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GOSPODĂRIILE DE STAT
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TOATA ATENȚIA

Prin modernizare
o productivitate sporită

model de organizare 
a producției agricole

INSĂMÎNJĂRILOR
DE PRIMĂVARĂ

CÎMPINA (coresp. „Scînteii“). — 
în întreprinderile din orașul Cîm- 
pina se acordă o mare atenție 
modernizării mașinilor și utila
jelor aflate în funcțiune. în fie
care • întreprindere, modernizarea 
mașinilor se face pe baza unui 
plan bine chibzuit, aprobat de fo
rul tutelar. Biroul comitetului 
orășenesc de partid vine în spri
jinul organizațiilor de partid și 
al conducerilor tehnico-administra- 
tive, trimițînd colective de specia
liști care, pe baza consultării largi a 
muncitorilor și tehnicienilor, studia
ză la fața locului posibilitățile exis
tente în acest domeniu. Un astfel de 
colectiv, condus de ing. Gheorghe 
Chivu, secretar al comitetului oră
șenesc, a ajutat organizația de 
partid de la Uzina mecanică Cîm- 
pina să vină cu numeroase propu
neri de modernizare a unor utilaje, 
în această întreprindere o mașină de 
găurit cu coloană a fost transforma
tă în mașină de honat, care asigură

îmbunătățirea simțitoare a cali
tății cămășilor de pompă, contribuie 
la sporirea productivității. Tot aci 
o mașină de frezat a fost moderni
zată și transformată în mașină de 
găurit cu burghie, iar un strung de 
tip mai vechi, cu randament scăzut, 
a fost amenajat ca mașină de găurit 
de mare productivitate cu 12 
burghie.

Rezultate importante pe linia mo
dernizării unor mașini și utilaje au 
fost obținute și de colectivul între
prinderii de reparații auto, de cel 
al rafinăriei Cîmpina ș.a. Folosirea 
cu pricepere a tehnicii cu care sînt 
înzestrate întreprinderile, acțiunile 
de modernizare a mașinilor, grija 
pentru ridicarea calificării a peste 
5 000 de muncitori au făcut posibil 
ca în primul trimestru al anului 
planul de producție la toți indica
torii să fie îndeplinit și depășit în 
toate întreprinderile din orașul Cîm
pina.

Noi cartiere de locuințe

De curînd s-au ---------- tar. Gospodăriile
împlinit 15 ani de Bucur SCHIOPU de stat din trustul
la istorica Plena- prim vicepreședinte al Consiliului Fetești au realizat, 
ră a C.C. al Superior al Agriculturii
P.M.R. din 3—5 __
martie 1949, care a 
stabilit linia politică a Partidului 
Muncitoresc Romîn în lupta pentru 
continua întărire a alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoa
re și pentru transformarea socia
listă a agriculturii. în toată aceas
tă perioadă, gospodăriile agricole de 
stat, create cu 15 ani în urmă, au 
constituit o pîrghie puternică în 
dezvoltarea agriculturii noastre so
cialiste.

Urmărind perseverent întărirea 
gospodăriilor de stat, partidul a pus 
în fața lor sarcina de a produce 
mari cantități de cereale, carne, 
lapte și alte produse care să consti
tuie o sursă sigură de formare a fon
dului central al statului. Totodată, 
prin exemplul propriu în organiza
rea producției agricole, ele trebuiau 
să demonstreze țărănimii superiori
tatea agriculturii socialiste, să pună 
la îndemîna gospodăriilor colective 
semințe selecționate, material sădi- 
tor vitipomicol și animale de rasă.

Pentru realizarea acestor sarcini, 
o deosebită atenție a fost acordată 
lărgirii suprafeței arabile a gospo
dăriilor de stat ; în prezent, ele de
țin peste 1 500 000 hectare, iar în cu_ 
rînd vor ajunge la două milioane de 
hectare, îndeosebi ca urmare a ma
rilor lucrări de îndiguiri efectuate 
în lunca inundabilă a Dunării. O 
dată cu creșterea suprafeței de te
ren s-a îmbunătățit și modul de fo
losință a acesteia și structura cultu
rilor, crescînd mult suprafețele cul
tivate cu cereale pentru boabe, care 
de la 242 000 hectare în 1949, au a- 
juns la 474 000 hectare în 1956 și 
1 000 000 hectare în 1964. Gospodă
riile de stat au fost înzestrate cu o 
bază tehnică de producție puternică 
și perfecționată. De 
tractoare existente 
au astăzi 18 000 
10 500 de combine și 
gricole la nivelul tehnicii 
Cu fiecare an au sporit 
de îngrășăminte chimice 
s-au ridicat numeroase construcții 
agrozootehnice corespunzătoare ne
voilor 'producției.

în gospodăriile de stat lucrează 
cadre cu înaltă calificare. Noua 
formă de conducere a agriculturii, 
consiliile directorilor, înființate în 
fiecare trust, a dat rezultate deose
bit de bune. în 
directorilor se 
ciente căi de 
agricole.

Organizarea 
lui de producție și aplicarea meto
delor noi de lucrare a pămîntului au 
contribuit la creșterea simțitoare a 
producției la hectar. în perioada 
anilor 1959—1963, gospodăriile de 
stat au realizat o producție to
tală de peste 7 585 000 tone de grîu 
și porumb, față de 2 450 000 tone în 
perioada anilor 1954—1958 și numai 
786 000 tone în 1949—1953. Sînt deo
sebit de edificatoare rezultatele ob
ținute anul trecut la porumb. Pe 
baza indicațiilor date de partid. în 
1963 s-a lichidat, în bună parte, dis
persarea culturilor într-un număr 
mare de gospodării, s-au asigurat 
ridicarea nivelului de organizare a 
producției și a muncii, introducerea 
unui înalt grad de mecanizare, apli
carea, în funcție de condițiile pedo
climatice specifice, a întregului 
complex de măsuri agrotehnice și 
specializarea cadrelor de ingineri și 
tehnicieni. Ca urmare, majoritatea 
unităților au obținut producții cu
prinse între 2 500 și 3 500 kg la hec-

la 
în 

de 
alte

de2 752
1949, ele 

tractoare, 
mașini a- 
mondiale. 
cantitățile 

folosite,

cadrul consiliilor 
dezbat cele mai efi- 
sporire a producției

rațională a procesu-

în medie, la hec
tar 4 140 kg pe o 
suprafață de 15320 

ha, cele din trustul Sînnicolau Mare 
— 3 860 kg la ha pe 13 800 ha. Gos
podăria de stat Nădlac, regiunea 
Banat, a realizat de pe o suprafață 
de 1 405 ha o recoltă de 5 906 kg la 
hectar, G.A.S. Valea lui Mihai, re
giunea Crișana, de pe 1 002 ha — 
5 482 kg la hectar, G.A.S. Puchenil 
Mari, regiunea Ploiești, de pe 594 
ha — 5 386 kg la hectar

Același lucru se poate 
despre producția de grîu. 
țiile de climă ale anului 
precipitații puține, au fost obținute 
recolte bune în multe unități. G.A.S. 
Amzacea, regiunea Dobrogea, a rea
lizat de pe 2 160 ha cîte 3 002 kg la 
hectar, G.A.S. Scînteia, regiunea 
Crișana, de pe 720 de hectare — cîte 
3 115 kg la hectar, G.A.S. Mărculești, 
regiunea București, de pe 1 300 de 
hectare — cîte 3 060 kg la hectar ș.a.

îndeplinind sarcina trasată de 
partid de a spori contribuția lor la 
aprovizionarea populației cu carne, 
lapte și alte produse animale, gos
podăriile de stat au dezvoltat mult 
creșterea animalelor și a păsărilor. 
Efectivul vacilor de lapte a ajuns la 
203 000 de capete față de 16 360 în 
1949, al scroafelor la 100 000 etc. Or
ganizarea mai bună a procesului de 
producție și aplicarea metodelor 
înaintate au făcut să sporească sim
țitor producția și în acest sector. 
Anul trecut, la gospodăriile de stat 
Orțișoara și T. Vladimirescu, regiu
nea Banat, s-au realizat, în medie, 
peste 5 000 litri de lapte de fiecare 
vacă furajată, la G.A.S. Mihai Vi- 
teazu, regiunea Cluj — 4 390 de litri, 
la G.A.S. Popești-Leordeni, regiunea 
București — 4 230 de litri etc. La 
gospodăriile de stat Carei, Chereu- 
șa, Valea lui Mihai, producția de 
lînă de fiecare oaie a ajuns la 8—10 
kg. Cîteva cifre demonstrează reali
zările obținute în acest important 
sector de producție. în perioada a- 
nilor 1959—1963 producția totală de 
lapte a crescut la 13 975 000 hectoli
tri, iar cea de carne la 620 000 de 
tone, față de 3 milioane hl de lap
te și 126 000 tone de carne în peri
oada anilor 1954—1958. A crescut 
în mod corespunzător si contri
buția gospodăriilor de stat la fondul 
central al statului, contribuție care 
în‘ 1963 a reprezentat aproape 31 la 
sută la grîu și secară, 30 la sută la 
porumb, aproape 50 la sută la carne 
de porc, peste 47 la sută la lapte de 
vacă și aproape 30 la sută la lînă 
fină și semifină.

A crescut și sprijinul acordat gos
podăriilor colective, 
în ultimii ani au fost 
tone de semințe de 
tone sămînță de porumb dublu hi
brid, 17 000 000 bucăți de pomi fruc
tiferi și peste 25 000 000 butași de 
viță de vie, materiale cu o înaltă 
valoare biologică, din soiuri ame
liorate, capabile să asigure sporirea 
producțiilor la unitatea de supra
față.

Realizările obținute confirmă jus
tețea aprecierii partidului nostru că 
gospodăriile de stat — sector frun
taș în agricultura țării noastre — 
pot și trebuie să aibă un rol de bază 
în asigurarea fondului central cu 
cereale, carne, lapte și alte pro
duse. Totodată, ele evidențiază re
zervele mari pe care le au gospodă
riile de stat de a spori neîncetat pro
ducția vegetală și animală.

etc.
spune șl 
în condi- 
trecut, cu

în acest scop, 
livrate 650 000 
grîu, 150 000

Colectiviști, lucrători 
din G. A. S. și S. M. T., 
specialiști din agricul
tură ! Depuneți toate 
eforturile pentru execu
tarea insămințărilor de 
primăvară la timp și la 
un nivel agrotehnic su
perior — condiție hotă
râtoare pentru obținerea 
de producții sporite 
in acest an

Stație pentru producerea amendamentelor calcaroase
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — Po

trivit statisticilor existente, în regiunea 
Crișana peste 40 la sută din suprafața 
arabilă o constituie terenurile podzolice. 
Prin folosirea amendamentelor calcaroa
se, productivitatea, acestor terenuri 
poate fi mult sporită. Materia primă 
necesară — piatra de calcar — există 
în regiune în mari cantități. în urma 
unor studii efectuate de comisia econo
mică a comitetului regional de partid, 
s-a constatat că piatra de calcar exis
tentă în raionul Aleșd ar putea fi mă
cinată și valorificată pentru amendarea 
terenurilor podzolice. In localitatea 
Aleșd (raionul Aleșd) a început con
strucția unei stații de măcinat piatra de 
calcar, prevăzută să intre în funcțiune 
la începutul anului viitor ou 50 la sută 
din capacitate și în trimestrul II cu în-

treaga capacitate de 500 000 tone a- 
mendamente calcaroase anual. Pînă în 
prezent au fost efectuate lucrări de or
ganizare a șantierului, a început con
strucția atelierelor de întreținere a sta
ției, au fost efectuate săpăturile la 
fundațiile pentru concasoare, uscătoare, 
mori și pentru silozurile de depozitare 
a produsului finit. Au fost executate 
terasamentele la drumurile de legătură 
între stație și cariera care o va apro
viziona cu piatră de calcar, precum și 
terasamentul pentru calea ferată din 
incinta stației. în aceste zile se lucrează 
la deschiderea carierei din care se vor 
extrage zilnic 2 000 tone piatră de cal
car. Cea mai mare parte din utilajele 
cu care va fi dotată stația, inclusiv ex
cavatoarele și electrocompresoarele, au 
și sosit.

