha. Folosirea 
mai intensă a mijloacelor mecanizate 
în sectorul viticol, în cel zootehnic 
etc. — au spus cursanții — constituie 
o rezervă importantă de creștere a 
productivității muncii, de reducere a 
prețului de cost. Mai mulți tovarăși 
au arătat influența creșterii pro
ductivității muncii asupra reducerii 
prețului de cost. Sarcinile de plan pe 
1964 sînt realizabile, dar pentru a- 
ceasta trebuie folosite mai intens re
zervele de creștere a producției și de 
reducere a prețului de cost. Comu
niștii, au arătat cursanții, trebuie să 
fie în fruntea luptei pentru 
rea productivității muncii, 
obținerea unor producții mai

Propagandistul Lörincz a 
cu competență seminarul, i-a stimu
lat pe cursanți să participe cît mai 
activ la dezbateri. La seminar 
a participat și tovarășul Andrei 
Hatos, directorul cabinetului raional 
de partid, care a dat un ajutor pre
țios la lămurirea unor probleme ri
dicate de cursanți.

ridica- 
pentru 
ieftine, 
condus

Atexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

s
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In cartierul Jiului-Scînteia din Capitală s-au mutat în ultimul timp nu
meroși locatari. E o plăcere să locuiești în apartamentele de aici. Nu 
e însă aceeași plăcere să circuli pe unele străzi atunci cînd plouă. Poate 
că au ceva de spus gospodarii cartierului, care au pierdut din vedere 

curățirea căilor de acces la noile blocuri?
Foto : M. Andrcescn

Pe urmele
voluntar Victor 
că, în ultimul 
lucrează în a-

SARCINILE VOR PUTEA 
FI ÎNDEPLINITE

Corespondentul 
Bibiri ne-a scris 
timp, echipa care
batajul 26 al Exploatării miniere 
Bălan întîmpină greutăți în înde
plinirea planului de producție, din 
cauză că întîrzie repararea unui 
troliu.

La aceasta, Direcția generală 
minereuri din Ministerul Minelor 
și Energiei Electrice ne informează 
că, o dată cu unele lucrări de rec
tificare a galeriei, se execută și re
pararea troliului.
NUMAI TRICOTAJE 
DE CALITATE

Din comuna Șinca Veche, ra
ionul Făgăraș, cititorul Traian Pop 
ne-a scris că unele articole de 
bumbac, produse ale Fabricii de 
confecții și tricotaje București, sînt 
de slabă calitate.

în răspunsul trimis de către Mi
nisterul Industriei Ușoare se ara
tă că defectele semnalate sînt 
reale și s-au luat măsuri pentru a 
se preveni 
în vînzare 
corespund 
stabilite.
AUTOBUZ 
ÎN COMUNĂ

Conducerea gospodăriei de stat 
Leordeni, împreună cu conducerile 
altor cinci întreprinderi din a- 
ceastă comună au cerut ca traseul 
autobuzului I.R.T.A. Pitești—To- 
poloveni să fie prelungit pînă la 
Leordeni. în acest fel se vor în
lesni diferite deplasări ale cetă
țenilor din această comună și din 
cele învecinate.

Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ne răspunde că 
a aprobat pe o perioadă experi-

fabricarea și punerea 
a tricotajelor care nu 
cerințelor de calitate

PÏNÂ

y

scrisorilor
mentală prelungirea solicitată, ur- 
mînd ca, în funcție de rezultatele 
obținute, să fie dată aprobarea de
finitivă.
CONDIȚII DE MUNCĂ 
ÎMBUNĂTĂȚITE

Lucrările de construcții și in
stalații pentru Autobaza 1 Marfă- 
I.R.T.A. Crișana se execută în re
gie proprie și se află în faza de 
finisaj. în scurt timp, lucrările vor 
fi terminate — ne comunică Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor. în acest fel vor fi 
îmbunătățite condițiile de muncă 
la autobază.
TATĂ VITREG

Un corespondent din comuna 
Pantelimon, raionul 23 August, în
fiera, într-o scrisoare, comportarea 
unui locuitor al comunei, care și-a 
izgonit din casă un copil, fiu din 
prima căsătorie a soției sale.

Verificînd cele sesizate, Sfatul 
popular al raionului 23 August a 
trimis copilul la o școală cu in
ternat, iar părinții vitregi vor fi 
obligați să suporte întreținerea.
MENIURI
CORESPUNZĂTOARE

în ultimul timp, calitatea mese
lor servite 
nea Băile 
ne-a scris 
Cluj.

Sfatul popular al regiunii Argeș 
ne răspunde că s-au luat măsuri

celor veniți în stațiu- 
Govora lasă de dorit, 
un corespondent din

De ce a fost criticat
L-am cunoscut pe omul care 

spune că a simțit cum i se sfîrșesc 
clipele de viață.

Orologiul din turnul lui Ștefan a 
bătut de douăsprezece ori. O zi își 
preda ștafeta celeilalte. Dormea ora
șul de lîngă colinele dealului Flo
rilor. în partea din nord, acolo unde 
s-au adunat, ca într-un sfat, uzinele 
orașului, scînteia puzderie de lumini. 
La Uzina centrală de preparare a 
minereurilor din Baia Mare, activi
tatea nu contenește nici o clipă.

La răspîntia dintre două zile s-a 
petrecut aici un fapt neobișnuit. Un 
strigăt, o chemare de ajutor, a făcut 
cu iuțeala fulgerului înconjurul în
tregii uzine :

— Pe Sabo l-a îngropat minereul 
în siloz 1

Morile 
nate. Pe 
adunat 
unui muncitor, bine cunoscut tutu
ror, era în primejdie. La gura silo
zului, mîinile unui manipulant se în
cleștaseră pe frînghie. în. urmă doar 
cu cîteva clipe, la celălalt capăt al 
frînghiei atîrna Sabo. A început o 
luptă dramatică pentru salvarea 
unei vieți. Fiecare minut era hotă- 
rîtor.

lor

15 
de

putea duce la acciden-

anl, de cînd e morar, 
siloz nu i s-au blocat ?

de flotate au scrîșnit înfrî- 
platforma silozului 5 s-au 
îngrijorați oamenii. Viața

★
Cum a ajuns Sabo să fie îngropat 

de minereu în siloz, ce-a căutat el 
acolo, cînd știa foarte bine că era 
cu desăvîrșire interzis ? Iată cum 
s-au petrecut lucrurile.

Morarul Gheorghe Sabo suprave
ghea ' procesul de flotare. La un 
moment dat a constatat că alimen
tatorul morii 5 se rotea în gol. Deși 
în siloz se găseau sute de tone de 
minereu, pe gura acestuia nu mai 
cădea ntci un firicel. încercarea de 
a debloca minereul s-a dovedit za
darnică. A alergat pe platforma si
lozurilor.

— Ce facem ? — i-a întrebat pe 
cei ce se aflau acolo.

A privit în siloz. Minereu se găsea 
berechet. Undeva, la gîtul pîlniei, 
minereul se blocase. S-a încins în 
grabă peste brîu cu centura de si
guranță.

— Cine vine cu mine ? — și-a în
trebat Sabo tovarășii.

Oamenii stăteau în cumpănă. Unii

au încercat să-1 oprească ; riscul 
era mare. Pentru deblocarea mine
reului — după toate încercările fă
cute — mai rămînea o soluție. Ci
neva să pătrundă în silozul adine și, 
cu o rangă, să spargă crusta ce se 
formase. Acest lucru nu era permis. 
Regulile de tehnica securității mun
cii interzic intrarea în siloz. Neres- 
pectarea 
te grave.

în cei 
çîte guri
A încercat să le deblocheze. De fie
care dată a reușit. Erau însă silo
zuri de 100 de tone capacitate, nu 
de 1 000, ca acela în care se pregă
tea să intre. Cît despre normele de 
tehnica securității muncii... Peste 
măsură de încrezător în priceperea, 
dibăcia și curajul lui, nesocotind 
primejdia ce-1 pîndea, a coborît. Ul
ciorul, cum se spune, nu merge de 
multe ori la apă. în momentul cînd 
a spart crusta din gura pîlniei, mi
nereul din siloz s-a prăvălit peste 
el, acoperindu-1. Doar frînghia de 
siguranță mai arăta locul unde se 
afla Sabo. Pe firul ei au coborît oa
menii să-1 salveze.

★
L-am cunoscut pe omul care spune 

că a simțit cum i se sfîrșesc clipele 
de viață. L-am întîlnit la vechiul său 
loc de muncă, acolo unde, cu cîtva 
timp în urmă, era cît pe ce să nu se 
mai întoarcă. A scăpat teafăr, ca 
prin urechile acului.

Despre cele întîmplate lui Sabo 
s-a discutat încă multă vreme în u- 
zină. Morarul „de la 5* este bine 
cunoscut. Om săritor la nevoie, gata 
oricînd să pună umărul acolo unde 
este mai greu, el este un exem
plu de conștiinciozitate în producție, 
se bucură de stima celor care-1 
cunosc. Iată însă că în privința 
celor întîmplate în silozul 5, părerile 
despre Sabo se împărțeau. Fără 
să-i conteste nici o clipă meritele, 
calitățile, unii muncitori socoteau că 
Sabo — deși a luat unele măsuri de 
securitate — a încălcat nepermis 
normele de tehnica securității mun
cii și îl criticau. Alții, dimpotrivă, 
caracterizau fapta lui drept un act 
de eroism. Unor asemenea cuvinte 
măgulitoare le-a răspuns chiar Sabo.

— Am citit despre multe fapte de

eroul
eroism. în ceea ce mă privește, nu 
m-am gîndit nici o clipă că, deblo- 
cînd silozul, voi deveni erou. Și 
dacă stai să te gîndești nu-i nici un 
eroism în astă, tovarăși. Era să-mi 
pierd viața pe degeaba. Vina pe 
care o am pornește de la o prea 
mare încredere. De aceea am trecut 
peste legile care sînt făcute tocmai 
ca să ne ferească de primejdii.

★

întîmplarea lui Sabo este un fapt 
consumat. Nici înainte și nici după 
cele petrecute cu el, pe platforma 
silozurilor sau în secția de flotare 
nu s-au semnalat accidente. Intr-o 
privință însă, întîmplarea ac.?asta 
își menține actualitatea. Preocupa
rea pentru prevenirea accidentelor, 
îmbolnăvirilor nu se termină — așa 
cum cred unii — o dală cu reinstru- 
irea periodică a tuturor muncitori
lor cu normele de tehnica securită
ții muncii. Cunoașterea normelor de 
tehnica securității muncii, de către 
fiecare om la locul lui de muncă, 
este deosebit de importantă, dar nu 
înseamnă însă eliminarea completă 
a posibilității unor accidente aici 
la siloz. De aceea, se studiază u- 
nele măsuri a căror aplicare va face 
posibilă deblocarea silozurilor, înlă- 
turînd intervențiile riscante.