Locuințe noi în cartierul „Brazda lui Novac"

/

avansat de lucru. Pe șantier lu- 
peste 800 de constructori, 

fost asigurate condiții optime 
grăbirea ritmului de execuție a

de Bumbac 
Lucrează la 4 părți 
își face timp pen- 
și pe alte munci- 
califice. Astăzi ele-

de

Constanța Grigorsscu este o fila
toare cu o bună calificare, cunos
cută și apreciată în fabrică, la 
Filatura Romînească 
din Capitală, 
de ring, dar 
tru a ajuta 
toare să se
vele el, Florlca Corneanu și Maria 
Uță, sînt filatoare de nădejde în u- 
nitatea a II-a a întreprinderii. In 
1963, Constanța Grigorescu a dat 
1 000 kg fire de bumbac peste plan, 
iar în primul trimestru al acestui an — 
172 kg. Marin, soțul Constanței, aju
tor de meșter în secția ringuri, este 
un bun organizator al locului
muncă. Secția în care lucrează a e- 
conomisit anul trecut mii de kg de 
fire. Șl Marin are în grija sa ridi
carea calificării a două muncitoare. 
Cînd se defectează vreo mașina, el 
intervine operativ. ...Printre cei 97 
de muncitori și tehnicieni din unita
tea a II-a a F.R.B. distinși cu insigna 
de fruntaș în întrecerea socialistă 
se află și soții Marin și Constanța 
Grigorescu. (De la Ion C. Marin, 
coresp. voluntar).

A^.ETA îndrumare concretă. 
„SCÎNTEII“ ■noansno

In partea de 
Craiova nord-vest a ora

șului, pe un loc 
viran, s-a deschis cu un an în urmă un 
șantier. Locul a devenit treptat de ne
recunoscut. Primele blocuri de locuin- 
je, însumînd 300 de apartamente, au 
fost date recent în folosinfă. Lucrările 
de construcfie au luat acum, în primă
vară, o și mai mare amploare. Incinta 
șantierului ocupă aproape 32 hectare. 
Aici se construiește noul cartier al o- 
rașului, denumit Brazda lui Novac. In
tr-un timp scurt au fost atacate simultan 
lucrările la 11 blocuri cu 4 etaje, însu
mînd aproape 700 de apartamente cu 
două, trei și patru camere. Mai mult 
de jumătate din acestea se află într-un 
stadiu 
crează 
Le-au 
pentru
lucrărilor. Recent, s-a dat în folosinfă 
pe șantier o stafie de preparare a be- 
toanelor și alta de preparare a mor
tarului. A fost tnfiinfat un atelier de 
prefabricare a Instalațiilor inferioare de

apă, canalizare și încălzire. Elementele 
prefabricate din beton sînt folosite din 
ce în ce mai mult. In prezent se fac 
pregătirile pentru glisarea a trei blocuri 
turn cu parter și 9 etaje. Se prevede 
ca primele 180 de apartamente să fie 
date în folosinfă la începutul semes
trului următor. Pînă la sfîrșiful anului 
însă, numărul familiilor ce se vor 
muta aici va ajunge la 1 450. Cartie
rul va avea cinci microraioane, fiecare 
cuprinzînd circa 2 000 de apartamen
te. In partea de sud, primul microraion 
va fi 
placate 
total, în 
Brazda
10 000 familii. S-au prevăzut dotările 
necesare noului cartier. Încă în acest 
an vor fi
comerciale. Școala existentă se măreș
te cu încă 8 săli de clasă. In spațiile 
largi dintre blocuri se vor amenaja alei 
și grădini. Prin modernizarea unor străzi 
din jurul cartierului, se va asigura le
gătura cu marile întreprinderi și centrul 
orașului.

străjuit de 10 blocuri-turn 
cu cărămidă aparentă. în 
etapa finală, în noul cartier 

lui Novac vor locui peste

construite două complexe

Pe malul drept
Baia Mare al Sasarului, în 

partea de vest a 
orașului, se ridică un nou ansamblu de 
locuințe, care va însuma în final peste 
5 000 de apartamente. Noul cartier se 
întinde pe o suprafață de 60 hectare și 
va cuprinde, pe lîngă blocurile de lo
cuințe, 2 școli, fotalizînd 40 săli, 3 cir
cumscripții sanitare, un cinematograf, lo
calul unui oficiu poștal și telefonic, spații 
comerciale în suprafață construită de 
peste 3 000 m p, scuaruri, parcuri, zone 
verzi. Pentru scurtarea termenului de 
dare In folosință Ia blocurile cu 10 etaje 
se vor aplica metode de mare randa
ment în construcții, cum ar fi cofrajele 
glisante și cele de inventar. întreg an
samblul va fi executat de T.R.C. Maramu
reș, prin grupul nr. 1 de șantiere Baia 
Mare. Începute încă din toamna anului 
trecut, lucrările de construcție la trei 
dintre blocurile cu cîte 84 de apartamente 
fiecare, de pe noul șantier, sînt într-un 
stadiu avansat. La unele din ele s-a în-

ceput finisajul interior, la altele s-a a- 
juns la terasa acoperișului, iar la al trei
lea se lucrează la etajul II. Zilele aces
tea va începe săparea fundațiilor pen
tru un nou bloc cu 80 de apartamente 
Toate lucrările de pe șantier sînt me
canizate. Macarale de 3 și 4 tone asi
gură o productivitate sporită. întrecerea 
socialistă este organizată pe faze de 
lucrări. Un important factor care a con
tribuit la înscrierea tuturor lucrărilor în 
graficele de execujie a fost și organi
zarea bună a șantierului în perioada 
iernii. In acest scop, în camere au fost 
instalate arzătoare în perioada gerurilor 
mai aspre, unele locuri de muncă au 
fost protejate cu stufit, mortarul s-a 
reamestecat cu apă caldă, luîndu-se și 
alte măsuri pentru buna desfășurare a 
lucrărilor. Unul dintre angajamentele 
constructorilor de la Baia Mare prevede 
scurtarea cu 10 zile a termenelor de 
dare în funcjiune a primelor trei blocuri. 
Stadiul actual al lucrărilor arată că își 
vor jine cuvîntul.

, diferențiată
a organizațiilor de partid

CE NE PUTEȚI RELATA DIN EXPERIENȚA DV. ? 
CE AȚI VREA

TATEA
SĂ CUNOAȘTEȚI DIN ACTIVI
ALTOR ORGANIZAȚII ?

„TIP"
CERINȚELOR

des-

(Continuare în pag. IV-a) Foto : M. Cioc

Combinatul avicol de la Crevedla, regiunea București, se remarcă prin nivelul înalt de mecanizare a lucră
rilor. In fotografie : Transportul pasărilor cu ajutorul electrocarului (Foto : A. Cartojan)

'U.1. :: : ■. ■

L ■IU !

NU PLANURI 
CI POTRIVITE 
LOCULUI DE MUNCĂ

Socotesc binevenită discuția
pre îndrumarea diferențiată a or
ganizațiilor de bază. Deși, la prima 
vedere, problema îndrumării dife
rențiate a organizațiilor de bază 
pare ceva de la sine înțeles, trebuie 
să spunem că, în ce ne privește, a 
fost nevoie de multă perseverență 
pentru a ne însuși un asemenea 
stil de muncă.

Comitetul nostru de partid ține 
seama, în îndrumarea celor 9 orga
nizații de bază din întreprindere, 
atît de sarcinile generale, comune 
tuturor, cît și de cele specifice fie
căreia, în funcție de condițiile con
crete ale unităților respective.

îndrumarea diferențiată pornește 
de la planurile de muncă. înainte 
de întocmirea lor, noi ne informăm 
în fiecare secție despre stadiul 
realizării planului de producție, 
despre îndeplinirea hotărîrilor adu
nărilor generale ale organizațiilor 
de bază etc. După ce cunoaștem ce 
s-a făcut și mai ales ce trebuie în
treprins pentru continua îmbunătă
țire a muncii într-o direcție sau al
ta, facem recomandările cuvenite. 
Metoda a dat rezultate bune. Acum 
birourile organizațiilor de bază din 
întreprinderea noastră nu mai în
tocmesc planuri de muncă „tip“, 
așa cum se obișnuia în trecut, ci țin 
seama de situația concretă din fie
care secție, atelier.

Vreau să ilustrez, prin cîteva 
exemple, felul în care, pornind atît 
de la sarcinile generale cît și de la 
cele specifice ale secțiilor, comitetul 
de partid a orientat în mod diferit 
activitatea organizațiilor de bază din 
cîteva sectoare. în fiecare organiza
ție de bază pe schimburi de la sec
torul țesătorie a fost repartizat cîte 
un membru al comitetului de partid, 
care a ajutat la organizarea unei 
munci politice vii, convingătoare, în 
vederea îmbunătățirii calității pro-

duselor. In programul stației de ra- 
dioficare a fost introdusă „Ora cali
tății la țesătorie“; ingineri și maiștri 
au ținut expuneri despre respectarea 
procesului tehnologic ; s-a organizat 
„Vitrina cu rebuturi“. Conducerea 
secției a repartizat la controlul de 
calitate oameni bine pregătiți. Pro
blemele calității au fost dezbătute în 
mai multe adunări de partid și con
sfătuiri de producție. Rezultatele sînt 
pozitive, calitatea țesăturilor s-a îm
bunătățit simțitor.

în timp ce la țesătorie am îndrep
tat atenția organizației 
spre problemele calității produselor, 
la sectorul mecanic-șef am îndru
mat organizația să-și concentreze 
eforturile spre sprijinirea unei largi 
acțiuni de modernizare a mașinilor.

Comitetul nostru de partid se va 
strădui să-și îmbunătățească conti
nuu metodele de muncă pentru a 
la

de partid

înălțimea sarcinilor actuale.
fi

Georgeta IFRIM
secretara Comitetului
de partid de la întreprinderea 
„Dacia“ București

INSTRUIREA SECRETARILOR 
ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ 
DIN BRIGĂZI

Avem în gospodăria noastră colec
tivă mai multe organizații de bază pe 
brigăzi. Toațe urmăresc unul și a- 
celași lucru : să ducă o muncă poli
tică stăruitoare în rîndurile colecti
viștilor în vederea dezvoltării con
științei lor socialiste, să-i mobilizeze 
la lupta pentru întărirea gospodă
riei, pentru producții sporite. Dar 
fiecare dintre ele lucrează într-un 
sector anumit, așa că și problemele 
pe care le au de rezolvat nu sînt a- 
celeași. în timpul care a trecut de la 
crearea organizațiilor de bază pe 
brigăzi ne-am convins că ele ne dau 
posibilitatea să legăm mai strîns 
munca de partid de sarcinile dezvol
tării diferitelor sectoare ale gospo-

dăriei. Iată de 
trebui să se țină 
cru în mai mare 
instruirii secretarilor organizațiilor 
de bază. Noi ne-am gîndit să in- 
struim pe secretarii organizațiilor de 
bază din brigăzile de cîmp separat 
de ceilalți. în felul acesta le-am pu
tea da un ajutor concret.

La fel, cred că ar fi bine ca la 
centrul de raion, secretarii organiza
țiilor de bază pe brigăzi să fie in- 
struiți pe grupe : de o parte cei din 
brigăzile de cîmp, de alta cei de la 
fermele de animale ; numai secreta
rii comitetelor de partid și ai orga
nizațiilor de bază din gospodării co
lective să ia parte la instruirea pri
vind toate problemele.

în legătură cu cele de mai sus 
aștept să-și spună părerea și secre
tarii altor comitete de partid din 
gospodăriile colective, astfel ca ex
periența bună să fie larg răspîndită.

Crlsfea STOIÂN 
secretarul Comitetului 
de partid din G.A.C. Valea 
Căpitanului, raionul Lehliu

ce socotesc că 
seama de acest 
măsură cu prilejul

AJUTOR STRÎNS LEGAT 
DE SARCINILE CONCRETE

ar 
lu-

Evenimentele din Brazilia
La Brasilia s-a anunțat că Con

gresul național se va întruni vi
neri, pentru alegerea noului pre
ședinte și a vicepreședintelui re
publicii. Președintele interimar, 
Ranieri Mazzili, a semnat legea 
extraordinară prevăzînd alegerea 
imediată de către Congres a celor 
doi înalți demnitari. Conducerea 
partidului social-democrat, care 
dispune de majoritatea în Con
gres, s-a pronunțat pentru sprijini
rea candidaturii generalului Cas
telo Branco.

Reafirmarea politicii 
externe a Suediei

Instruirea secretarilor și a birou
rilor organizațiilor de bază consti
tuie un aspect al îndrumării diferen
țiate. Mă voi referi, în această pri
vință, la ajutorul primit de organi
zația noastră din partea Comitetului 
orășenesc de partid Pitești. După 
alegeri, secretarii organizațiilor din 
întreprinderi și instituții au fost in- 
struiți timp de o lună asupra 
unor probleme actuale ale politicii 
partidului. Ne-au fost de mare folos 
expunerile ținute de membrii birou
lui comitetului orășenesc de partid 
și de specialiști, seminariile, precum 
și referatele prezentate de unii se
cretari de organizații de bază despre 
diferite laturi ale muncii de partid.

Este bine că instruirea secretari
lor organizațiilor de bază a avut loc 
diferențiat. în afară de problemele 
cu caracter general, s-a ținut 
seama de sarcinile specifice or
ganizațiilor de partid din între
prinderile industriale, din instituții, 
din unitățile comerciale etc. După 
părerea mea, ar fi necesar să

Dezbaterile în problemele de po
litică externă au fost deschise în 
Riksdagul suedez prin declarația 
guvernului, în care se reafirmă vo
ința sa de a continua politica de 
neaderare la blocuri și de neutra
litate. Colaborarea cu O.N.U. con
stituie elementul principal al poli
ticii externe suedeze și Suedia este 
gata să contribuie activ la soluțio
narea pe cale pașnică a litigiilor 
existente. Declarația menționează 
necesitatea încheierii unui acord 
care să interzică toate experiențe
le nucleare.

Data alegerilor în Anglia va ii 
anunțată azi printr-o declarație o- 
ficială. Primul ministru, Douglas- 
Home a convocat cabinetul brita
nic pentru o reuniune specială joi.

Președintele Republicii Panama 
a protestat pe lîngă autoritățile a- 
mericane deoarece, fără ca Pana
ma să fi decretat doliu național, 
drapelul său a fost coborît în bernă 
în zona Canalului odată cu drape
lul S.U.A. în semn de doliu pentru 
moartea generalului D. Mac Arthur.

Vii discuții în Jurul succesorului 
Iul Stikker, secretarul general al 
N.A.T.O., au loc între membrii blo
cului nord-atlantic (pe această 
temă alte relatări la rubrica „Răs
foind presa străină' (pag. ,V-a),

Continuare în pag. IV-a) J
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Prin teatrele bucurestene»

La Teatrul de Operă și Balet s-a prezentai recent în premieră o nouă 
operă pentru copii : „Motanul încălțat" de Cornel Trăilescu, după un 

libret do T. Mușaiescu și N. Stciceva

LUCRĂRI ALE TINERILOR PROZATORI

pe scena Teatrului Național „I. L. Caragiale"
Noua piesă a lui Paul Everac — unul 

dintre dramaturgii preocupați de tratarea 
unor teme importante și dificile ale actua
lității — aduce pe scenă oameni de azi, 
legați între ei de nobilul ideal al comu
nismului, al construirii sale concrete, chiar 
dacă nu se cunosc sau chiar dacă intră 
vremelnic în conflict. In momentul cînd 
Anghel Dobrian, noul director al unei 
întreprinderi industriale, numit în locul 
predecesorului său, Velcescu, destituit 
pentru că treaba mergea prost, desco
peră că, dimpotrivă, munca fostului di
rector stă la baza actualelor sale succe
se, că o sumă de împrejurări nefavora
bile, precum și unele greșeli, au umbrif 
această perioadă din viața uzinei și au 
dat prilejul unor elemente corupte și 
iresponsabile să denatureze realitatea, să 
defăimeze munca lui Velcescu, în acel 
moment Dobrian începe lupta pentru rea
bilitarea tovarășului său necunoscut. Ati
tudinea lui Dobrian nu are însă nimic 
spectaculos, nimic din cunoscutul „gest 
nobil" al eroului mărinimos de altă dată, 
ci e pornită simplu și firesc. Și tocmai 
aci este noutatea și frumusețea piesei lui 
Everac: în scoaterea la iveală a unor noi 
reacții umane izvorîte din noi relații de 
solidaritate, din tovărășia de luptă pen
tru o cauză comună, Lui Dobrian nici 
nu-i poate frece prin cap să nu spună 
adevărul în privința lui Velcescu, deși a- 
cest adevăr el îl descoperă tocmai în 
ziua cînd treaba începe să meargă bine 
în întreprinderea pe care o conduce, deci 
într-un moment de succes propriu. Deși 
e un adevăr care-i poate umbri meri
tele, Dobrian îl afirmă cu tărie. Mai mult 
decîi atît. Preluînd conducerea în îm
prejurări defavorabile lui Velcescu, fiind 
la rîndu-i dezinformat, Dobrian. a luat o. 
seamă de măsuri contra unor colabora
tori ai fostului director, toți oameni din- 
tr-o bucată, care chiar în aceste condi
ții nu se sfiesc să-l apere pe Vel
cescu în fața noului director. O- 
dafă descoperit adevărul, în Do
brian reacționează o altă trăsătură co
munistă : simțul său autocritic. Acești 
„oameni ai lui Velcescu", pe care i-a 
crezut legați de fosta conducere în mod 
neprincipial, îi apar acum înfr-o lumină 
nouă, , ca niște tovarăși ai săi de luptă. 
Cu aceeași spontaneitate, Dobrian își re
cunoaște greșeala. Aceasta ii sporește 
hotărîrea de a clarifica lucrurile. In con
știința lui, problema Velcescu depășește 
problema unui om, se integrează unor in
terese majore ale construcției socialiste.

Piesa, scrisă sobru, e dominată de o at
mosferă bărbătească, intransigentă și tot
odată de caldă omenie. Liniară ca des
fășurare (auforul a ales calea dificilă și 
oarecum neteatrală a narațiunii drama
tice), ea urmărește atent, poate tocmai 
grație acestei modalități, psihologia per
sonajelor principale, relațiile complexe 
dintre ele. Există o permanentă încor
dare lăuntrică, un dramatism al gîndu- 
rilor nerosfite sau rostite pe jumătate, o 
dinamică a acțiunii izvorîte din ciocni
rea unor caractere dîrze, aproape toate 
devotate trup și suflet construirii socia
lismului, care însă străbat un drum com
plicat pentru a se descoperi, a se cu
noaște, a ajunge să lupte împreună. E 
meritul autorului de a fi reușit să con
ducă cu măiestrie (pînă la un punct) a- 
cest proces de un dramatism nu exte
rior, ci de substanță, al descoperirii și 
cunoașterii unor oameni de egală bună 
credință, animați de idealuri comune, 
care încep prin a intra într-un ascuțit 
conflict. Velcescu și „oamenii lui", Do
brian, activiști de partid ca Sturzu și Să- 
voiu, sînt înflăcărați de un înalt patrio
tism, de o înaltă ținută morală, animați 
de dorința entuziastă de a-și aduce con
tribuția la cauza construcției socialiste. 
Inginerul Giurcă refuză să lucreze cu 
Dobrian, demisionează, dar îi lasă 
femeii iubite, chimistei Elena Tatu, schi
jele elaborate „pe vremea lui Vel
cescu" pentru a fi folosite în continuare 
de noul director. Elena Tatu, lovită de 
Dobrian prin. îndepărtarea lui Giurcă și 
bănuită de el ca ostilă, rămîne totuși 
alături de noua conducere. Legătura din

„Fevalul p.nmăvetii“
întreprinderea cinematografică din 

regiunea Crișana a organizat un fes
tival al filmului pentru tineret și 
copii denumit „Festivalul primăve
rii“. Festivalul va dura pînă la 6 
mai, avînd ca scop să contribuie la 
îmbogățirea cunoștințelor de cultură 
generală și de educare a tinerilor și 
copiilor. La cele 157 cinematografe 

tre acești oa'meni se face în con
diții grele, contradictorii, dar se dovedește 
trainică. Și paralel, din relatările eroilor, 
spectatorului îi devine clară (și aici e 
un alt merit al autorului), ca un al doi
lea ptan, perioada grea, eroică a fostei 
conduceri a întreprinderii ; iese treptat 
din umbră și se conturează, din ce în 
ce mai luminoasă, adevărata figură a 
lui Velcescu și a colaboratorilor săi. Ast
fel prinde viață în fața noastră, prin ca
ractere concrete și cu forță de convin
gere, ideea artistică a piesei — ștafeta 
nevăzută.

Modalitatea dramatică narativă aleasă 
de autor pentru o mai lesnicioasă urmă
rire a evoluției sufletești a personajelor 
prezintă însă dezavantajul fragmentării 
uneori excesive a acțiunii. De asemenea, 
împrejurările în care s-a produs destitui
rea lui Velcescu apar insuficient motivate 
și fac discutabile, din punct de vedere al 
veridicității situațiilor, unele rezolvări. Ast
fel, e greu de presupus că situația com
plexă creată în jurul fostului director pu
tea fi rezolvată fără cercetarea ei mai a- 
mănunțită. E drept că abordarea unor as
pecte ale muncii de partid era de natură 
să dea piesei mai multă bogăție și pro
funzime umană, dar asta presupunea o 
mai bună cunoaștere a acesfei munci. In 
piesă, prezența formală a unor activiști de 
partid lasă impresia că înfr-o asemenea 
împrejurare Dobrian se bate de unul 
singur. (De aceea, ar fi fosf în favoarea 
spectacolului dacă în rolul important, dar 
palid conturat, al secretarului de partid 
Sturzu, ar fi fost distribuit un actor cu 
mai multă experiență). în general această 
piesă cu aiîtea reale calități ar fi apărut* 
mult- îmbogățită dacă autorul ar fi pă
truns mai adînc în viața colectivului, în 
miezul relațiilor sale specifice și l-ar fi 
angrenat mai puternic în acțiunea prin
cipală.