A te gîndi cu prevedere la depli
na securitate a locului de muncă, la 
toate cauzele care ar putea genera 
accidente și a închide orice cale 
prin care ele pot să apară, este o 
obligație a fiecărui muncitor. Ea 
este, totodată, o datorie dintre cele 
mai importante ale fiecărui maistru, 
tehnician, inginer, a conducerilor 
secțiilor și întreprinderilor.

...Gheorghe Sabo este membru de 
partid. El nu numai că privește alt
fel acum normele de tehnica secu
rității, dar dovedește, la locul său 
de producție, că dibăcia, curajul, 
dragostea pentru muncă, conștiin
ciozitatea — trăsături ce-i sînt ca
racteristice — pot sluji cu folos în 
activitatea de zi cu zi. Pentru rezul
tatele obținute în muncă anul trecut, 
Sabo a primit recent insigna de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă’.

Constantin MORARU 
Ioan VLANGA

nepublicate
spre a se alcătui meniuri care să 
corespundă cerințelor.
PE JUMĂTATE

într-o scrisoare trimisă redac
ției, Petre Mutu din comuna Po- 
ciovaliștea, raionul Gilort, ne-a 
semnalat că, după ce a adus acasă 
aparatul de radio, cumpărat de la 
magazinul nr. 168 al O.C.L. comerț 
mixt Tg. Jiu, a constatat că apa
ratul era vechi, uzat.

în răspunsul trimis redacției de 
către Sfatul popular al regiunii 
Oltenia, se arată că în urma cer
cetărilor făcute de organele In
specției comerciale de stat s-a ho- 
tărît ca „O.C.L. comerț mixt Tg. 
Jiu să schimbe aparatul de radio 
defect cu un aparat nou, în perfec
tă stare de funcționare“.

Dar răspunsul dat de sfatul 
popular regional nici nu confirmă, 
nici nu infirmă cele sesizate 
de cetățean în legătură cu fap
tul că i s-a vîndut un aparat 
vechi și uzat, că actul de ga
ranție i-ar fi fost „făcut pier
dut“ de către lucrătorii cooperati
vei care execută reparații în ca
drul termenului de garanție, 
în înțelegere cu cei de la ma
gazin. Dacă n-au fost adevărate 
se putea menționa aceasta în răs
puns, iar în cazul cînd s-a consta
tat că sînt juste, ar fi fost necesar 
să se arate măsurile luate împo
triva celor care folosesc asemenea 
practici condamnabile în comerțul 
nostru.

Răspifigastarî care întârzie
Redacția a trimis sesizări ale 

unor cititori și corespondenți vo
luntari Comitetului raional P.M.R. 
Costești-Argeș, Consiliului local al 
sindicatelor Piatra Neamț, U.R.C.C.-

Ploiești. Deși termenul prevăzut 
pentru cercetarea și rezolvarea lor 
a expirat, răspunsurile la aceste 
sesizări nu au sosit încă.

TEATRE ® CINEMA @ TELEVIZIUNE
TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia): Ștafeta ne
văzută — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
O femeie cu bani — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala din bd. Magheru): 
Act venețian — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio): Zizi și formula ei de viață — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala din bd. Schitu Mägureanu 
nr. 1): Cum vă place — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahla nr. 76 
A) : Comedia erorilor — (orele 19,30), 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (pre
mieră — orele 19,30). Teatrul muncito
resc C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă
— (orele 19,30). Teatrul pentru copii șl 
tineret (Sala din str. C. Miile); Ruy Bias
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Jurnalul Annei Frank — (orele 20). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) ; 7 păcate — (orele 17), Revista 
de altădată — (orele 20) ; (la sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Concert de mu
zică ușoară — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C C.S. : Cîntă țara 
mea — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei) : Năzbîtiile lui Țăndă
rică — (orele 9), Umor pe sfori — (orele 
11) ; (la Casa de cultură a tineretului 
din raionul „V. I. Lenin“) : Micul Muo
— (orele 9,30j.

CINEMATOGRAFE : Celo trei lumi ale 
lui Gulliver : Sala Palatului R. P. Ro
mîne (rulează la orele 17 cu seria de 
bilete nr. 1 060 și la orele 20 cu seria 
de bilete nr. 1 019), Carpați (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 
16,15; 19; 21,30). Totul despre Eva : Re
publica (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 19;
21,30). îndrăgostitul : București (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Tomis (9; 11;
13; 15; 17; 19; 21), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21). Modern (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Lovitură de pedeapsă ; Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), înfrățirea între 
popoare (15,45; 18; 20,15), Grlvița (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Volga (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Domnișoara... Barbă Albastră: 
Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Arta (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Luceafă
rul (15; 17; 19; 21), Cosmos (16; 18; 20). 
Secretul Iui Mathias : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina (de 
la orele 10 la orele 13 rulează în conti
nuare ; 16,15; 19,30). 
menilor : Union (16: ................
rul (16; 18,15; 20,30). Leul și armonica ; 
Piinișoara; Aventurile unei prichinduțe; 
In lumea păpușilor ; Un loc la soare : 
Doina (orele 10). Renul alb: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mingea de fot
bal , Muguri în soare : Timpuri Noi (de

la orele 10 la orele 17 rulează în conti
nuare ; 19; 21). Un suris în plină vară : 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15). Ex
celsior (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20). Doamna Tu
Hau : Cultural (16, 18; 20). Foto Haber ; 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 
18,15; 20,30), Cotroceni (16; 18,15; 20,30).
- - - • ------ 17,45; 20),

Rocco și 
Crîngași 

; Bucegi

Buzeștl 
(16; 18.15;

(ambele 
O zi 

18,15; 20,30), Aurora (9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30). Cei doi care au 
' ' :_ cinemascop : Unirea (16;

20,30). Vacanță Ia mare; Flacăra

Totul rămîne oa-
18,15; 20,30), Viito-

Iolantha : 
Floreasca 
frații săi 
16; 19,15).
(10; 12; 16;

(15,30;
20,30).
serii) : 

ca leii

furat luna
18,15. ...
(16; 18; 20). Pisica de mare : Vltan (15i 
17; 19; 20,45). Vi-1 prezint pe Baluev — 
cinemascop : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,1.5; 
20,30). Cavalerul Pardaillan — cinema
scop : Munca (15; 17; 19; 21). Scano Boa: 
Popular (16; 18; 20,30). Era noapte la
Roma (ambele serii): Moșilor (15; 18; 21). 
Mamelucul : Progresul (15,30; 18; 20,15). 
Omul cu ricșa — cinemascop: Flamura 
(10; 12,15) 15,30; 18; 20,30). Haiducul de pe 
Ceremuș: Lira (15,30; 18; 20,30). Pași spre 
Lună : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Fragment din
filmul „Cînd comedia era rege“. 19,30 — 
Transmisiune de la Opera de stat din 
Iași : „Liliacul" de Johann Strauss. In 
pauze : Filmul documentar „Sub aripa 
vulturului" și filmul documentar „Oa
meni și măști". In încheiere : Buletin 
de știri și buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

umedă, cu cerul mai mult acoperit. Au 
căzut ploi temporare sub formă de 
averse însoțite Izolat de descărcări elec
trice, mai frecvente în sudul țării. în 
rest, ploile au avut caracter local. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul estic. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 20 
de grade la Băilești șl Bechetu șl 8 grade 
la Sulina. In București: Vremea a fost 
umedă, cu cerul acoperit. Au căzut ploi 
temporare. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din sectorul estic. Temperatura 
maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 aprilie. In țară : Vremea se men
ține în general călduroasă, exceptînd 
nordul țării, unde se va răci ușor. Vor 
cădea ploi locale. Vînt potrivit, predo- 
minînd din sectorul vestic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade iar maximele între 10 și 20 
grade. In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Ploi de 
scurtă durată. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.
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COMPLEXUL INDUSTRIAL MINIER
DE LA LEȘUL URSULUI

Macheta uzinei de preparare a minereurilor

Cu milioane de ani în urmă, cînd 
scoarța pămîntului era încă în for
mare, sub influența marilor pre
siuni interne și a temperaturilor 
înalte luau naștere acumulări de 
minerale. Acolo unde scoarța te
restră a suferit frămîntări mai pu
ternice, cutări și fracturi, adică în 
zonele muntoase, acestea apar la 
suprafață sub forma unor iviri sau 
aflorimente. Interiorul munților, 
acest mare laborator al naturii, a 
pregătit oamenilor multe comori.

Iviri de minerale de plumb, zinc 
și cupru în regiunea munților Bis
triței au fost semnalate de unii 
cercetători cu mai bine de 100 de 
ani în urmă; Ele erau însă consi- 
c -ate ca lipsite de interes prac- 
ti Abia în anii puterii populare, 
după primele lucrări de recunoaș
tere geologică mai amănunțită a 
regiunii, în 1950—1951, s-a ajuns 
la concluzia că mineralizările ce 
apar în cadrul perimetrului res
pectiv nu sînt fără importanță și 
că avem de-a face cu un zăcămînt 
propriu-zis. Pe baza primelor indi
cații s-a trecut la cercetarea siste
matică a regiunii. S-a efectuat o 
cartare geologică însoțită de o 
prospecțiune preliminară și de de
taliu. Ulterior s-au executat lu
crări de explorare, care au deter
minat caracteristicile zăcămîntului 
și posibilitățile de valorificare eco
nomică.

De cîtva timp această zonă tih
nită a munților Bistriței în care a 
fost descoperit zăcământul de mi
nereu piritos și cuprifer a devenit 
un vast șantier. La punctul denu
mit Leșul Ursului a început con
struirea unui mare complex indus
trial minier, care va pune în va
loare bogățiile subpămîntene din 
regiune. Aici se vor extrage plum
bul, zincul, cuprul, metale de mare 
importanță pentru economia țării 
noastre.

Conform proiectelor întocmite, 
noul complex minier va cuprinde 
o serie de obiective industriale, 
dintre care cele mai însemnate vor 
fi mina de la Leșul Ursului, situa
tă în apropierea Văii Bistriței, și 
uzina de preparare a minereurilor, 
amplasată la Tarnița, în raionul 
Gura Humorului. Legătura de 
transport dintre mină și uzina de 
preparare se va face printr-un tu-

nel cu o lungime de 6 km, care va 
traversa zona muntoasă de la Va
lea Rîului Bistrița, va străpunge 
muntele ajungînd în valea pîrîului 
Suha-Brăteasa, afluent al Moldo
vei.