Totodată, din momentul culminant al 
piesei, în care Dobrian pornește lupta 
pentru reabilitarea lui Velcescu, și cînd, 
de fapt, se deschid premisele unui nou 
și mare conflict (tabloul cu reprezentan
tul departamentului, Iliescu, promite o 
asemenea dezvoltare), autorul rezolvă lu
crurile în mod neașteptat, creînd erou
lui său principal un drum nevero
simil de neted. Faptul că acțiunea 
se desfășoară mai departe la diferite 
organe de partid, unde Dobrian vine să 
pledeze pentru Velcescu, nu duce de- 
cît aparent la o sporire a tensiu
nii dramatice, pentru că în fond nimeni 
nu-i opune nici o rezistență, după curn 
nici unul din activiștii de răspun
dere cu care ia contact (Săvoiu, lacob) 
nu întreprind nimic serios (ceea ce di
minuează și mai mult rolul lor în eco
nomia piesei) pentru soluționarea „cazu
lui Velcescu", care de altminteri —• așa 
cum aflăm din finalul piesei — a fosf 
soluționat între timp și pe o cale exte
rioară acțiunii din piesă.

Pe scena Teatrului Național „I. L. Ca
ragiale", Ștafeta nevăzută a fost pusă în 
scenă de Moni Ghelerter. Spectacolul —■ 
cum e firesc — e centrat pe rolul Anghel 
Dobrian, fără a se neglija însă caracteri
zarea numeroaselor (poate prea nume
roaselor) personaje, care nu toate au o 
funcție dramatică în piesă. Pe această 
linie, regizorul a fost atent la o justă 
distribuire a accentelor, scoțînd în re
lief momentele-cheie, punînd în valoare 
mesajul lucrării. Păcat doar că soluția 
scenografică a lui M. Tofan îngreuiază 
urmărirea acțiunii, prin rotirea monotonă 
a turnantei, și accentuează fragmentarea 
textului. în Anghel Dobrian apare Ema- 
noil Petru), unul din fruntașii tinerei ge
nerații a Teatrului Național, actor aflat 
în ultima vreme în plină ascensiune. Do
brian e unul din cele mai mari și mai 
dificile roluri ale sale. Energic, demn, 
hotărî! în acțiune, convins de dreptatea 
și frumusețea cauzei pentru care luptă, 
personajul întruchipat de Petruț se în
scrie printre frumoasele realizări ale a- 
cestei stagiuni. Cred însă că figura lui 
Anghel Dobrian ar fi și mai deplin con
turată dacă interpretul ar insista mai 
mult asupra mecanismului sufletesc, asu-

cuprinse în festival se vor asigura 
săptămînal 2—3 filme artistice în 
premieră. Sînt prezentate cicluri de 
filme documentare pe diferite teme 
legate de procesul instructiv-educa
tiv din școli și pentru cunoașterea 
frumuseților patriei. în total vor fi 
prezentate peste 500 filme artistice 
și documentare.

La Teatrul Național „I. L. Caragiale" se repetă piesa „Moartea unui ar
tist" de Horia Lovinescu, în regia Iui Horea Popescu. In fotografie: actorii 
Matei Gheorghiu (Vlad), Toma Dimitriu (Manole), Florin Piersic (Toma)

pra procesului de conștiință al acestui 
om. întregul spectacol ar spori în irtfen- 
sitate dramatică dacă s-ar accentua acea 
încordare lăuntrică ce constituie calitatea 
de bază a lucrării lui Paul Everac și dă 
dezbaterii de idei o pondere deosebită.

în rolul de o singură scenă al 
băfrinului leronim Orzea, este impresio
nantă prezența maestrului Costache An- 
toniu. El dă personajului o sem
nificație deosebilă, reliefînd trăsă
turi esențiale ale unui muncitor con
știent, cu dragoste de meserie și de 
fabrica lui, plin de omenie și de simț 
al răspunderii. Rolul destul de nesigur 
construit al secretarului regional Săvoiu 
este mult îmbogățit de personalitatea lui 
AÂarcel Anghelescu, în special în dis
cuția cu Dobrian, folosindu-și din plin 
excelentele resurse de comedian, el a- 
sigură personajului o superioritate ne
căutată, izvorîtă dintr-o îndelungată ex
periență, învăluită tot timpul de dra
gostea și admirația pentru atitudinea to
varășului său mai tînăr, subliniind in a- 
celași timp simțul de răspundere cu care 
ia cunoștință de cele spuse de Dobrian. 
Marcela Rusu dezvăluie în rolul chimistei 
Elena Tatu încă o fațetă a multilatera
lului său talent ; simți tot timpul sub în
fățișarea ei prin nimic ostentativă, aproa
pe ștearsă, și drama acestei femei, dar 
și puternica ei personalitate cu care știe 
să se stăpînească, să lupte și să învin
gă. Toma Dimitriu, Chirii Economu sau 
elemente tinere ca Simona Bondoc, Flo
rin Piersic, Victor Moldovan, Matei 
Gheorghiu, N. Gr. Bălănescu, Coca An- 
dronescu, Draga Olteanu, Grigore Naga- 
cevski, Marian Hudac etc. dau viață u- 
nor roluri episodice, contribuind la în
chegarea scenică a dificilei partituri a 
piesei lui Everac.

In general, spectacolul condus cu 
mină sigură de Moni Ghelerter poartă 
amprenta acurateței și simțului de ansam
blu ce-i sînt caracteristice.

Inspirată direct din viața întreprinde
rilor industriale, Ștafeta nevăzută îmbo
gățește dramaturgia noastră cu o lucrare 
de largă respirație, cu o serie de chipuri 
reprezentative pentru modul de a gîndi, 
de a simți, de a acționa al clasei noastre 
muncitoare, al noii intelectualități pro
venite din rîndurile ei, azi, în 1964, la 
douăzeci de ani de la eliberarea patriei. 
Acest mod de a gîndi, caracteristic dra
maturgiei noastre noi, constituie o replică 
dată așa-numitului teatru al singurătății și 
disperării cultivat de unii autori ai Occi
dentului, prin înaltul sentiment al solida
rității și demnității umane, al luptei pentru 
viață și creație, ce caracterizează socie
tatea și cultura noastră, întemeiate pe no
bilele principii ale umanismului comunist.

Traian ȘELMARU

De curînd a văzut lumina tiparu
lui revista „Orizont", publicație lu
nară a Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă, care continuă activitatea 
„Scrisului bănățean“. în „Cuvîn- 
tul înainte", pe care redacția 
îl adresează cititorilor, se arată- că 
„revista Orizont își propune să pro
moveze o literatură adine inspirată 
din viață, să oglindească fenomenul 
literar din toată țara, să dezbată în 
paginile ei problemele centrale ale 
literaturii contemporane în spiritul 
hotărîrilor Conferinței pe țară a 
scriitorilor. Noul titlu vrea să mar
cheze eforturile colaboratorilor re
vistei de a-și lărgi orizontul preocu
părilor prin ridicarea\ nivelului ca
litativ al creației, potrivit exigențe
lor de azi ale partidului și poporu
lui, asigurînd, în același timp, și o 
mai largă răspîndire revistei, o le
gătură mai strînsă cu cititorii“.

Numărul care a apărut cuprin
de versuri semnate de Nina Cassian, 
Al. Andrițoiu, Damian Ureche, Ni- 
chita Stănescu, Vasile Nicolescu, 
Anghel Dumbrăveanu, Dim. Rachici, 
o poezie de Adrian Maniu, precum 
și cîteva din postumele lui Lucian 
Biaga ; proza e reprezentată de Eu
gen Barbu, Ion Arieșanu, Sorin Ti
tel. Din cuprins mai semnalăm ar
ticolele : „Luceafărul de ziuă“, evo
care a figurii lui Mihail Emi- 
nescu, de Eusebiu Camilar, „Mo
mentul actual și exigențele li
teraturii“ de Nicolae Ciobanu, „Con
tribuția lui Thomas Mann la lupta 
împotriva fascismului“ de Hertha 
Perez. Unele aspecte ale fenomenu
lui artistic actual sînt oglindite 
prin rubricile „Cronică litera
ră“, „Artă“, „Cărți-reviste“ și „Mi
niaturi critice“. „Poșta redacției“ 
încheie sumarul numărului. Citi
torii așteaptă ca revista „Orizont" 
să obțină succese în promova
rea unei literaturi de actualitate, de 
o înaltă ținută artistică, în spri
jinirea și îndrumarea atentă a tine
relor talente, în reflectarea multi
laterală a vieții literare din regiu
ne și din întreaga țară.

Una din sarcinile de seamă ale 
criticii noastre este aceea de a ur
mări cu grijă și dragoste creația ti
nerilor scriitori, de a-i încuraja și 
stimula în dezvoltarea lor, în reflec
tarea veridică a realității, în însuși
rea măiestriei literare. Printre arti
colele judicioase apărute în ultima 
vreme, merită amintită cronica 
semnată de Nicolae Manolescu în 
„Contemporanul“ cu privire la volu
mul „8 povestiri“ de Nicolae Velea,

Remarcînd de la bun început în
sușirile deosebite ale prozatorului, 
cronicarul scrie, printre altele, re
feritor la povestirile din volum ; 
„Cele mai bune mi se par întreru
pere, în treacăt și La groapa de fu
mat. însușirile deosebite ale autoru
lui sînt evidente și în restul poves
tirilor, dar în acelea Velea e mai 
puțin inspirat. întrebarea este în 
momentul de față ce comțmică pro
zatorul cu mijloacele pe care le are. 
Velea e un analist și un moralist 
totodată. El are mereu aerul că isto
risește niște lucruri asupra cărora a 
meditat îndelung și pe care ni le 
oferă acum nouă spre reflecție, Sin
tern lăsați să bănuim că autorul își 
cunoaște perfect personajele, care 
nu mai au secrete pentru el, că știe 
de la început cum se voi' sfîrși lu
crurile, dar că nu-și poate refuza 
plăcerea de a „înscena“ totul spre 
edificarea noastră. E ca și cum scri
itorul, care cunoaște „morala“, ia 
fabula încă o dată de la cap. Co
mentariile (puse nu o dată în gura 
personajelor) sînt foarte laconice, 
dar au o savoare specială, ușor mu
calită. în La groapa de fumat, tot 
ce ni se istorisește nu e decît pre
text pentru autor de a observa 
cîteva tipuri și o anumită atmosferă 
sufletească. După terminarea treie
ratului, cîțiva țărani mai rămîn la 
groapa de fumat. Recolta a fost bo
gată, acum peste cîmp domnește li
niște nefirească, iar ei sînt obosiți, 
„fiecare mulțumit de oboseala lui“ 
și parcă se feresc să exprime aceas
tă mulțumire. ...Finețea observa
țiilor e neîndoielnică. Oamenii vor
besc de una, de alta, lucruri indife
rente, sub care se ascunde însă a- 
ceeași satisfacție, ce nu poate fi ex
primată, a muncii rodnice... Un 
„caz“ rie este supus spre reflecțiejși 
în discutata povestire în treacăt. 
Personajul Duminică e, la numai 
douăzeci de ani, cel mai bun șofer

Nu de multă vreme, „Gazeta lite
rară“ (9/519) a publicat nuvela „Su
fereau împreună“ a tînărului pro
zator Ion Băieșu. Cunoscut cititori
lor din lucrările publicate în presa 
noastră literară, ca și din volumul 
„Noapte cu dragoste“, care a întru
nit aprecieri meritate ale criticii 
noastre, I. Băieșu s-a remarcat în 
ultimii ani ca un prozator de talent. 
O însușire a tînărului scriitor e cul
tivarea. cu bune rezultate, a schiței 
și povestirii satirice, tărîm pe care 
dovedește o reală înzestrare. Și nu
vela asupra căreia ne-am oprit vă
dește posibilitatea autorului de a 
sesiza și supune criticii unele com
portări nedemne în noua societate, 
de a blama lenea spirituală, indife
rența, starea de apatie sufletească. 
Există, în paginile nuvelei, unele 
pasaje izbutite în care sînt satirizate 
aceste rămășițe ale unui vechi mod 
de a gîndi, de a concepe viața. Cei 
doi eroi — soțul, tehnician zooteh

Vîzliînd expoziția „William Shakespeare în Romînia". Foto: Gh. Vințilă

Lucrările Reuniunii internaționale 
a oamenilor de teatru

Miercuri, în cadrul lucrărilor Reu
niunii internaționale a oamenilor de 
teatru, găzduită de Comitetul națio
nal romîn pentru I.T.I., au con
tinuat discuțiile asupra referatelor 
prezentate. Au luat cuvîntul regizo
rii Moni Ghelerter și Alexandru 
Finți, artista Beate Fredanov, re
gizorul Radu Penciulescu, vicepre
ședinte al Consiliului teatrelor din 
C.S.C.A., artistul György Kovacs. 
Studenți ai Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale“ din București și ai Institu
tului de teatru „Szentgyörgyi Istvan“ 
din Tg. Mureș au prezenta? apoi 
exerciții de improvizație. Delega
ții străini sosiți la reuniune s-au în
tâlnit la prînz, la Asociația oameni
lor de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, cu oameni de teatru ro- 
mîni.