Utilajele moderne cu care va fi 
dotat acest obiectiv industrial vor 
situa complexul de la Leșul Ursu
lui printre unitățile 
tehnică avansată din 
Bunăoară, producerea 
primat necesar minei 
cu turbocompresoare. 
minereurilor între mină și uzina de 
preparare se va face cu vagonete 
autodescărcătoare de mare capa
citate, tractate de locomotive elec
trice puternice. Întregul flux al 
transportului de minereuri va fi 
dirijat prin telecomandă de la ca
bina dispecerului. Uzina de prepa
rare a minereurilor, care va folosi 
procedeul flotației, va fi dotată cu 
instalații fabricate la noi în țară. 
In construcția acestei mari între
prinderi se folosesc elemente pre
fabricate și elemente preturnate pe 
șantier, procedeu care scurtează cu 
mult timpul de execuție, aducînd 
însemnate economii de material 
lemnos.

In apropierea șantierelor unde se 
execută obiectivele industriale se 
vor înălța diferite obiective socia
le. La Leșul Ursului, pe malul Bis
triței, chiar în imediata vecinătate 
a Toancelor, au fost construite și 
date în folosință locuințe pentru 
cei ce construiesc mina. Anul aces
ta va începe construirea a încă 400 
de locuințe în comuna Ostra, lo
calitate din perimetrul viitoarei 
exploatări miniere. Se vor construi 
magazine, cantine, școli și alte o- 
biective social-culturale. Utilajele 
necesare sînt livrate de uzinele 
„Unio"-Satu Mare, „Progresul“- 
Brăila, „Independența“-Sibiu și 
Uzinele de materiale și utilaje mi
niere din Baia Mare. Construcția 
este executată de întreprinderile 
specializate din cadrul Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice.

Echipe de geologi continuă cerce
tările în vederea determinării unor 
noi rezerve de minereuri neferoase 
în perimetrele învecinate cu zăcă
mîntul cunoscut.

miniere cu 
țara noastră, 
aerului com- 
se va realiza 
Transportul
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Tural debt al Tunisiei Ieri în Capitală

Semnarea Planului pentru aplicarea acordului cultural

între 26 martie și 1 aprilie s-au 
desfășurat tratativele culturale între 
R. P. Romînă și R. P. Mongolă în 
urma cărora s-a semnat, la Ministe
rul Afacerilor Externe, Planul pen
tru aplicarea acordului de colaborare 
culturală și științifică între R. P. 
Romînă și R. P. Mongolă pe anii 
1964—1965. Planul prevede dezvolta
rea colaborării în domeniul științei, 
învățămîntului, culturii, radiodifu
ziunii și sportului.

Din partea romînă 
semnat de Pompiliu 
junct al ministrului 
terne, iar din partea 
Togoociin Ghenden,
R. P. Mongole la București. Cu pri
lejul semnării noului plan, șefii ce-

fost 
ad- 
ex- 
de

planul a
Macovei, 

afacerilor
mongolă
ambasadorul

Uniunea societăților 
medicale organizează în acest an o 
serie de importante manifestări la 
ale căror lucrări vor participa, ală
turi de specialiști romîni, numeroși 
oameni de știință de peste hotare.

La București vor avea loc Con
gresul național de chirurgie și 
Congresul național de medicină in
ternă, unde se vor dezbate probleme 
actuale din aceste domenii ale știin
ței medicale. Tot în Capitală se va 
ține Conferința națională de radio
logie, psihiatrie și fiziologie, iar la 
Mamaia, Conferința națională de or
topedie. Uniunea societăților de 
științe medicale va fi reprezentată 
în acest an și la manifestări inter
naționale ce vor avea loc în Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovaciâ, Franța, Ita
lia, Olanda și alte țări.

de științe

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
lor două delegații au rostit scurte 
cuvîntări.

La semnare au participat tovarășii 
Costin Nădejde, adjunct al ministru
lui învățămîntului, Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Nicolae Cicu, 
secretar al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, precum și 
membrii celor două delegații. Au 
fost de față membri ai ambasadei 
R. P. Mongole la București.

Cu ocazia semnării Planului cul
tural pe anii 1964—1965, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a oferit o masă în 
cinstea delegației R. P. Mongole.

De asemenea, în ultimul timp mai 
mulți delegați ai Uniunii au fost 
aleși în comitetele de conducere ale 
unor organisme științifice interna
ționale. Astfel, prof. dr. Voinea Ma
rinescu, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale, a fost desemnat 
delegat național pentru Societatea 
europeană de chirurgie cardio-vas- 
culară, prof. dr. Dumitru Ștefănescu. 
vicepreședinte al USSM, a fost ales 
membru în comitetul de conducere 
al Federației internaționale de far
macie, și dr. Dimitrie Nanu, direc
torul Centrului de documentare me
dicală al Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, a fost ales 
vicepreședinte al Uniunii internațio
nale de presă medicală.

(Agerpres).

întîlniri și contacte utile
DECLARAȚIILE ACAD. GH. MIHOC DUPĂ ÎNTOARCEREA DIN FRANȚA

După cum s-a anunțat, recent s-a 
înapoiat în țară delegația Univer
sității București care a vizitat timp 
de 10 zile centre de cultură și uni
versități din Franța.

Acad Gh. Mihoc, rectorul Uni
versității. conducătorul delegației, 
într-o convorbire cu redactorul A- 
genției romîne de presă „Agerpres“, 
Adina Constantinescu, a arătat că 
în timpul vizitei profesorii universi
tari romîni au avut numeroase și 
utile contacte cu oameni de știință 
francezi.

Delegația noastră, a declarat acad. 
Gh. Mihoc, s-a bucurat de o atenție 
deosebită din partea Universității 
pariziene și a conducătorului ei, 
Jean Roche. Acesta a ținut în mod 
deosebit să participăm la o mani
festare ce a însemnat o mare zi în 
cariera sa : 
de membru 
manifestare 
obicei decît 
toritului.

Fiecare dintre membrii delegației 
noastre a ținut conferințe în fața 
colegilor francezi și a numeroși stu- 
denți din secțiile de specialitate ale 
unor instituții de învățămînt supe
rior. Bunăoară, la Institutul de sta

remiterea spadei de aur 
ai Academiei de Științe, 
la care nu participă de 
prieteni intimi ai sârbă-

tistică al Facultății de știință, am 
vorbit despre „Teoria lanțurilor cu 
legături complete multiple“. La Fa
cultatea de litere au prezentat co
municări acad. Al. Rosetti despre 
„Locul limbii romîne în familia lim
bilor romanice“, prof. dr. Al. Bălăci 
despre „Comentatori romîni ai „Di
vinei Comedii“, iar conf. univ. V. Li- 
patti despre „Diderot în Romînia“. 
Prof. dr. N Nestorescu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mîne, a ținut două prelegeri la spi
talul Claude Bernard în legătură cu 
„Unele probleme legate de infecțiile 
cu stafilococi“ și „Unele caractere 
particulare de patogenitate ale ger
menilor din grupul citobacter“. Prof, 
univ. N. Botnariuc a conferențiat la 
laboratorul de zoologie al Facultății 
de științe pe tema „Considerații asu
pra nivelelor de organizare a ma
teriei vii și a relațiilor dintre ele“, 

în convorbirile purtate cu savanții 
francezi au fost preconizate schim
buri reciproce de studenți și tinere 
cadre didactice în vederea speciali
zării lor, subliniindu-se că extinde
rea relațiilor științifice dintre Franța 
și R. P. Romînă aduce o contribuție 
de seamă la cauza păcii și înțelege
rii între popoare.

LISTĂ DE CiȘTIGURI

JTe Mwle
In legătură cu evoluția situației politice 

din Brazilia ziarul „Le Monde" scrie ;
„In mijlocul agitației generale care ca

racterizează actualitatea politică brazilia
nă... „rebeliunea” marinarilor și gradați
lor marinei nationale care a avut loc joi 
la Rio de Janeiro aduce o notă în plus.

Marțea trecută, ministrul marinei, ami
ralul Silvio Motta, bazîndu-se pe regu
lamentele militare a decretat arestarea a 
șapte subofițeri, care au participat la o 
reuniune cu caracter politic. La cîteva ore 
după aceea, autorilă(ile navale au publi
cat o declarație oficială afirmînd că sub
ordonații lor „au dreptul de a studia 
problemele nationale, dar nu au dreptul 
de a le discuta în public". Miercuri seara, 
cu ocazia celei de-a doua aniversări a 
înființării Asociației marinarilor și șefilor 
de echipaje, la sediul sindicatului meta- 
lurgiștilor de la Sao-Cristovao, într-un car
tier îndepărtat al zonei de nord din ve
chea capitală federală, s-au întrunit a- 
proximativ trei mii de marinari în uni
formă. în discursul său. președintele Aso- 
ciafiei, caporalul de marină Jose Anselmo, 
a cerut camarazilor săi să se alăture mun
citorilor, țăranilor și studenfilor în lupta 
pentru reforme de structură.

Reacția autorifăfilor navale nu s-a lăsat 
așteptată. Patruzeci de subofițeri au fost 
puși sub arest. Cîteva ore mai tîrziu, trei 
mii de marinari și caporali de marină 
s-au îndreptat spre sediul sindicatului 
scopul de a se constitui prizonieri 
semn de solidaritate cu cei arestafi).

Joi dimineața, ministrul marinei a
mis la fata locului un contingent de două 
sute de pușcași marini în finută de cam
panie cu misiunea de a evacua imobilul. 
Conform declarațiilor celor aflafi la fata 
locului, detașamentul sosit a aruncat ar
mele și a hotărît să se unească cu miș
carea marinarilor baricadați. Comandan
tul infanteriei marine, amiralul Candido

Aragao, cunoscut pentru simpatiile sale 
față de cercurile naționaliste, a fost ime
diat scos din funejie, iar Ministerul Ma
rinei, pentru a restabili ordinea, a ape
lat la ministrul de război, generalul Jair 
Ribeiro Dantas. Un detașament de infan
terie a fost trimis la fa|a locului; totodată 
un contingent de aproximativ șase sute 
de pușcași marini sub ordinele noului lor 
comandant, amiralul Sinayr, a înconjurat 
imobilul sindicatelor.

Amiralul Sinayr, după ce a dat un ulti
matum „răsculajilor", a hotărît să dea pri
mele ordine pentru luarea cu asalt a 
imobilului. Dar un telefon al Ministerului 
Marinei, a împiedicat continuarea opera
țiilor, iar amiralul Sinayr și-a dat pe loc 
demisia. Contingentul de infanteriști s-a 
îndreptat In liniște spre cazarmă. Puțin 
mai tîrziu, detașamentul de pușcași ma
rini a evacuat localul sindicatului, iar oa
menii au ieșit cu zîmbetul pe buze.

...In aparență revolta marinarilor din Rio 
de Janeiro „nesupuși" dar nu „rebeli" de
oarece nu poartă arme, seamănă cu un 
accident. Dar, e adevărat, aceasta nu 
este un accident. Mai întîi un fapt esen
țial : marinarii s-au revoltat contra șefilor 
lor ierarhici, pe care îi consideră exagerat 
de severi și reacționari și nu contra gu
vernului. Altă constatare : agitația care 
domnește în 
campania de 
tul popular 
președintelui

Inlr-un alt
„Filmul evenimentelor este plin da ră

bufniri. în timp ce în noaptea de joi 
spre vineri nu se vedea practic nici o 
rezolvare „diplomatică", președintele 
Goulart sosește pe neașteptate în stalul 
Guanabara. La sediul sindicatului meta- 
lurgiștilor, marinarii nesupuși rămîneau 
pe pozițiile lor. Ca o condiție pentru a 
se preda, ei cereau ca tovarășii 
lor arestați de ministrul marinei, amira
lul Silvio Motla, să fie eliberați și ca 
nici unul din reprezentanții Asociației 
marinarilor și gradaților din marină să 
nu fie pedepsit...

Intre timp se răspîndeau vești alar
mante, a căror confirmare încă nu a fost

flotă este strîns legată de 
revendicări lansată de Fron- 
recent creat cu aprobarea 
Goulart”.
număr, „Le Monde scrie" :

cu
(în

tri

obținută. Intr-adevăr, era prezentat ca si
gur faptul că la arsenalul marinei unii 
ofițeri au tras asupra unor caporali de 
marină și că erau douăzeci de răniți și 
doi morfi. S-a aflat, de asemenea, că un 
grup de ofițeri superiori din marină s-a 
îndreptat spre apartamentul deputatului 
federal Lionel Brizzola, cumnat al pre
ședintelui Goulart și lider al naționaliști
lor radicali, pentru a-l aresta, dar depu
tatul nu era acolo.

Intre timp, în incinta sindicatului a 
fost primită cu urale vestea numirii nou
lui ministru al marinei. în vîrstă de 69 
de ani, brun, aproape mulatru, amiralul 
Paulo Maria Da Cunha Rodrigues este, 
se spune, tipul militarului energic, dar 
inteligent și înțelegător. (După cum s-a 
anunfat în numărul de ieri al ziarului 
nostru, noul ministru al marinei, cedînd 
presiunilor cercurilor de dreapta, a anulat 
ordinul cu privire la amnistierea ma
rinarilor). Ministerul Marinei își (ine for
țele de infanterie în. finută de luptă și 
seamănă cu un loc asediat, toate dru
murile de acces fiind interzise de sol
dați cu puști mitraliere.

Aparent, totul a luat sfîrșit prinfr-o în- 
frîngere pentru elementele reacționaro 
ale amiralității.. Președintele Asociației 
marinarilor și caporalilor de marină, lose 
Anselmo Santos, tînăr pușcaș marin de 
25 de ani, a fost purtat în triumf pe 
umerii tovarășilor săi, care scandau lo
zinci. Calm, inteligent și stăpîn pe el, 
José Anselmo s-a ținut bine timp de 72 
ore și a reușit să controleze pe mari
narii mai exaltați, Totul pare 
tre în normal, dar se știe 
lucrurile nu vor rămîne așa.

Conflictul Intre amiralitate 
va evolua fără nici o îndoială 
între amiralitate și guvernul fede
ral, Toți observatorii știu de mult timp 
că marea majoritate a ofițerilor de ma
rină se obișnuia greu cu politica pre
ședintelui Goulart. Un lucru este acum 
sigur : șeful statului nu mai poate da 
înapoi... Dar el trebuie să aleagă. El știe 
că poate conta pe sindicate, pe ansam
blul fețelor de sfînga și pe gradele in
ferioare ale forjelor armafe. El știe de 
asemenea că, încă de mîine, va fi ținta 
atacurilor tuturor cercurilor conservatoare 
și ale marii prese care pregătește edijii 
speciale".

deci să in- 
dinainte că

ft fi

DER SPIEGEL

TUNIS 1 (Agerpres). — Partici- 
panții la cel de-al 5-lea tur ciclist al 
Tunisiei au petrecut ieri în insula 
Djerba o binemeritată zi de repaus 
după ce au parcurs 1 283 km în 9 
etape. Pînă la sfîrșitul competiției, 
mai sînt 4 etape, care însumează 
554 km. Pînă acum, în ciuda profi
lului muntos și lungimii unor etape 
și căldurii specifice acestei țări afri
cane, mediile orare au fost excelen
te. în etapa a 8-a, de exemplu, s-a 
pedalat cu peste 50 km pe oră, iar 
în alte etape s-au realizat medii o- 
rare între 40—44 km. Surprinzător 
este faptul că protagonistul nr. 1 al 
cursei este un sportiv nordic, sue
dezul Gosta Petersson, în vîrstă de 
23 ani, bun cățărător și sprinter.

Cicliștii romîni, insuficient rodați, 
au luat un start slab, dar în ultimele 
etape au alergat mai bine. Echipa 
noastră se află acum pe locul 4 în 
clasamentul general pe țări, după 
Franța, Belgia, R. S. Cehoslovacă. 
Gabriel Moiceanu a făcut o cursă 
tactică bună, fiind prezent la toate 
evadările și acțiunile importante 
ale cursei. El a reușit să se 
situeze pe locul 4 în clasamen
tul general individual, perfor
manță meritorie dacă ținem sea
ma de valoarea concurenților. 
Iată poziția primilor clasați înaintea 
ultimelor patru etape : 1. Gosta Pe
tersson (Suedia) 33h 32’ 20” ; 2. Gode
froot (Belgia) la 6’ 17” 3. Aimar 

, (Franța) la 7’ 09" ; 4. G. Moiceanu 
(R. P. Romînă), la 11’ 51’’ ; 5. Hos- 
kens (Belgia) la 12’ 49’’ ; 6. Vyncke 
(Belgia) la 19’ 22” ; 7. Chappe (Fran
ța) la 23’ 09’’ etc.

ȘAH. — In cea de-a 8-a rundă a turneu
lui international de șah de la Sarajevo, 
Victor Ciocîltea a jucat cu albele împo
triva marelui maestru Polugâevski, liderul 
clasamentului. în varianta apărării sicilie
ne, Polugaevski a avut avantaj pozițional 
la începutul partidei, dar Ciocîitea a găsit 
cele mai bune manevre de apărare și ar
bitrii au consemnat remiza la mutarea 19. 
Uhlmann l-a învins cu negrele pe Matulo- 
vici și a trecut pe locul doi în clasament. 
S-au terminat remiză partidele : Ivkov-Tri- 
funovici ; Kozomara-Bogdanovici ; Dely- 
Gufeld ; Damianovici-Pachmann ; Hort- 
Bukici.

O După 5 runde, în turneul internatio
nal de șah de la Bordeaux, care se desfă
șoară după sistemul elvețian, situația în 
clasament este următoarea : 1—3. Forintos 
(R.P.U.), Tringov (R.P.B.), Darga (R.F.G.)

Fotbaliștii noștri au susținut 
un meci amical cu echipa Sarajevo
Fotbaliștii noștri fruntași, selecțio- 

nabili în lotul olimpic, au susținut 
ieri după-amiază, pe stadionul „23 
August“ din București, un joc de ve
rificare în compania echipei iugo
slave Sarajevo. Meciul acesta, făcînd 
parte din programul de pregătire al 
„olimpicilor“ romîni în vederea du
blei întîlniri preolimpice Romînia — 
Bulgaria, a fost urmărit cu atenție 
de specialiști, de publicul spectator, 
în general, jocul echipei romîne a 
fost rapid și de bun nivel tehnic, 
mai cu seamă în repriza secundă. 
Oaspeții au luptat mult, dar n-au 
putut stăvili atacurile fotbaliștilor 
noștri decît în prima repriză. La 
pauză scorul era 2—1 pentru echipa 
noastră. Apoi, jucînd mai legat și cu 
acțiuni pe extreme, finalizate pre
cis, „olimpicii“ domină și înscriu 
încă patru goluri. Echipa iugoslavă 
marchează în repriza secundă doar 
un gol. Scor final 6—2 pentru for
mația noastră. Punctele au fost în
scrise de Petru Emil (min. 10), Con
stantin (min. 24 și 74), Sasu (min. 
47 și 58), Pîrcălab (min. 77), iar pen
tru oaspeți Siljkut (min. 42) și Mu- 
sovic (min. 52).

înaintarea echipei romîne s-a re
marcat prin permanente atacuri la 
care Pîrcălab, Constantin și Sasu 
(acesta din urmă atîta timp cît a 
fost jucat) și-au adus o contribu
ție majoră. Apărarea, în schimb,

4 puncte. Șahistul nostru are 3 puncte. In 
runda a 5-a s-au înregistrat rezultatele ; 
Forintos-Darga remiză ; Gheorghiu-Mata- 
novici remiză ; Limbos-Cormier 1—0 ; Ge- 
reben-Rolland 1—0 : Tringov-Clarka î—0 : 
Bilek-Marici 1—0.

RUGBI. Ieri, pe stadionul Progresul, în 
cadrul campionatului republican de rugbi 
echipa Progresul București a întîlnit pe 
Știința Timișoara. Rugbiștii bucureșteni au 
cîștigat cu scorul de 6—3 (0—3).

ATLETISM. — Pe stadionul de iarnă 
din Leningrad au început campionatele 
unionale de atletism pe teren acoperit. în 
prima zi, Viktor Lipsnis a aruncat greuta
tea la 19,20 m, cea mai bună performantă 
unională pe teren acoperit. Un alt record 
unional de sală a fost stabilit Ia săritura 
cu prăjina de către tînărul student Ghe- 
nadi Bliznețov. El a trecut peste ștacheta 
ridicată la 4,81 m,

suficientă siguranță. 
■, prematur să se tragă 

posibilităților ac-

n-a dovedit 
Ar fi desigur, 
concluzii asupra 
tuale ale echipei, ale fiecărui jucător 
în parte. Aceasta, datorită faptului 
că fotbaliștii oaspeți — care alcătu
iesc una din bunele echipe de club 
din Iugoslavia — n-au avut ieri 
condiție fizică suficientă pentru a e- 
chilibra jocul pe toată durata parti
dei. Se așteaptă ca în următoarele 
patru săptămîni, pînă la primul meci 
cu selecționata olimpică a Bulgariei, 
antrenamentele și jocurile de verifi
care ale selecționabililor noștri să a - 
ducă echipa la o formă superioară, 
în stare să satisfacă toate exigen
țele.

în meciul de ieri, antrenorii noștri 
au folosit următoarea formație : 
Mîndru — Marcu, Nunweiller III, 
Koszka, Greavu — Petru Emil, Con
stantin — Pîrcălab, FI. Voinea, (I. Io- 
nescu), Sasu,

Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștigurl

TRAGEREA DE BAZA
DIN 31 MARTIE 1964

Cîștlgurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 
lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 
1/8 din cîștlgurlle de mal sus, în care 
este cuprinsă șl valoarea nominală a o- 
bligațlunii cîștlgătoare.

Plata cîștigurllor se face prin casele 
raionale de economii și agențiile C.E.C.