★
După-amiază au avut loc discuții 

pa marginea exemplificărilor pre

din raion, și-și închipuie că, avînd 
„prea puțin timp în urmă și prea 
mult înainte“, poate să se mai odih
nească, să se mai dezmierde, trăind 
o vreme „provizoriu“. Mai tîrziu va 
redeveni serios. Chestiunea e a răs
punderii actelor noastre. Viata nu e 
un joc, explică scriitorul, și o clipă 
de destindere e, uneori, de ajuns 
spre a se produce ireparabilul. ...Fi
nețea povestirii e de a surprinde o 
formă extrem de subtilă de superfi
cialitate în relațiile cu oamenii, care 
nu poate fi observată numaidecît 
și e, din această cauză, foarte peri
culoasă“.

„Nuvela cea mai bună — spune 
criticul în continuare — ni se pare 
întrerupere, care ne dă, mai mult 
ca oricare din povestirile lui Velea, 
sentimentul că autorul, mereu sub
til în analiză, poate condensa în 
cîteva pagini experiențe din cele 
mai complexe, urmărind mai multe 
destine, pe mari întinderi de timp. 
Caracterul demonstrativ nu lipseș
te ; socialismul, spune la urmă au
torul, e un tren care merge necon
tenit înainte și de care unii se țin 
mai ușor, alții mai greu, alții deloc. 
Cu alte cuvinte, procesul de clarifi
care socială nu e uniform, produ- 
cîndu-se în funcție de fiecare om : 
„ideea“ transpare însă dintr-o na
rațiune densă, surprinzătoare pe 
alocuri“.

Cronica scoate în evidență intuiția 
psihologică a lui N. Velea, mijloa
cele sale de analist, remarcabilul 

rsimț al nuanței, făcînd totodată re
zerve cu privire la unele schițe cu
prinse în volum. „în Sunetele, Ulti
ma proprietate și celelalte, mijloacele 
de analist ale autorului, intuițiile, 
finețea sînt la fel de remarcabile, 
însă povestirile trezesc o oarecare 
îngrijorare. Acestea nu stau toate 
exact pe același plan. Sunetele e o 
schiță interesantă. Colectivistul Ples- 
picute își aude din cînd în cînd unel
tele din vechea lui gospodărie indi
viduală. E un fel de a spune că 
Plesnicute nu se poate bucura cu a- 
devărat decît de lucruri și întâm
plări care-1 leagă de situația mai 
veche de proprietar. „Și-i era necaz 
și rușine că pentru a și le aminti 
trebuia să devină din nou proprie
tar“. Ideea e neașteptată : simțul 
proprietății persistă în conștiință în 
forme din cele mai curioase. însă 
ceea ce „sunetele“ îi evocă lui Ples

nist, și soția, tehnician într-un ate
lier de fotografie — se căsătoresc 
datorită hazardului. După ce se sta
bilesc însă în sat, cei doi eroi ai nu
velei află up sens superior vieții lor, 
muncesc cu însuflețire, dovedesc e- 
lan în tot ce întreprind pe plan ob
ștesc și cîștigă astfel stima și prețui
rea celor din jur. Dar, după un an, 
soțul cade pe panta descompunerii 
morale ; ca urmare, produce o pa
gubă însemnată gospodăriei agri
cole al cărei zootehnician era și aș
teaptă să-și primească sancțiunea.

Prăbușirea morală dă celor doi soți 
un sentiment euforic. Ei se izolează 
cu tot dinadinsul de cei din jur și își 
imaginează o cumplită suferință, 
„suferă amîndoi“. Au sentimentul că 
suferința a dat „iubirii lor un far
mec neașteptat“. De aceea, chiar a- 
tunci cînd eroul principal e ajutat 
să-și răscumpere greșeala și i se 
oferă posibilitatea să se îndrepte, cei 
doi soți regretă că „motivul tristeții 

zentate de studenții romîni. Au luat 
cuvîntul : René Hainoux (Belgia), 
Jan Kopecky (R. S. Cehoslovacă), 
Arvi Kivimaa (Finlanda) Jean Dar- 
cante și Michel Saint Denis (Franța), 
prof. Armin-Gerd Kuckhoff (R. D. 
Germana), Orazio Costa, Ruggiero 
Iacobbi (Italia), Gheorghe Carabin 
(R. P. Romînă), dr. Ferenc Hont 
(R. P. Ungară).

în cursul zilei de miercuri au mai 
sosit pentru a participa la Reuniunea 
internațională a oamenilor de teatru 
noi oaspeți : Mladja Veselinovic, se
cretar general al Comitetului națio
nal iugoslav pentru I.T.I., Takis Mu- 
sanidis, secretar general al Comite
tului național grec pentru I.T.I., dr. 
Lakshmi Nanain Lei, directorul 
Academiei de teatru „Allahabad“ din 
New Delhi.

Seara, Comisia națională a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O. a oferit 
o masă în cinstea delegaților,

(Agerpres) 

nicute nu e grozav de interesant, 
mai exact, nu explică artisticește 
tînjeala periodică a personajului“.

„Nu fără surprindere — se arată 
în continuare — descoperim „ideea“ 
în Ultima proprietate : niște țărani 
cu oarecare stare intră în colectivă 
și alcătuiesc o echipă condusă de 
fiul celui mai sărac om din satul de 
altă dată. Acesta n-are încredere în 
nimic, i se pare curios că i se dă as
cultare. Dar țăranii îl ascultă, de- 
terminîndu-1 să se convingă de au
toritatea lui. Cusurul schiței e că 
lasă ideea. cam neacoperită. îneîntaț 
de observația pe care a făcut-o, 
autorul nu dă atenție detaliilor și 
transformarea lui Oncică se produce 
brusc. Artificiul e evident. Nu alt
ceva se întâmplă în Noapte indis
pusă (ca să nu mai vorbim de Dru
mul și Transferul, de-a dreptul 
proaste), Iarăși schița promite mai 
mult decît dă pînă la urmă. E urmă
rită o criză de creștere a unor ado
lescenți care iau deodată cunoștință 
de ei înșiși. Finețea analizei e în a- 
fară de discuție, însă universul su
fletesc al personajelor e sărac.

Spirică, cel la care momentul cri
tic e lucid, e singurul interesant. 
Tele e un Paraschivescu din nuvela 
lui D. R. Popescu, foarte inventiv, 
trecînd de aceea de mincinos. Umblă 
noaptea cu un balonseide transpa
rent și cu becuri la subsuoară, ca o 
„coloană de lumină“. Cînd vrea să 
nu-i fie tulburate gîndurile, își pune 
pe urechi niște căști radiofonice, 
însă dincolo de pitorescul insului nu 
e mare lucru. S-a discutat de mult 
despre ciudățenii, firi sucite în pro
za tinerilor. Nu bizareria e supără
toare la unii din eroii lui D. R. Po
pescu, Velea, F. Neagu sau Țic, ci 
lipsa de substanță. Toți din familia 
Merdenele sînt niște ciudați, dar 
asta se explică din modul lor ae 
viață. însă Tele nu se ține ca per
sonaj, apucăturile ciudate înlocuind 
de fapt orice altceva. El e o fantomă 
transparentă care luminează noap
tea, n-are trup“.

„Nuvelele lui Velea, cînd nu risi
pesc însușirile foarte bune ale pro
zatorului, sînt admirabile — arată 
în încheiere cronica din „Contem
poranul“. Volumul ca atare e inegal 
(la nivelul talentului lui Velea), ceea 
ce nu-1 împiedică să constituie una 
din cele mai interesante culegeri de 
nuvele din ultimul timp“.

lor dispăru într-o singură zi“, sînt 
nemulțumiți că cei din jur nu i-au 
lăsat să sufere. Asemenea cazuri de 
regresiune morală se pot întîlni în 
viață. Credem însă că e de datoria 
scriitorului să le explice în mpd ar
gumentat, temeinic, să le analizeze 
în profunzime. Tînărul prozator n-a 
motivat cu suficientă adîncime dru
mul spre această stare de decădere 
morală, ci s-a menținut doar la as
pectele de suprafață, punînd totul pe 
seama întîmplării.

Nuvela pare scrisă în grabă, ne
șlefuit, prezentînd neglijente “ sti
listice, fapt ce ne-a fost sesizat și- 
într-o scrisoare primită de la un ci
titor al ziarului nostru.

însușirile lui Ion Băieșu, talentul 
său valorificat în lucrări izbutite, 
constituie o obligație pentru o tot 
mai profundă cunoaștere a vieții, 
pentru o muncă artistică perseve
rentă, de adîncime, singura cale spre 
împliniri literare.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI
DE PICTURĂ
CONTEMPORANĂ ENGLEZĂ

Miercuri la amiază s-a deschis în 
sala Dalles din Capitală Expoziția 
de pictură contemporană engleză. 
După cuvîntul de deschidere rostit 
de artistul poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
au vorbit James Dalton Murray, 
ambasadorul Marii Britanii în R. P. 
Romînă, și R. L. Charles, directorul 
Galeriilor de pictură de la Muzeul 
de Artă din Walles. Au fost de față 
Dumitru Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari din Ministe
rul Afacerilor Externe, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, oa
meni de artă, ziariști'. Au fost pre- 
zenți șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpre®
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Obiectiv central în construcții:
SCURTAREA TERMENELOR DE EXECUȚIE

industriale ale Capitalei
(executant: Trustul 1 Construcții)

Ing. Nicolae POPESCU i

Ing. Nicolae GHEORGHIU :

SINCRONIZAREA LUCRĂRILOR

Gheorghe TĂNASE

BRIGĂZI COMPLEXE

pale a fabricii.

Pipera.

Leg'at de contribuția constructorului în organizarea lucrărilor pe 
faze dé execuție și de folosirea metodelor avansate de lucru, și-au mal 
spus părerea și alți participant la consfătuire.

mai mare a

IN PRODUCȚIE

Metodele Industriale de construcții sint tot mal larg extinse pe șantierele 
Trustului 1 Construcții. Iată in fotografie o fază de montaj a stilpilor și 

fermelor precomprimato la o hală industrială.