N
um

ăr
ul

 
cl

șt
l g

u
ril

or

Oblig, 
cîștlgătoare

Valoarea 
cîștigurllor

seria nr. parțială totală

1 26.744 50 75.000 75.000
1 27.171 41 50.000 50.000
1 46 962 46 25.000 25.000
1 54 140 01 10.000 10.000
1 00.327 41 5.000
1 03.685 47 5.000
1 07.667 10 5.000
1 21.952 41 5.000
1 23.751 21 5.000
1 25.880 42 5.000
1 37.064 29 5.000
1 53.058

Termi
nația 
seriei

01 5.000 40.000

60 650 11 2.000
60 677 02 2.000
60 973 09 2.000 380.000

600 33 30 800
600 58 25 800
600 89 20 800 1.440.000

1.992 TOTAL ! 2.000.000

Publicăm extrase dintr-un articol des
pre ,,cazul Ippolito", publicat în revista 
vesl-germană „Der Spiegel" :

„Delicventul se avea bine cu unele or
gane ale juslijiei. Cu două ore înainte de 
a fi arestat a sunai telefonul său parti
cular. Ordinul de arestare — i s-a co
municat lui Ippolito — a fost semnat 
chiar acum.

Profesorul Felice Ippolito, în vîrstă de 
48 de ani, pînă acum cîteva luni secretar 
general al Comisiei nationale de ener
gie atomică din Italia, unul din cei mai 
influenfi oameni din această |ară, și-a fă
cut cu grijă geamantanul.

Cînd mașina polifiei a oprit în faja ca
sei sale din cartierul luxos Parioli al Ro
mei, un servitor negru în livrea a deschis 
poarta și a poftit pe domni în salon. Ca
rabinierii, intimidați, au îndrăznit abia pe 
palier să-i pună ilustrului lor arestat cătușe 
la mîini.

Timp de cinci luni, trei judecători de 
instrucție au verificat actele și bilanțurile 
Comisiei pentru energia atomică și au 
constatat : Felice Ippolito este suspectai 
de delapidări, de falsificarea de acte și 
bilanțuri, de abuz de putere și de risi
pirea a 9,3 miliarde lire.

încrezutul napolitan Ippolito, fost pro
fesor de geologie la Universitatea din 
Neapole, avea ambiția să transforme Co
misia italiană pentru^ energie atomică în- 
fr-un instrument al puterii «care să con
tribuie la determinarea politicii țării» (a- 
ceste cuvinte aparțin lui Ippolito). Din

unul singur cît de mare 
sa : cu salariul său anual 
lire, el era funcționarul 
bine plătit din Italia.

să 
de 
de

1952, ca secretar al Comitetului național 
pentru cercetări nucleare, el a rezolvat 
toate problemele administrative și s-a în
grijit ca acest comitet să devină în scurt 
timp un puternic aparat cu peste 1 000 
de salariați. In 1960, eforturile sale au 
fosi răsplătite. Comitetul pentru cercetări 
nucleare a fost transformat în Comisia na
țională de energie atomică, iar profeso
rul de geologie a fost numit secretarul 
ei general. Bugetul noii instituții creștea 
continuu.

Secretarul general hotăra de unul sin
gur cine să fie angajat și cine să fie 
concediat, cît de mari să fie salariile. El 
a hotărît de 
fie retribuția 
13 milioane 
stat cel mai

Deși secțiile de cercetări erau fixité 
de personal, Ippolito prefera să cedeze 
comenzile mai mari unor firme particu
lare «de încredere». De o deosebită 
«încredere» se bucura firma „Arhimede" 
pe care o constituise, în 1960, împreuna 
cu tatăl său și ale cărei acțiuni sînt deți
nute, aproape în întregime, de familia 
Ippolito. In legătură cu aceasta revista 
„I Europa" din Roma a scris cu subînțe
les : „Atomii rămîneau în familie".

„Arhimede" este de fapt o societate 
care reprezintă interesele altor 9 firme 
aflate, de asemenea, în mîinile membri
lor familiei sau ale prietenilor lui Ippo
lito. Aceste firme primeau cu regulari
tate comenzi pentru executarea unor cer
cetări sau li se încredințau anumite ex
pertize. Onorarii, însumînd milioane de 
lire, au fost încasate și de persoane care 
n-au prezentat nici o dată rezultatele 
activității lor. Și o călătorie de concediu 
a familiei Ippolito la Cortina d’Ampezzo,

unde profesorul își construise o vilă, a 
fosi plătită de Comisia alomică. «Nu am 
restituit banii — și-a amintit Ippolito în 
fata judecătorilor de instruc|ie — pentru 
că secretara mea a omis să-mi spună 
ce sumă datorez». După etatizarea, în 
vara anului 1962, a centralelor electrice, 
Ippolito s-a lăsat cooptat de prietenii 
săi în consiliul de administrație al noului 
monopol de stat „Enel". Retribujia sa 
anuală la „Enel" — un milion lire.

Pentru a nu intra în conflict cu legea 
cumulului, Ippolito și-a dat demisia din 
postul său de funcționar de stat și s-a 
angajat, în aceeași funcție și cu același 
salariu, ca secretar general „delegat“ al 
Comisiei atomice. Deoarece ca salariat 
extrabugetar nu mai avea dreptul la o 
pensie de sfat de bătrînefe, el a dispus 
să i se plătească o despăgubire de 42 
milioane lire.

Pe neașteptate însă, în august 1963, 
la dezbaterea bugetului Comisiei ato
mice, împotriva lui Ippolito s-a pornit 
o campanie. La sfîrșitul lui august, el a 
fost suspendat din post, iar apoi s-a 
instituit o comisie de anchetă pentru cer
cetarea activităfii sale.

Pînă astăzi nu s-a putut lămuri ce în
trebuințare s-a dat celor 28 de milioane 
lire pe care Ippolito le-a încasat ca 
«fonduri suplimentare» la „Banca Nazio- 
nale del Lavoro", bancă la care s-au de
pus, fără aprobarea guvernului, fonduri 
de miliarde ale Comisiei naționale de 
energie atomică. Revista „l’Espresso" ex
plică aceasta în felul următor : „Este evi
dent că el întreține relații cu multe 
institufii de credit care-l servesc pe as
cuns pentru că și-a depus la ele banii. 
I s-au deschis așa-zise «conturi negre»".

Din concluziile comisiei de anchetă 
reiese că din fondurile statului însumînd 
9,3 miliarde lire, risipite de el, cel pufin 
1,8 miliarde le-a folosit în mod ilicit, 
pentru propria sa îmbogățire sau pentru 
îmbogățirea rudelor și prietenilor săi.

2 000 KM PRIN OCEANUL
ÎNGHEȚAT

se

Crăiniceanu.

cu terminațiile numerelor cîștlgătoare șl 
procentele de cîștiguri la libretele de 
economii C.E.C. cu cîștiguri, ieșite la 
sorți la tragerea pe trimestrul I 1964.

l fay
Portarul iugoslav Sirco în duel 

cu FL Voinea.

Calcularea șl înscrierea cîștigurllor în 
librete se face de către casele raionale 
de economii, după normele stabilite prin 
regulament.

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 

libretelor cîș- 
tigătoare

Procentele 
de cîștlg

1 513 250»/,
2 193 200»/,
3 893 100»/o
4 793 50»/o
5 098 25»/,
6 154 25»/,
7 243 250/,
8 352 25%
9 357 25»/,

10 431 25%
11 433 250/0
12 612 25%
13 821 25%
14 940 25»/,
15 975 25»/,

Banchiza de gheață pe care 
află instalată stațiunea sovietică 
în derivă „Polul Nord-10“ s-a 
apropiat la o distanță de circa 150 de 
kilometri de ~............. .
unor vînturi puternice, ajungînd la 
88 grade 42' latitudine nordică. La 
circa 200 kilometri de această stați
une se află în derivă o stațiune po
lară americană. Stațiunea „Polul 
Nord-10" a fost organizată în octom
brie 1961 și a parcurs în derivă, prin 
Oceanul înghețat de Nord, circa 2000 
de kilometri, trecînd prin locuri unde 
nu mai fuseseră niciodată oameni. 
Materialele culese de oamenii de 
știință care lucrează la această stați
une prezintă un interes științific deo
sebit.

Polul Nord, datorită

TURNUL EIFFEL ÎMPLINEȘTE

Turnul Eiffel a împlinit 75 de ani. 
La 28 ianuarie 1887 s-a făcut prima 
săpătură pe cîmpul Marte din Paris, 
iar după o perioadă de construcție 
de doi ani, la 31.III.1889, inginerul 
Gustav Eiffel a ridicat pe vîrful tur
nului un tricolor imens. Visul său 
s-a îndeplinit. Prilejul pentru con
struirea turnului de 300 m l-a 
stituit expoziția mondială de la 
din 1889 care coincidea cu cea
100-a aniversare a revoluției franceze.

con- 
Paris 
de-a

UN NOU TIP DE STELE I

pen- 
com- 
Eiffel 

mai

Din cele 700 de proiecte prezenta
te a învins acela al lui Eiffel, care 
prevedea un turn de metal elegant 
și ușor. Materialul necesar construc
ției cîntărea 7 000 tone. Costu] — 
7 799 401 franci — a fost acoperit 
după un an, prin încasări. La con
strucție au lucrat 300 montatori, care 
au bătut 21/2 milioane nituri 
tru a asambla cele 15 000 părți 
ponente ale turnului. Turnul 
a rămas pentru mult timp cea 
înaltă construcție din lume.

El a fost conceput ca un loc de 
unde se poate admira panorama Pa
risului, dar a adus servicii și știin
ței. Imediat după inaugurare pe vîr
ful turnului a fost înființată o sta
țiune meteorologică. Din 1902, Ferrié 
a folosit înălțimea lui pentru expe
riențe prelungite în domeniul tele
grafiei fără fir la mari distanțe. După 
1910 de aici au fost emise semnale 
internaționale pentru sesizarea stării 
timpului, iar în 1916 tumul a dat po
sibilitatea primei legături telefonice 
fără fir, peste ocean. După doi ani 
aici a fost instalată prima stațiune de 
radio franceză, iar în anul 1925 
Eduard Belin a întreprins de aici pri
mele încercări de televiziune. Azi. 
antene de televiziune și 
ultrascurte îi înfrumusețează 
ceea ce l-a făcut să crească
15 metri. în ciuda celor 75 de ani 
ai săi turnul Eiffel și-a păstrat puterea 
de atracție. în 1963 l-au vizitat peste 
2 milioane de oameni.

unde 
vîrful, 

cu încă

După cura relatează coresponden
tul științific al ziarului londonez „Ti
mes“, patru savanți americani „cred 
că au putut confirma exjstența unui 
nou tip de stele. Acestea au o densi
tate atît de mare, îneît o cutie de 
chibrituri umplută cu substanța lor ar 
cîntări peste 1 000 de tone. Teoria a- 
ceasta a fost emisă cu prilejul desco
peririi a două surse galactice de raze 
„X“ : una se găsește în vecinătatea 
Nebuloasei Crabului, iar cealaltă în 
constelația Scorpionului, într-o zonă 
de stele stinse".

EFECTE ALE CUTREMURULUI
DIN ALASKA

Cutremurul din Alaska a „mutat“ 
capitala Statelor Unite și o mare par
te a litoralului atlantic diD nord-vest-ul 
S.U.A. cu circa 50 mm după care, însă, 
pozițiile au fost restabilite. Terenul pe 
care se află situat Washingtonul s-a 
ridicat și a coborît în repetate rînduri.

Deși datele se referă numai la re
giunea Washingtonului, experții afirmă 
că același fenomen trebuie să se fi pe
trecut și în alte regiuni din S.U.A. Miș
cările au fost detectate cu ajutorul unor 
instrumente acordate pentru sunete de 
joasă frecvență, imperceptibile pentru 
urechea omului și apoi au fost înregis
trate fotografic sub formă de ondulații.

'7 /T f
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Lucrările Conferinței 0. N. U. 
pentru comerț și dezvoltare de la Geneva

Corespondență din Viens

Um element nou în peisajul austriac

'• Guvernatori și generali reacționari pun la cale 
răsturnarea președintelui Goulart

• C. G. M. a chemat fa grevă generală
• Trupe federale trimise spre centrele rebelilor

In timpul recentei reuniuni politice de la Rio de Janeiro a marinarilor 
și șetilor de echipaje

în ultimele 24 de ore situația poli
tică din Brazilia s-a agravat ca ur
mare a rebeliunii puse la cale de 
cîțiva guvernatori și generali reac
ționari. Guvernatorul statului Minas 
Gerais, Magalhaes Pinto, și-a decla
rat pe față ostilitatea față de pre
ședintele republicii și autoritățile 
federale. Pinto este „animatorul“ 
celei mai mari rețele de bănci parti
culare din Brazilia. Acestuia i s-a 
alăturat deîndată guvernatorul reac
ționar al statului Guanabara, Carlos 
Lacerda, adversar înverșunat al 
președintelui Goulart. Adhemar de

Barros, guvernator al statului Sao 
Paulo, participant la complot, a de
clarat, potrivit agenției France Pres
se, că planul rebelilor a fost pregă
tit în secret timp de mai multe luni 
de zile. Barros a anunțat că trupe 
din Sao Paulo și Minas Gerais se 
îndreaptă spre Rio de Janeiro (fosta 
capitală a Braziliei unde se află și 
în prezent sediul instituțiilor guver
namentale federale).

Președintele Goulart și miniștrii 
săi, bucurîndu-se de sprijinul for
țelor patriotice, au luat prime
le măsuri pentru a pune capăt

rebeliunii. Trupe federale coman
date de generalul Crisante Figueire
do, au plecat în statul Sao Paulo. 
Citind posturile de radio federale, 
A.F.P. transmite că Figueiredo n-a 
întîmpinat pînă în prezent nici o 
rezistentă.

Miercuri, Confederația Generală a 
Muncii a lansat chemarea la grevă 
generală ca răspuns la amenințările 
guvernatorilor reacționari. în pri
mele ore ale dimineții au intrat în 
grevă șoferii de camioane, care asi
gură distribuirea marelui cotidian 
„Jornal do Brasil“, pentru „tendin
ța antinațională adoptată în ultimul 
timp de ziar, care încearcă să aducă 
prejudicii guvernului federal". Lino- 
typiștii cotidianului „Tribuna da im- 
prensa“, favorabil guvernatorului 
reacționar Lacerda, au refuzat să 
lucreze pentru acest ziar. Poliția gu
vernatorilor reacționari a trecut la 
arestarea liderilor sindicali.

Știrile transmise de agențiile oc
cidentale, în ce privește situația mi
litară, rămîn neprecise. în capitala 
țării, Brasilia, se anunță că armata 
de uscat, credincioasă guvernului, 
este stăpînă pe situație și contro
lează aeroportul și principalele 
puncte strategice. Comandanții ar
matelor l-a, a 3-a și a 5-a s-au pus 
la dispoziția guvernului federal. Mi
nistrul justiției, Abelardo Jurema, a 
informat că în statele Sao Paulo și 
Minas Gerais, numeroși subofițeri 
au refuzat să asculte ordinele gene
ralilor rebeli și s-au pus la dispo
ziția altor comandanți.

Postul de radio National a trans
mis că „rebeliunea nu este îndrep
tată numai împotriva președintelui 
Goulart ci și împotriva programu
lui de reforme al acestuia".

N. R. In legătură cu situația din 
Brazilia prezintă interes relatarea 
făcută de „Le Monde" asupra eveni
mentelor din zilele precedente, (pag. 
V-a a ziarului nostru „Conflictul de 
la Rio", rubrica Răsfoind presa 
străină).

GENEVA 1. Trimisul special Ager
pres, N. Fuicea, transmite : în 
ședința din după-amiaza zilei de 31 
martie, V. Trampczynski, șeful de
legației poloneze, a declarat că a- 
ceastă conferință trebuie să pună 
bazele dezvoltării nestăvilite și de
pline a comerțului internațional, să 
contribuie la biruirea greutăților e- 
conomice pe care le întîmpină țările 
în curs de dezvoltare și' la întărirea 
relațiilor pașnice între popoare.

In ședința de miercuri dimineață, 
ministrul planificării al Boliviei, Ro
berto Pândo, a vorbit despre efectele 
defavorabile pentru țara sa ca urma
re a vînzării de către S.U.A. a rezer
velor de cositor acumulate la pre
țuri scăzute în timpul războiului.

Kiiclii Miyazawa, ministrul de 
stat al Japoniei, a spus că țara sa 
este interesată ca Conferința să gă
sească soluții realiste și practice 
pentru ca atît țările în curs de dez
voltare cît și cele dezvoltate să be
neficieze de pe urma cooperării gene
rale.

Referindu-se la prețurile inechi
tabile, ministrul comerțului al Cam- 
bodgiei, Touch Kim, a arătat că 
dacă în 1960 exportul de cauciuc al 
Cambodgiei reprezenta 36 000 tone 
în valoare de 829 milioane de riali, 
în 1963, la un export crescut la 
42 000 tone, țara sa n-a putut obține 
decît 700 milioane de riali.

Ministrul industriei și comerțului 
al Mexicului, Raul Lozano, a arătat 
că o nouă structură a comerțului 
mondial trebuie să se bazeze pe un 
tratament preferențial acordat țări
lor în curs de dezvoltare.

Kojo Botsio, ministrul afacerilor 
externe al Ghanei, și-a exprimat 
speranța că actuala conferință va 
contribui la crearea unui nou meca
nism care să permită țărilor în curs 
de dezvoltare să beneficieze de con
diții mai bune în comerțul lor cu 
țările dezvoltate.

în ședința de după-amiază, Do
nato Grieco, subsecretar de stat

al trezoreriei Uruguayului, a remar
cat că pentru țările în curs de dez
voltare este absolut necesar să spo
rească exporturile, astfel încît să 
poată mări eforturile pentru ridi
carea nivelului de trai al populației.

Ministrul comerțului și industriei 
al Tanganicăi, C. G. Kahama, a a- 
rătat importanța colaborării inter
naționale în lupta pentru o viață 
mai bună. O adevărată dezvoltare, 
a spus el, poate avea loc numai în
tr-o atmosferă de pace.

Kico Ngjela, ministrul comerțului 
al R. P. Albania, a declarat, că pro
blemele cărora trebuie să le facă 
față țările în curs de dezvoltare în 
cadrul general al comerțului inter
național sînt numeroase și au o im
portanță deosebită. Aceste țări tre
buie sprijinite pentru a pune bazele 
unei economii independente și dez
voltate.

încetarea focului la frontiera 
somalezo-etiopiană

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 
Guvernul Somaliei a dat publicită
ții un comunicat oficial în care se 
anunță că au fost trimise instruc
țiuni pentru încetarea focului tu
turor forțelor armate somaleze afla
te pe linia de frontieră cu Etiopia, 
încetarea focului intră în vigoare ca 
urmare a acordului realizat în ca
drul tratativelor de la Khartum în
tre miniștrii de externe ai Somaliei 
și Etiopiei. Potrivit declarațiilor so
maleze și etiopiene, la frontiera din
tre cele două țări domnește în pre
zent calmul. Partea etiopiană a men
ționat doar unele incidente minore 
în regiunea Teferi Ber.

CIPRU Statutul forței

REVISTA PRESEI

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Marți, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Kyprianu, 
au semnat la sediul O.N.U. protoco
lul care reglementează relațiile din
tre guvernul Ciprului și comanda
mentul forței O.N.U. în insulă. Pro
tocolul se referă la întreaga peri
oadă a mandatului acestei forțe în 
Cipru.

★

NICOSIA 1 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat corespondentului 
agenției France Presse la Nicosia, 
președintele Makarios a anunțat că 
a stabilit cu generalul Gyani, co
mandantul forței 0-N.U., că prima 
măsură ce urmează să fie întreprin
să este înlăturarea fortificațiilor și 
barierelor ridicate în locurile unde

trăiesc cele două comunități. „Noi 
dorim ca forța O.N.U. să fie impar
țială, dar a fi imparțial înseamnă 
nu numai ca forța O.N.U. să împie
dice ciocnirile între cele două părți, 
ti să contribuie la restabilirea lega
lității și ordinei, punînd capăt acți
unilor separatiste", a declarat Ma
karios.

Referindu-se la perspectivele so
luționării problemei cipriote, preșe
dintele a spus : „Autodeterminarea 
și independenta totală sînt același 
lucru... Vom spune mediatorului 
O.N.U. că cea mai bună dintre con
stituții nu poate fi elaborată pe 
baza unui acord, ea nu poate fi de- 
cît emanația voinței poporului“. El 
a declarat că pentru menținerea 
păcii este necesară repatrierea uni-

tăților militare ale Greciei și Tur
ciei din Cipru.

★

NEW YORK 1 (Agerpres). — îna
inte de a părăsi New York-ul, ple- 
cînd spre Nicosia, Sakari Tuomioja, 
mediatorul O.N.U. în Cipru, și-a ex
primat părerea că misiunea sa nu 
va dura mai mult de trei luni. „în 
această perioadă, a relevat el, voi 
avea o serie de întrevederi cu-toate 
părțile interesate în găsirea unei re
zolvări a problemei cipriote". Refe
rindu-se la rolul său în Cipru, Tuo
mioja a subliniat că, în conformi
tate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate, va încerca să găsească o 
posibilitate de rezolvare pe cale paș
nică a problemelor politice legate de 
Cipru.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 
A U.R.S.S. ÎN R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — La 
1 aprilie, delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice, 
în frunte cu N. S. Hrușciov, a vizi
tat fabrica „Egyesult Jzzo“, una din 
principalele întreprinderi din capi
tala Ungariei. împreună cu delega
ția sovietică, la această fabrică au 
sosit Janos Kadar, Dezso Nemes, 
Sandor Gaspar si aüs personalități 
din conducerea R. P. Ungare. La în
cheierea vizitei, a avut loc un mi
ting la care au participat 10 000 de 
muncitori din întreprinderea vizitată 
și reprezentanți ai întreprinderilor 
din raion. Au luat cuvîntul Janos 
Kadar și N. S. Hrușciov.