IN MONTAJ

:emnos cu circa 120 m c

ca o mare

Arh. Iulian TUDOSE !

ATENȚIE DIFERENȚIATA

experien- 
domeniul 
execuției 
în față

FIECĂREI OPERAȚII

PROIECT DE ORGANIZARE 
DETALIAT

Ing. Nicolae TOMA 
șeful șantierului 
Complexului industrial 
Militari

Fabrica de stofă de mobilă.
Secție nouă la fabrica de lînă pieptănată
Secția de placaj ceramic glazurat.

s-au folosit soluțiile cele mal po
trivite. Astfel, la una din hale s-a 
folosit scheletul metalic, la altele — 
stîlpi și grinzi prefabricate din be
ton armat și ferme metalice. In a- 
cest fel fazele de lucru au putut fi 
mai bine organizate, iar durata de 
execuție a halelor a fost redusă.

în desfășurarea în ritm susținut a 
lucrărilor încă de la începerea lor, 
contează mult și pregătirea ampla
samentului. La ridicarea scheletului 
halelor noi am aplicat sistemul 
montajului paralel cu nivelarea te
renului. La unele obiective s-a tre
cut la montaj după nivelarea defini
tivă a terenului. Deși, la prima ve
dere, s-ar părea că aceasta ar duce 
la întîrziere, practica a dovedit con
trariul. Avînd amplasamentul bine 
pregătit, macaralele și celelalte uti
laje grele pot circula mai ușor fiind 
utilizate la întreaga lor capacitate. 
Pornind de la experiența acumula
tă, la fabrica de betoane am asi
gurat, în primul rînd, introduce
rea rețelelor de apă, canalizare șl 
de forță, precum și căile de acces. 
Toate acestea ne dau în prezent po
sibilitatea să continuăm construcția 
într-un ritm mai rapid' și în condi
ții de lucru mai bune. Spre a înlă
tura timpii neproductivi în funcțio
narea unor utilaje speciale, solicitate 
mult pe alte șantiere, am luat o mă
sură, în aparență simplă : să adu
cem pe șantier și să punem în func
țiune macaraua mobilă grea numai 
după ce se vor turna — și vor fi 
gata spre a fi montați — toți stîlpii 
fabricii de betoane. în acest fel a- 
cești stîlpi vor putea fi montați în 
7—10 zile, iar macaraua va fi din 
plin folosită.

Căutăm să asigurăm o bună utili
zare fiecărui mecanism de pe șan-

In activitatea constructorilor 
foarte mult felul cum

Formele avansate, științifice, de or
ganizare a muncii pe șantiere se extind 
tot mai mult. Printre acestea se află și 
formarea de brigăzi complexe cu echipe 
specializate pe operații. Pe șantierele 
unde am lucrat m-am convins de avan
tajele însemnate ale lucrului în bri
găzi complexe. Se asigură folosirea ra
țională a timpului de lucru și a utila
jelor, lucrările sînt executate conform 
graficelor și în ordinea impusă de teh-

Fabrica de radiatoare și băi.
Fabrica de obiecte sanitare din porțelan.
Fabrica de armături neferoase și echipament 
metalic.
Fabrica de înnobilare plăci fibrolemnoase și 
Fabrica de binale (uși și ferestre) — C.I.L. 
Pipera.

Fabrica de betoane celulare autoclavizate.
Fabrica de pîine.
Secție nouă la fabrica de încălțăminte „Pro 
greșul" etc.

se execută, de 
. Procesele 
realizată la

După cum se știe, primul pas al 
constructorului, prima problemă 
luată de el spre rezolvare, cînd în
cepe ridicarea unui obiectiv este or
ganizarea cu temei a șantierului. 
Aici se poate vedea cel mai bine 
concepția constructorului, arta de a 
eșalona judicios lucrările, spiritul lui 
gospodăresc. De toate acestea depind 
în ultimă instanță mersul lucrărilor 
de construcții și montaj, respectarea 
graficelor de execuție, accelerarea 
punerii în funcțiune a obiectivelor. 
Pe bună dreptate se poate spune că 
organizarea constituie o chestiune 
hotărîtoare în munca pe șantier, un 
domeniu în care inițiativa muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor are 
un cîmp larg de afirmare.

Pe șantierul Complexului indus
trial Militari s-au construit și se ri
dică în continuare cîteva întreprin
deri producătoare de materiale de 
construcții și instalații. Gruparea 
mai multor unități într-o zonă rela
tiv restrînsă a creat posibilitatea 
executării unor lucrări de utilități 
comune, folosirii mai judicioase a 
terenului și reducerii volumului de 
investiții. Pînă în prezent au intrat 
în funcțiune fabricile de radiatoare 
și băi, de obiecte sanitare din por
țelan șl de armături neferoase și 
echipament metalic. în prezent lu
crăm la construcția unei secții a fa
bricii de obiecte sanitare din porțe
lan — secția de placaj ceramic gla
zurat.

în grăbirea ritmului lucrărilor de 
construcție o mare importanță au 
organizarea temeinică și în amănun
țime a lucrărilor pe fiecare fază de 
execuție, alegerea metodelor cores
punzătoare naturii obiectivelor. Pe 
noi ne-a ajutat mult faptul că 
la ridicarea halelor industriale,

Fotografia de sus reprezintă un 
aspect de lucru pe șantierul Fa
bricii de stofă de mobilă. Munci
torii din brigăzile de Herar-beto- 
nlștl condusă de Constantin Miu- 
lescu și de dulgheri condusă de 
Bodo Andrei — brlgâzl fruntașe In 
întrecerea socialistă pe 1953 — 
execută acoperișul halei princl-

Fotografla din stingă t clădirea 
fabricii de înnobilare a plăcilor 
fibrolemnoase din cadrul C.I.L.*

tează
gîndit, întocmit și respectat pro
iectul de organizare a șantierului și 
de desfășurare a lucrărilor. Pe șantierul 
nostru a fost întocmit un proiect de 
organizare, detaliat pe lucrări și peri
oade, cu tot ceea ce trebuie făcut de 
Ia început pînă la închiderea șantieru- 
1. “ ' " '

Așa cum a dovedit 
ța șantierului nostru, 
organizării șantierelor, 
lucrărilor, constructorii 
un cîmp larg în cadrul căruia, pot 
să-și manifeste din plin inițiativa. Fixa
rea punctelor de lucru, formarea și re
partizarea brigăzilor și echipelor, eșa
lonarea execuției și sincronizarea lu
crărilor în flux, mecanizarea, folosirea 
de metode avansate și de materiale noi 
depind de constructor.

La fabrica pe care o construim am 
ținut seama de aceste lucruri. Avînd 
din timp proiectele am putut asigura o 
bună eșalonare a lucrărilor în ordinea 
succesiunii lor. Sincronizarea făcută a 
prevăzut execuția definitivă, încă de la 
început, a lucrărilor exterioare, de cota 
0, înlăturîndu-se astfel o serie de chel
tuieli suplimentare. La hala principală 
a fabricii, după ce s-au executat insta
lațiile subterane și rețelele accesorii, a 
fost turnat în mod definitiv planșeul. 
Aceasta a dat șantierului un aspect de 
ordine și curățenie, a creat condiții mai 
bune de lucru și, firește, a asigurat o 
mobilitate mai mare a utilajelor la 
diferitele fronturi de lucru. Pe a- 
cest planșeu a fost montată o 
macara pe pneuri care s-a putut de-

După cum se știe, pe 
procesele de lucru sînt 
în două părți — operații 
execută pe cale uscată și 
cale umedă. Ritmul de lucru pe 
șantiere depinde, în ultimă analiză, 
de raportul în care se află aceste ope
rații în volumul total de lucrări ale șan
tierului respectiv. Extinderea procese
lor uscate este o condiție esențială pen
tru a asigura un ritm viu, o perfectă 
continuitate a lucrărilor. Aceasta pentru 
că asemenea lucrări nu sînt condițio
nate de perioada cînd 
frig, ploi, sau ninsori etc. 
uscate cuprind cofrarea — 
noi pe șantier în proporție de peste 80 
la sută din panouri tego — susținerile 
metalice, montarea grinzilor exten
sibile prefabricate etc. Prin extinderea 
proceselor uscate am reușit să obținem, 
pe lingă reducerea consumului de ma
terial 
ritm de execuție mai rapid; multe lu
crări sînt executate în avans față de 
grafic.

în ce privește procedeele umede, se 
urmărește în primul rînd perfecționarea 
tehnologiei la prepararea și turnarea be- 
toanelor, la executarea tencuielilor ș-a. 
Pregătirea lucrului pe timpul friguros a 
necesitat fără îndoială unele cheltuieli. 
Ele devin însă aparente. Aceasta pen
tru că prin buna organizare a muncii, 
prin asigurarea continuității lucrului, 
s-au creat condiții pentru scurtarea ter
menelor stabilite cu circa 45 de zile.

șantiere, 
divizate 
care se 
cele pe

nologia realizării construcției respective, 
în cadrul brigăzilor complexe crește răs
punderea muncitorilor față de calitatea 
lucrărilor și gospodărirea materialelor. 
Lucrul cel mai important este însă obți
nerea unei înalte productivități a mun
cii — care, în cazul de față — este de 
cîteva ori mai ridicată, în comparație 
cu cea realizată prin aplicarea vechilor 
metode. Ar fi bine ca și trustul nostru 
să se ocupe cu stăruință de extinderea 
acestei forme de organizare a muncii.

în acest proiect au fost prevăzute 
soluții și metode de execuție în func
ție de specificul fiecărei lucrări; s-a 
stabilit ca o mare parte din lu
crări să se execute mecanizat. So
luțiile constructive folosite la cele două 
fabrici — de înnobilare și de binale — 
au prevăzut elemente prefabricate 
(stîlpi, ferme, pane, plăci termoizolante 
de acoperiș), pe șantier executîndu-se 
numai lucrări de asamblare și montaj. în 
acest fel s-a ajuns la un ritm rapid de 
execuție, termenele de montare a fer
melor fiind reduse cu circa 30 la 
sută. în aceeași măsură au fost reduse 
termenele prevăzute în grafic și la lu
crările de instalații.

tier. La montarea plăcilor autocla
vizate se folosesc cu bune rezultate 
macaralele „Pionier“, în locul maca- 
ralelor-turn. Cu ajutorul lor plăcile 
sînt transportate pe acoperiș, așezate 
pe cărucioare-platformă — mecanis
me confecționate pe șantier — și 
duse la locul de montaj. Preocupă
rile noastre nu s-au oprit aici. S-au 
confecționat dispozitive care permit 
ridicarea a 2-3 plăci deodată. Toate 
aceste mecanisme și dispozitive au 
un mare efect asupra creșterii pro
ductivității muncii pe șantier.

Și în execuția instalațiilor inte
rioare s-au găsit noi rezerve de gră
bire a lucrărilor. Organizarea muncii 
s-a făcut pe faze, în flux continuu, 
ceea ce asigură un ritm mai intens 
de lucru. Instalația de forță a fost 
executată după un sistem modern : 
în locul cablurilor înșirate pe pere
ții halelor, sau îngropate — cum se 
obișnuiește — barele de aluminiu au 
fost introduse în jgheaburi montate 
sus, sub fermele de la acoperiș. De 
aici se trag racordurile la mașini. 
Prin acest sistem s-a cîștigat un 
timp prețios la montarea instalații
lor ; în plus, interiorul halelor are 
astfel un aspect mal frumos.