Sesiunea 
de primăvară a Uniunii 
interparlamentare

LUCERNA 1 (Agerpres). — în o- 
rașul elvețian Lucerna au început 
lucrările sesiunii de primăvară a 
Uniunii interparlamentare.

La această sesiune participă și o 
delegație de deputați, membri ai 
grupului romîn ai Uniunii interpar
lamentare. în comisia pentru stu
diul problemelor politice, securității 
internaționale și dezarmării a luat 
cuvîntul acad. Mihai Ralea, iar în 
comisia pentru studiul problemelor 
economice șj sociale, prof., univ. 
Traiah Ionașcu.

Printre indicatoarele presărate pe 
drumurile Austriei inferioare există 
unul pe care scrie „teren petrolier". 
El indică drumul spre un cadru 
deosebit de peisajul turistic aus
triac. Aci predomină turnuri de ex
tracție și alte instalații petroliere. 
Prima sondă a erupt în această țară 
cu 25 -de ani în urmă. Astăzi sînt 
peste 1100 de sonde în funcțiune. 
Dacă la Neusiedl se află vechile te
renuri de exploatare, St. Ulrich, 
Steinberg, Maustrenk și altele, măr
turii ale vechilor metode de extrac
ție, în apropierea lor tehnica mo
dernă și-a spus cuvîntul. Cel mai 
important centru petrolier din Aus
tria se află, la Matzen. Aici s-au ex
tras în 1963 peste 2 milioane de 
tone țiței. Acest centru nu este nu
mai cel mai mare din țară ci și cel 
mai modern și mai bine dotat. Lo
cul sondelor l-au luat. turnurile de 
foraj pliante care sînt purtate de 
mașini speciale de la o gură de son
dă la alta, pe drumuri special con
struite.

Terenurile petroliere se întind 
pînă la periferia Vienei. La începu
tul acestui an s-au făcut primele fo
rări pe Laserberg, unde s-a constatat 
prezența unor însemnate rezerve de 
țiței.

Intr-o clădire modernă de pe Ta- 
borstrasse, din centrul Vienei, este 
deschisă de la 9 martie expoziția 
„Țițeiul — o industrie nouă". Pe o 
suprafață de 800 m p sînt prezentate 
aci peste 100 de exponate care oferă 
vizitatorilor o privire de ansamblu 
asupra istoriei și dezvoltării indus
triei petroliere în Austria.

Expoziția a fost organizată de 
Ö.M.V. (österreichische Mineralöl
verwaltung — Administrația aus
triacă pentru țiței) care deține peste 
90 la sută din totalul producției. A- 
ceeași administrație a extras, anul 
trecut 1 678 729 100 mc gaze, ceea

ce reprezintă 99 la sută din produc
ția de gaze a Austriei. Ö.M.V. repre
zintă industria petrolieră etatizată 
și este organizată sub forma unei 
societăți pe acțiuni, proprietarul ac
țiunilor fiind statul.

Paralel cu creșterea producției de 
petrol și gaze, s-a dezvoltat și ra
mura de prelucrare. La marginea 
Vienei, la Schwechat, se află cea 
mai mare rafinărie din Austria cu 
o capacitate de 4 milioane tone s- 
nual. Rafinăria, dotată cu instalații 
moderne, posedă printre altele o 
instalație de distilare prin vacuum 
și de cracare catalitică, terminată la 
sfîrșitul anului trecut.

Tehnica modernă și-a spus cuvîn
tul și la centrala de gaze Auersthal. 
Datele privind presiunea, tempera
tura și cantitatea gazului sînt trans
mise în mod automat la centrală pe 
calea undelor. Pe aceeași cale se 
face reglarea și dirijarea mașinilor 
de intervenție. De aci gazul ia dru
mul spre regiuni îndepărtate din 
Austria inferioară și Stiria. în scurtă 
vreme tî.năra industrie petrolieră a 
reușit să ocupe un loc de seamă 
printre ramurile industriale ale 
Austriei.

Expoziția industriei petroliere și 
rafinăria de la Schwechat au fost 
vizitate de tovarășul M. Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chi
miei al R. P. Romîne, care a fost nu 
de mult cîteva zile în Austria ca invi
tat al ministrului comerțului și rec- i- 
strucției al Austriei, dr. Fritz I ck. 
Cu acest prilej au fost discutați po
sibilitățile de dezvoltare a colaboră
rii economice și a schimburilor co
merciale dintre Austria și R. P. Ro
mînă. și, îndeosebi, posibilitățile e- 
xistente în domeniul chimiei și pe
trochimiei.

Ștefan DEJU

ÎNTRE MITURI Șl FAPTE OBIECTIVE
Ecouri la declarațiile senatorului Fulbright

In ultimele zile, formează obiectul a numeroase comentarii în presa ameri
cană și internațională declarațiile în probleme de politică externă făcute de se
natorul William Fulbright la 25 marrie in fa/a Senatului S.U.A, Fulbright (senator 
de Arkansas) este o personalitate marcantă a vieții politice americane, fiind unul 
din liderii partidului democrat în Congres și președinte al Comitetului pentru 
afaceri externe al Senatului.

Reamintim, în redactarea agenjiei a- 
mericane U.P.I., principalele idei din cu- 
vîntarea lui Fulbright. Senatorul demo
crat a afirmat că trebuie să se renunje 
la „miturile favorite” ale politicii ex
terne americane și să se fină seamă de 
„fapte obiective”, fie că este vorba de 
America Latină,, Asia de sud-est sau re
lațiile Esf-Vest. El a declarat că „trebuie 
să se poarte tratative în legătură cu o 
revizuire a tratatului pentru canalul Pa
nama". Fulbright a cerut „o reconside
rare sinceră a politicii S.U.A., față de 
Cuba, chiar dacă concluziile la care se 
va ajunge nu vor fi agreabile”. Afir- 
mînd că „nu există decît trei alternative: 
o invazie în Cuba, un boicot economic 
sau acceptarea regimului ca o realitate 
dezagreabilă și supărătoare (pentru Wa
shington — n.r.), dar care nu va fi pro
babil înlăturată într-un viitor apropiat", 
Fulbright a spus că „nici un om de 
stat cu răspundere nu poate pleda 
pentru invazie". Senatorul a afirmat 
că „nu există de fel două Chine, 
ci numai una singură, China continen
tală, care este guvernată de comuniști” 
și a subliniat că „ar fi extrem de util 
să putem introduce în raporturile noastre 
cu China comunistă un element de su- 
plefe sau, mai precis, posibilitatea de 
a fi supli”. Fulbright a afirmat că și si
tuația din Vietnam „creează necesitatea 
urgentă de a se reconsidera politica 
S.U.A.”. El a relevat valoarea pe care o 
poate avea creșterea schimburilor co
merciale dintre S.U.A. și țările socialiste 
ca „instrument pentru reducerea încor
dării internaționale și consolidarea ba
zelor păcii”.

In jurul acestei cuvîntări s-a angajat 
în presa americană o largă dezbatere de 
politică externă.

Intr-un editorial, ziarul „WASHINGTON 
POST’ scrie „Senatorul a obținut un spri
jin imediat și fără îndoială peste aștep

tări în favoarea argumentului său că po
ziția noastră a devenit mai rigidă și in
flexibilă decît este necesar. Senatorul a 
argumentat de fapt, în toată cuvîntarea 
sa, că noi ar trebui să ne adaptăm po
litica la noile situații, chiar dacă unele 
fapte sînt neplăcute pentru noi. . Ni se 
pare absolut rațional ca orientarea poli
tică din trecut să fie revizuită în', lumina 
schimbărilor neprevăzute". Același ziar a 
scris într-un alt articol: „Fulbright a ex
primat nemulțumirea resimțită de multă 
vreme față de poziția ermetică, a S.U.A. 
Multe lucruri din cele spuse de el au 
constituit de mult un punct de vedere 
al unui mare număr dintre colegii săi”.

Comentînd cuvîntarea lui Fulbright, 
ziarul „NEW YORK TIMES” a scris : 
„Ceea ce obsedează pe mulți dintre oa
menii care conduc politica externă a Sta
telor Unite este sentimentul că, una după 
alfa, ocaziile le scapă din mîini din cauză 
că propria lor înțelegere se găsește cu 
mulți ani în urmă față de evenimente. In 
fiecare caz, temerile erau auzite doar în 
șoapte, pînă cînd o persoană sau alfa 
apucă pe calea aleasă de Fulbright pen
tru a face o declarație de conștiință".

In același sens, ziarul francez „LE FI
GARO” a scris : „Meritul personal al se
natorului a fost acela de a spune cu 
voce tare și' pentru prima dată în pu
blic ceea ce mulți americani gîndesc în 
tăcere fără a îndrăzni să recunoască în 
mod deschis, de teamă să nu-și atragă 
oprobriul „bunilor patriofi".

Agențiile de presă au transmis totodată 
un șir de declarații ale unor personali
tăți politice americane. Astfel, după cum 
relatează agenția ASSOCIATED PRESS, 
congresmanul democrat D. M. Fraser, ca- 
racterizînd drept „curajoasă" cuvîntarea 
lui Fulbright, a chemat pe fiecare ameri

can să o citească cu cea mai mare aten
ție.

Potrivit aceleiași agenții, senatorul re
publican George D. Aiken a aprobat 
punctul de vedere exprimat de senatorul 
de Arkansas în privința Cubei. Declarîn- 
du-se de acord cu părerea că boicotul 
economic al S.U.A. față de Cuba este o 
greșeală, Aiken a adăugat că „n-am vă
zut niciodată ca o țară să moară de foa
me avînd un regim democrat". El s-a 
opus părerii ministrului apărării McNa
mara privind intensificarea războiului în 
Vietnamul de sud și a declarat : „Eu nu 
sînt singurul înfricoșat de ceea ce Mc 
Namara propune să facem în Vietnam". 
El a fost de acord cu Fulbright că Statele 
Unite trebuie să caute să negocieze cu 
statul Panama. Agenția citată arată că 
Aiken a avut divergențe cu mulți repu
blicani și cu unii democrați care l-au acu
zat pe Fulbright de o politică concilia
toare ; el a arătat însă că deși „propune
rile președintelui Comitetului senatorial 
pentru probleme externe pot fi nepopu
lare în cursul unui an electoral, dacă ele 
îi vor face pe oameni să mediteze sînt 
bucuros că au fost făcute".