Un lucru deosebit de important 
pentru punerea în funcțiune la ter
men a noilor obiective este încheie
rea la timp a tuturor lucrărilor în
cepute, inclusiv utilitățile necesare 
— stații de transformare, centrale 
termoelectrice, instalații de apă etc. 
în această privință solicităm un 
sprijin mai concret din partea be
neficiarului.

plasa cu ușurință atît în lungul halei cît 
și transversal. în acest fel s-a folosit nu
mai o maoara, în loc de două cum se 
prevăzuse inițial, iar munca brigăzilor 
de constructori și montori, organizată 
pe faze de execuție și bine sincronizată, 
a fost mai spornică. Productivitatea rea
lizată este cu 30 la sută mai mare de- 
cît pe alto șantiere ale trustului.

Harta industrială a Capitalei s-a îmbogățit în pri
mii 4 ani ai șesenalulul cu noi fabrici și uzine mo
derne. Volumul de investiții alocat anul acesta pen
tru orașul București este de 2 ori mai mare decit 
în 1959, reprezentînd aproape 15 la sută din 
totalul investițiilor pe țară. Vor intra în funcțiune 
noi capacități de producție în sectorul energetic, în 
industria construcțiilor de mașini, electrotehnică, 
de prelucrare a lemnului, de materiale de construc
ție, în industria bunurilor de consum. Subliniind 
sarcinile de mare însemnătate,, prevăzute în planul 
de stat pe 1964, în domeniul investițiilor, în cuvîn- 
tarea rostită la Conferința organizației de partid a

orașului București, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat că : „Problema centrală a planului de 
investiții o constituie accelerarea execuției și pu
nerii în funcțiune în primul rînd a lucrărilor în
cepute“. Spre realizarea acestui obiectiv esențial își 
concentrează în prezent eforturile constructorii din 
Capitală. O discuție, în cadrul unei consfătuiri, or
ganizate la redacție, cu cadre tehnice de pe șantie
rele Trustului 1 Construcții al Ministerului Indus
triei Construcțiilor, a scos la iveală experiența și 
posibilitățile constructorilor în domeniul scurtării 
duratei de execuție a obiectivelor industriale.

.f.- ■ '

COLABORARE STRÎNSĂ
ÎNTRE CONSTRUCTOR, PROIECTANT
Șl BENEFICIAR

Concretizarea practică a tot ce au 
elaborat proiectanții se face, după 
cum se știe, de către constructori. 
Pe multe șantiere, constructorii vin 
în sprijinul proiectanților prin 
completări la unele soluții construc
tive, prin îmbunătățiri la tehnolo
gia de execuție a lucrărilor. Bene
ficiarii de investiții sînt, la rîndul 
lor, direct interesați în bunul mers 
al lucrărilor pe șantiere, avînd o- 
bligația de a asigura în timp util 
documentația tehnică, mașinile și 
utilajele tehnologice. S-a confirmat 
în practică necesitatea ca între cei 
interesați în realizarea la termen a 
noilor obiective industriale — pro
iectant, constructor și beneficiar — 
să existe o colaborare strînsă, sis
tematică, de la începerea lucrărilor 
și pînă la intrarea în funcțiune a 
noilor capacități de producție. Par- 
ticipanții la consfătuire au dat o 
mare atenție acestor probleme.

Chiar în faza de elaborare a pro
iectului de execuție — a spus ing. 
MIHAI ȚENEA, din cadrul ser
viciului tehnologic al Trustului 
nr. 1 construcții — este necesar 
să existe o strînsă colaborare 
între proiectant și constructor. 
Stabilirea soluțiilor tehnice se face 
— cum se știe — de către proiec
tant de comun acord cu trustul. Ca
drele tehnice de pe șantiere, care 
de-a lungul anilor au căpătat o 
bună experiență în construirea di
feritelor obiective, își aduc aportul 
la adoptarea celor mai eficiente so
luții de execuție. Este edificator, 
un exemplu. La noua secție aflată 
în construcție la fabrica de încălță
minte „Progresul“, constructorul, 
studiind amănunțit proiectul, a pro
pus să se înlocuiască soluția de e- 
xecuție din profile și tablă ambuti- 
sată a fațadei principale, cu ele
mente prefabricate din beton. Se 
realizează pe această cale o econo
mie la costul lucrărilor de 250 000 
lei. înainte de a fi trimis șantieru
lui, proiectul de execuție este ana
lizat și de serviciul nostru tehnolo
gic. Au fost cazuri cînd, chiar la 
nivelul acesta de verificare, s-a do
vedit necesar să se înlocuiască o 
soluție, o metodă de execuție. în 
general, urmărim să se stabilească 
soluții care să asigure industrializa
rea lucrărilor, o productivitate mai 
înaltă pe șantiere.

Tendința spre extinderea metode
lor industriale de lucru pe șantiere 
trebuie să pornească în primul rînd 
de la proiectant. Acest lucru nu 
se întîmplă întotdeauna. Să luăm, de 
pildă, unele construcții ale indus
triei alimentare. Necesitățile tehno
logice impun ca plafoanele să fie 
într-un anumit fel construite. Din 
lipsă de elemente prefabricate de 
diferite construcții, se recurge ade
sea la turnarea din beton monolit, 
soluție mai costisitoare șj puțin pro
ductivă.

Sarcina de a elabora noi elemen
te de prefabricate din beton revine 
Institutului pentru proiectarea con
strucțiilor tip. Aici se studiază de 
vreo doi ani de zile alte tipuri de 
ferme, grinzi etc., urmînd ca abia 
în acest an să se facă diferite ex
perimentări. După părerea noastră, 
elaborarea proiectelor pentru tipi
zarea unor elemente de construcții 
este întinsă pe o perioadă mult prea 
lungă.

Este cunoscut — a arătat ing. 
TOMA ILIESCU, șeful șantierului 
fabricii de pîine — că executarea 
lucrărilor pe șantiere se face pe 
baza unor grafice de execuție. Din 
ele decurg obligații atît pentru con
structori, cît și pentru beneficiari. 
Pe baza graficelor, constructorii pot 
mobiliza larg și eficient toate mij
loacele ca lucrările să se desfășoa
re în ritm susținut. Care este situa
ția pe șantierul nostru ? O parte 
din documentație nu ne-a fost pre
dată de beneficiari la termenul pre
văzut. Aceasta ne creează greutăți 
în execuție. Mă refer la structura 
de rezistență de la corpul principal 
al viitoarei fabrici. Nu mai vorbesc 
că, deseori, unele detalii din docu
mentație sînt modificate pe par-

Propuneri, păreri, sugestii
• în cadrul șantierului fabricii de stofă 

de mobilă s-au experimentat, cu bune re
zultate, două utilaje — un buncăr pitic cu 
autoîncărcare și autodescărcaro și un trans
portor monoșină. Consider că aceste utilaje 
nr putea fi produse în serie, dînd posibi
litate extinderii mecanizării transportului 
materialelor po șantiorc. Adesea se experi
mentează prea mult diferite utilaje de mică 
mecanizaro și din această cauză clo ajung 
la un moment dat să fie depășito ca per- 
formanlo tehnice. (MIHAI ȚENEA, inginer).

® Socotim util, după părerea noastră, ca 
sectorul do construcții să fie dotat cu noi 
macarale po pneuri și do un tonaj mai 
mare. Aceasta ar asigura deplasarea lor o- 
perativă și mai ușoară de po un șantier pe 
altul. (NICOLAE TOMA, inginer).

e Ar fi bino ca fierul beton pesto di
mensiunea de 12 mm să fie livrat șantie
relor în baro și nu sub formă de colaci. 
Se ușurează astfel munca echipelor de 
fierar-betoniști Ia confecționarea armături
lor. (ANDREI VASILE, șef do brigadă).

e O coordonare mai Judicioasă a lucră
rilor do construcții și a celor de instalații, pe 
toato fazele de execuție, ar contribui la 
grăbirea ritmului lucrărilor, Ia evitarea 
spargerilor de ziduri și betoane, caro se 
răsfrîng în cole din urmă, asupra ca
lității finisajelor. (GHEORGHE TĂNASE, 
maistru).
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cursul execuției. în asemenea ca
zuri se consumă muncă în plus, se 
produc pierderi de materiale și de 
timp.

în legătură cu documentația, ar 
mai fi ceva de adăugat. E bine ca 
proiectantul să țină seama de posi
bilitățile și de mijloacele de execu
ție de care dispune întreprinderea 
constructoare. De ce să n-o spu
nem : uneori se proiectează fără să 
se vadă șantierul. Cred că ar fi u- 
tilă o colaborare mai strînsă între 
proiectant și constructor încă din 
faza proiectării, pentru ca eventua
lele propuneri ale constructorului să 
fie prinse în proiecte de la început.

Asigurarea din timp cu documen
tația tehnică este în strînsă legă
tură cu aprovizionarea șantierelor 
cu materialele necesare. Am con
statat că, uneori, neavînd toată do
cumentația, sintern puși în situația 
de a cere pe parcurs anumite ma
teriale pe care nu le-am putut pre
vedea cînd am întocmit planul de 
aprovizionare. Sigur că aceste ma
teriale nu se pot procura de la o zi 
la alta, și iată că apar iar greutăți 
în execuție. Această problemă, deo
sebit de importantă, va trebui să 
preocupe mai mult atît pe benefi
ciarii de investiții, cît și pe pro- 
iectanți.

Pare curios, dar uneori — a spus 
ION FRANGOPOL, inginer-șef al 
Trustului 21 instalații și montaje — 
proiectele de execuție ne sînt tri
mise fără să se precizeze toate ele
mentele de care avem nevoie. în 
plus nu există întotdeauna o coor
donare între lucrările de construcții 
și cele de instalații, fapt care produce 
perturbări în execuția lucrărilor și 
provoacă cheltuieli suplimentare. 
De pildă, pentru fabrica de pîine, 
proiectele de execuție nu prevăd a- 
cele goluri care trebuie lăsate în 
diverse elemente de construcție 
pentru introducerea conductelor de 
transport pneumatic al materiei 
prime, a cablurilor, a conductelor de 
apă. Am ruga pe proiectanți să vină 
mai des pe șantier să vadă cum 
prinde viață ceea ce ei au realizat 
la planșetă. Ar fi bine ca atunci 
cînd concepe o lucrare, proiectan
tul să-și spună : eu aș putea s-o e- 
xecut ? Credem că atunci cei care 
proiectează lucrări, fără a preve
dea toate detaliile de execuție, ar 
fi mai exigenți. S-ar cîștiga astfel 
timp, execuția lucrărilor s-ar des
fășura mai repede.

Am putea cita multe exemple — 
a spus ing. CONSTANTIN IONES- 
CU, director tehnic al Trustului nr. 
1 Construcții — cînd printr-o con
lucrare strînsă între constructor, 
proiectant și beneficiar, diferi
te lucrări de investiții au in
trat în funcțiune înainte de ter
men. în ultimul timp majori
tatea obiectivelor pe care le-am 
construit au fost date în funcțiune 
în termene de sub un. an și 5 luni. 
Sînt însă cazuri cînd în relațiile cu 
proiectanții și beneficiarii ne con
sumăm mult timp în discuții sterile, 
pe probleme mărunte, de ordin fi
nanciar, care duc la pierdere de 
timp, în loc să ne concentrăm îm
preună forțele pe problemele tehni
ce ale execuției, pe îmbunătățirea 
soluțiilor și metodelor adoptate.