Potrivit agenției UNITED PRESS INTER
NATIONAL, senatorul democrat Wayne 
Morse a afirmat că deși este în deza
cord,cu unele din părerile lui Fulbright, 
consideră că discursul acestuia a servit 
unui scop important, determinînd dezba
teri asupra problemelor mondiale. El a 
subliniat că „trebuie să se renunțe la 
politica de sprijinire a războiului lui Mc 
Namara în Vietnamul de sud, S.U.A. ne- 
putînd adopta o poziție mai greșită" și 
a susținut că problema Vietnamului de 
sud ar trebui prezentată Națiunilor Uni
te, așa cum a fost cazul cu Ciprul. Morse 
a arătat că cei care se pronunță împo
triva continuării războiului sînt sprijiniți 
de milioane de americani și aceștia nu 
se vor lăsa reduși la tăcere.

Agenția ASSOCIATED PRESS a trans
mis cuvîntarea rostită la universitatea A- 
labama de senatorul democrat John 
Sparkman, în care se afirmă că este gre
șit ca Statele Unite „să mențină con
cepții -rigide în politică’ și se insistă a-

supra dezvoltării relațiilor comerciale 
dintre S.U.A, și țări socialiste.

Presa occidentală, relevînd că „dis
cursul lui Fulbright a declanșat un lanț de 
reacții antagoniste" (U.P.I.), consemnează, 
paralel cu ecourile favorabile, și anumite 
luări de poziție de dezaprobare. Senato
rul republican Barry Goldwater a atacat 
tezele lui Fulbright declarînd — potrivit 
agenjiei A.P. — că cererea acestuia de a 
modifica politica externă a S.U.A. „ar 
slăbi în mod primejdios pozijia acestei 
jări într-o lume care rămîne angajată în
tr-un război rece ce nu poate fi topit in
diferent de cantitatea de aer cald".

„Este o capitulare" — a declarat con
gresmanul L. Wyman referindu-se la 
cererea de a se recunoaște Cuba. Sena
torii lacob Javits și Jack Miller au criti
cat de asemenea declarațiile lui Fulbright 
privitoare la Cuba. Congresmanul repu
blican Melvin Laird a calificat pozijia în 
problema Chinei drept o „repudiere a 
aliatului nostru din Formosa”.

La declarațiile lui Fulbright s-au făcut 
și unele comentarii din partea conducerii 
administrației. Potrivit agenjiei U.P.I., la 
recenta sa conferinjă de presă, secreta
rul de stat, Dean Rusk, după ce a ținut 
să sublinieze că senatorul nu a lansat
— așa cum au susfinut unii comentatori
— „un baton de încercare" în numele 
administrației, ci a vorbit în numele său 
propriu, a spus că senatorul de Arkansas 
a rostit „o cuvîntare bine gîndită și care 
la rîndul ei îndeamnă la reflecție..." „E- 
xistă o serie de chestiuni în acest discurs 
cu care sînt pe deplin de acord. V-am a- 
rătaf într-o serie de ocazii că ne aflăm 
în pragul unor schimbări importante în 
situația mondială. Lucrurile sînt în mișcare. 
De aceea, este foarte important ca noi să 
încercăm să înțelegem ce înseamnă aces
te schimbări, în ce mod sînt legate de 
ele interesele Statelor Unite”. In același 
timp, Rusk a arătat clar că într-o serie de 
probleme concrete, în special cele refe
ritoare la Cuba, el se află în dezacord 
cu președintele comitetului senatorial. 
„Noi respectăm părerile senatorului Ful
bright, dar în aceste cazuri nu sîntem de 
acord cu el” — a declarat și președin
tele Johnson unui ziarist care-l întrebase 
dacă guvernul intenționează să-și revizu
iască politica fajă de Cuba și Panama în 
lumina declarațiilor senatorului Fulbright.

Nofînd că punctele de vedere expuse 
de Fulbright au „produs o anumită im
presie la Washington”, corespondentul 
din capitala S.U.A. al ziarului „LE MON
DE” arată că în capitala S.U.A. se consi
deră că „oricare ar fi influența lor posi
bilă este bine să se acorde afenjie aces
tor propuneri'.

ATENA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
în parlamentul grec continuă dezba
terile asupra declarației-program a 
guvernului. Liderul grupului parla
mentar al E.D.A., Ilias Iliu, i-a adus 
unele critici, cerînd să fie abolită dis
criminarea bazată pe opinia politică. 
El s-a pronunțat în sprijinul legali
zării Partidului Comunist din Grecia. 
Vorbind despre politica economică, 
el a reamintit că problema princi
pală pentru economia Greciei este 
problema piețelor, relevînd totodată 
că asocierea Greciei la Piața comună 
s-a dovedit a fi dăunătoare. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru o 
politică externă independentă și 
a criticat acordurile de la Lon
dra și Zürich în legătură cu Ci
pru. Ținînd seama că declarația-pro- 
gram cuprinde o serie de puncte po
zitive, a subliniat Iliu, E.D.A. nu va

vota împotriva guvernului și va 
sprijini orice măsură pozitivă, criti- 
cînd totodată orice lipsuri. In con
tinuare, deputatul E.D.A., Stamatis 
Mercuris, a salutat faptul că guver
nul a dat asigurări privind îmbună
tățirea relațiilor cu țările socialiste.

A luat apoi cuvîntul G. Mavros, 
ministrul economiei și coordonării. 
Cea mai mare parte a cuvîntării sale 
a fost consacrată politicii economice 
a guvernului. Printre altele, el a 
arătat că exporturile Greciei spre 
țările socialiste sînt în continuă creș
tere. Referindu-se la asocierea Gre
ciei la Piața comună, Mavros a ară
tat că aceasta s-a dovedit a fi de
zavantajoasă pentru Grecia. Mavros 
a arătat că deficitul balanței comer
ciale a Greciei între 1955—1963 s-a 
triplat din cauza sporirii continue a 
importurilor și a stagnării exporturi
lor.

Tratativele comerciale 
sovieto - engleze

LONDRA 1 (Agerpres). — La 1 
aprilie au început la Londra tra
tative între delegațiile guverna
mentale ale Uniunii Sovietice și 
Marii Britanii privind încheierea 
unui nou acord comercial între cele 
două țări. Acordul comercial în vi
goare încheiat între cele două țări 
expiră în luna iunie a.c.

CAMPANIE ÎMPOTRIVA
ANALFABETISMULUI

GENEVA 1 (Agerpres). — De'Ta 
1 la 10 aprilie se vor desfășura la 
Paris lucrările unui comitet, inter
național de experți, întrunit sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O., care va dis
cuta problema combaterii analfabe
tismului în lume.

NICOSIA. Cu ocazia împlinirii a 
9 arji de la organizarea luptei antico
lonialiste a EOKA împotriva ocupa
ției engleze, la Nicosia a avut loc 
miercuri o paradă militară a ciprio- 
ților greci. La parada militară, care 
s-a desfășurat în prezența președin
telui Republicii Cipru, MakarioS, au 
defilat unități ale poliției ciprioților 
greci, soldați din garda națională.

ATENA. La 1 aprilie s-a deschis 
[a Atena Expoziția internațională 
„Art-a bizantină — artă europeană“, 
cea mai mare expoziție de artă bi
zantină organizată începînd din 
anul 1931 pînă astăzi. Expoziția cu
prinde aproximativ 650 de opere de 
artă bizantină împrumutate din nu
meroase muzee, biblioteci și colecții 
particulare din 17 țări. R. P. Romînă 
participă la această expoziție cu o 
serie de manuscrise de artă bizan
tină, piese de sculptură în lemn, 
printre care ușile de lemn sculptat 
de la Mînăstirea Snagov, datînd din 
1453, broderii, obiecte de aur, pre
cum și numeroase alte obiecte de 
valoare ale artei bizantine. Scopul 
acestei expoziții, după cum au de
clarat organizatorii ei, este de a su
blinia .aspectul european al artei 
bizantine și prezența sa în arta eu
ropeană.

BERLIN. La invitația C.C. al 
P.S.U.G. și a guvernului Republicii 
Democrate Germane, la 1 aprilie, la 
Berlin a sosit într-o vizită oficială 
o delegație militară sovietică con-

dusă de ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovie
tice, R. I. Malinovski.

TUNIS. La Tunis și-a început lu
crările cel de-al VHÎ-lea Colocviu 
internațional al istoricilor, care se 
desfășoară sub egida U.N.E.S.C.O. 
Tema colocviului este : „Participa
rea maselor populare Ia mișcările 
de eliberare națională în Orient și 
în Occident”.

BONN. Cabinetul de miniștri 
vest-german s-a întrunit miercuri în
tr-o ședință pentru a discuta proble
mele agricole. Agenția D.P.A. arată 
că în așteptarea viitoarei ședințe a 
Consiliului ministerial al C.E.E., 
miniștrii federali trebuie să stabi
lească un punct de vedere în legă
tură cu egalizarea prețurilor la ce
reale în cadrul Pieței comune.

LONDRA. La 20 aprilie se va 
deschide la Londra Conferința 
pentru problemele dezvoltării con
stituționale a protectoratului englez 
din Africa de sud — Basutoland.

CAIRO. Conferința arabă a mun
cii, care a avut loc la Gaza, și-a 
încheiat marți lucrările. în rezolu
țiile adoptate participanții la confe
rință au cerut, printre altele, lichi
darea tuturor bazelor militare stră
ine amplasate pe teritoriul țărilor 
arabe.

PARIS. Un purtător de cuvînt al 
ambasadei Belgiei la Paris a decla
rat că atentatul comis marți îm-

potriva acestei ambasade este o ac
țiune a O.A.S.-ului în urma extră
dării în Franța de către guvernul 
belgian a lui Cabanne de la Prade 
— unul din principalii inițiatori ai 
atentatului împotriva generalului de 
Gaulle de la 8 septembrie 1961.

AMSTERDAM. Ministrul aface
rilor externe al Indoneziei, Suban- 
drio, a sosit miercuri la Amsterdam 
într-o vizită oficială de trei zile în 
Olanda. Aceasta este prima vizită pe 
care un membru al guvernului Indo
neziei, fostă colonie a Olandei, o face 
la Haga după restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări.

QUITO. Junta militară din Ecua
dor a emis un decret prin care di
zolvă Federația studenților univer
sitari și cere studenților și profeso
rilor să nu participe la activitatea 
politică.

LONDRA. Observatorul astrono
mic regal al Marii Britanii a anun
țat la 31 martie că ceasurile astro
nomice din 10 țări au fost date îna
poi cu o zecime de secundă, datorită 
unei ușoare încetiniri a rotației Pă- 
mîntului. Stabilirea acestei încetiniri 
a fost posibilă datorită ceasurilor 
atomice care înregistrează orice ră- 
mînere în urmă a timpului.

SAIGON. In regiunile muntoase 
din Vietnamul de sud a reizbucnit 
o epidemie de holeră. în ultimele 
două zile s-au înregistrat 12 cazuri 
mortale.
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