Sînt de acord cu cele spuse aici de 
ceilalți tovarăși în legătură cu 
neajunsurile pe care noi, construc
torii, le mai întîmpinăm în ce pri
vește documentația tehnică. Aș a- 
dăuga doar că ar fi bine ca eforturi
le pe care le facem pentru scurtarea 
termenelor de execuție să fie spriji
nite, în aceeași măsură, de benefi
ciarii de investiții prin asigurarea la 
vreme a șantierelor cu utilaje teh
nologice. Este bine să se sublinieze 
încă odată că în construcții există un 
singur scop, o singură cauză comună 
atît a constructorilor, cît și a proiec
tanților și beneficiarilor. Cu efor
turi unite se va ajunge — și a- 
cest lucru e pe deplin posibil și do
vedit de experiență — să se 
grăbească execuția și punerea în 
funcțiune a noilor obiective pre
văzute în planul de investiții.

Se montează stîlpll prefabricați din 
beton armat, turnați pe șantier, Ia 
viitoarea fabrică de betoane celu

lare autoclavizate.
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La semănat pe epavele Olteniei
în ultimele zile, în Oltenia timpul 

S-a încălzit, temperatura în sol ajun- 
gînd în unele locuri la 10-12 grade. 
Oameni, tractoare, mașini au împîn- 
ziț ogoarele. Se lucrează de zor la 
semănat, la îngrijirea arăturilor și 
semănăturilor de toamnă. Calitatea 
constituie o preocupare de seamă. 
Față de alț.i ani, se lucrează la un 
nivel agrotehnic superior. Dar, să 
dăm o raită prin mai multe unități 
agricole din regiune.

ßUPÄ INDICAȚIILE SPECIALIȘTILOR
In regiunea Oltenia, semănatul 

porumbului a început de cîteva zile 
să se desfășoare din plin. Numai în 
ultimele două zile au fost. însămîn- 
Jate aproape 15 000 ha. In gospodă
riile colective din raionul Calafat 
s-au însămînțat 2 950 ha, la Caracal 
3 620 ha, iar la Segarcea 2 790 ha. 
Tractoarele sînt folosite din plin. 
Ziua la semănat, iar noaptea la pre
gătirea terenului. La gospodăria co
lectivă Salcia, raionul Calafat, 5 
tractoare lucrează de dimineața pînă 
seara la semănatul porumbului. De 
asemenea, la gospodăria colectivă 
Mîrșani, raionul Caracal, a început 
semănatul porumbului. Zilnic se în- 
sămînțează cîte 40—45 ha. Pentru 
brigăzile permanente de tractoare 
s-au amenajat în cîmp depozite de 
carburanți și' lubrefianți. Urmărind 
permanent temperatura solului, spe
cialiștii au indicat să înceapă semă
natul porumbului și în raioanele 
Craiova, Filiași și Baia de Aramă, 
situate în centrul și nordul regiunii 
Oltenia. Viteza de semănat crește de 
la o zi la alta.

Ne oprim la G.A.C. Giubega, raio
nul Băilești. Aici totul a fost pregă
tit din timp. Brigada de la S.M.T. 
numără 18 tractoare. Președintele, 
Ion Miu, inginerul Ciocan Oprea și 
șeful brigăzii de tractoare, Marin 
Ghiță, au întocmit din timp un plan 
de lucru. Pe semănători au fost re
partizați cei mai buni șefi de echipe. 
Inginerul este tot timpul în mijlocul 
mecanizatorilor, verifică adîncimea 
de îngropare și distribuirea seminței. 
Cu multă atenție se lucrează la se
mănatul porumbului. Noaptea se 
grăpează ogoarele. Agronomul a fă Teodor MARIAN

G.A.C. întorsura, raionul Segarcea. Se face controlul adîncimii de îngropare a semințelor

Gospodăriile de stat 
model de organizare 
a producției agricole
(Urmare din pag. La) 

cut proba discurilor pentru a vedea 
dacă ele corespund cu calibrul se
minței de porumb. Totul este pus la 
punct.

...Doi colectiviști, de la Leotești, 
raionul Balș, fiecare la cîte un ca
păt al tarlalei, lucrau la jalonarea 
terenului. în urmă, tractoarele lu
crau la semănat. Pe una din semă
nători era inginera Lucia Popescu. 
„Tot timpul am fost pe tarla — ne-a 
spus ea. Țin mult la calitatea semă
natului, la executarea unor rînduri 
drepte. Asta ne va ușura lucrările 
de întreținere“,
0 T^MEINlU REPARTIZARE
A FORȚELOR

într-una din seri, la gospodăria 
colectivă întorsura, raionul Segar
cea, la o scurtă analiză a muncii s-a 
apreciat că s-a lucrat conform grafi
cului stabilit. De cu seară forțele au 
fost repartizate pentru a doua zi. 
Noaptea însă a .plouat. Ce era de fă
cut ? încă nu se luminase de ziuă și 
președintele, inginerul și brigadierii 
erau adunați pentru a lua măsuri 
operative ținînd seama de noile con
diții create. în tarlaua de la punctul 
Siliștea, unde terenul este mai ridi
cat, s-au trimis cinci tractoare la 
grăpatul ogoarelor. La punctele Mă
gurele și Viile Vechi s-au însămîn
țat inul și iarbg de Sudan. Asemenea 
măsuri au contribuit ca în această 
gospodărie toate culturile să se în- 
sămînțeze la timpul optim și la un 
nivel agrotehnic înalt. Cele 842 ha 
destinate porumbului au fost gră- 
pate în întregime.

In multe alte gospodării colecti
ve lucrările agricole sînt avan
sate. In această privință raionul 
Segarcea se numără printre raioa
nele fruntașe din .regiunea Oltenia. 
Consiliul agricol a urmărit în per
manență momentul optim de înce
pere a lucrărilor agricole. Toți mem
brii din permanența consiliului mun
cesc în aceste zile pe teren, fac un 
control eficace, luînd măsuri pe loc 
pentru înlăturarea unor deficiențe, 
în acest raion nu se găsesc tractoare 
care să stea degeaba.

REZOLVARE MAI OPERATIVĂ
In timpul amiezii, la sediul gospo

dăriei colective din Călul, raionul 
Balș, se afla președintele Grigore

București, profilată pe cultura 
porumbului, a obținut anul trecut o 
recoltă medie de 5 600 kg de boabe 
la hectar pe 3 790 de hectare. G.A.S. 
Burdujeni, regiunea Suceava, spe
cializată în îngrășarea taurinelor, a 
realizat un spor mediu zilnic de 
creștere în greutate de 1 kg, cu un 
consum de 7,5 unități nutritive. La 
G.A.S. Odobești, profilată numai în 
viticultură, producția medie a ajuns 
în 1963 la 13 375 kg de struguri la 
hectar — cu 5 400 kg mai mult de- 
cît media obținută pe trustul Galați. 
Profilarea și specializarea au în
ceput să se înfăptuiască. în cadrul 
unui trust, fiecare gospodărie se 
profilează pe una sau două culturi 
de bază, ținînd seama d'e condițiile 
naturale pe care le are. în fiecare 
unitate se dezvoltă o specie de ani
male pentru care există cele mai 
bune posibilități de obținere a unei 
producții mari și la un preț de cost 
scăzut. Se asigură astfel folosirea cu 
eficiență maximă a bazei tehnico- 
materiale, a investițiilor și a forței 
de muncă, precum și a condițiilor 
naturale în care unitățile își desfă
șoară activitatea.

Potrivit indicațiilor date de partid, 
în acțiunea de profilare atenția este 
îndreptată spre creșterea, în conti
nuare, a producției de grîu și de po
rumb în zonele cu cele mai bune 
condiții pedo-climatice pentru culti
varea acestor plante. în lunca Du
nării, gospodăriile de stat, care cu
prind suprafețe mari, se profilează 
mai ales în cultura porumbului. Tot 
în aceste unități a început organiza
rea, în complexe mari industriale, a 
îngrășării bovinelor pentru carne, 
folosindu-se produsele secundare de 
la porumb, uree și melasă. Gospo
dăriile de stat din Cîmpia Dunării, 
Dobrogea, cîmpia din vestul țării, 
se vor specializa în principal în 
cultura griului. în sectorul pomi- 
viticol, producția va fi concentrată 
în unități specializate, în masive de 
1 000—1 500 de hectare vie sau pomi, 
organizîndu-se totodată prelucra
rea sup^ioscă a strugurilor în 

Nițu. Veniseră de la raion șl regiu
ne cîțiva tovarăși. Aici, pînă la 2 a- 
prilie nu se însămînțase nici un hec
tar cu floarea-soarelui, nu se grăpa- 
se terenul pentru porumb. Președin
tele susținea că, după ploaia care 
căzuse cu o zi în urmă, nu se poate 
lucra. De aceeași părere erau și to
varășii veniți să dea,ajutor în cam
panie. Mergînd cu toții pe teren s-a 
putut constata că lucrurile stau cu 
totul altfel. Solul reavăn parcă cerea 
să fie lucrat. Dacă aici nu se mun
cește intens, aceasta se datorește 
faptului că la această gospodărie 
lipsesc buna organizare a mun
cii și mai ales o îndrumare 
competentă. La consiliul agricol ra
ional se știa că de cîteva luni gos
podăria nu are inginer. Se impunea 
deci, ca un specialist, fie de la con
siliul agricol sau de la o unitate în
vecinată să răspundă concret de 
buna desfășurare a lucrărilor agri
cole. Nu se poate spune că gospodă
ria nu este vizitată de tovarăși de 
la raion. Dar în loc să se rezolve 
problemele în mod operativ, să se 
vadă situația de pe teren, se poartă 
discuții la sediul gospodăriei.

Timpul este destul de înaintat. In 
aceste zile hotărîtoare pentru recol
tă, toate forțele și mijloacele de lu
cru trebuie folosite cît mai chibzuit, 
să fie organizată munca temeinic 
pentru a nu se pierde nici o oră 
bună de lucru în cîmp.

★

în ultimele zile, în regiunea Olte
nia s-au intensificat lucrările agri
cole. Sînt toate condițiile ca ele 
să se facă la timpul optim și de 
bună calitate. Este necesar însă ca 
atenția consiliului agricol regional 
să fie îndreptată mai mult spre 
raioanele rămase în urmă.

Măsurile luate în ultimul timp pe 
linia controlului și îndrumării, 
munca plină de entuziasm a oame
nilor muncii de pe ogoarele regiunii 
sînt o chezășie că toate lucrările se 
vor face la timpul optim și la un 
înalt nivel agrotehnic.

combinate de vinificare șl păstrare 
a fructelor în depozite frigorifice 
mari. începînd cu anul acesta, se 
vor crea gospodării specializate în 
producèrea de struguri de masă, cu 
suprafețe de 500—600 de hectare, 
amplasate în regiuni cu cele mai 
potrivite condiții de climă.

Profilarea și specializarea gospo
dăriilor se vor organiza și în secto
rul zootehnic. Efectivele de vaci, 
care în prezent sînt împărțite în 
400 de gospodării, se vor regrupa în 
circa 250 de unități, concentrate 
în jurul marilor orașe, revenind Ia 
o gospodărie specializată cel puțin 
1 000 d’e vaci. Totodată, producția 
de lapte va fi dezvoltată și în gos
podăriile situate în zonele de deal 
și munte, în care există baza furaje
ră ieftină și, în primul rînd, pășuni 
bogate.

Pentru realizarea sarcinilor trasa
te de partid privind sporirea pro
ducției de carne, lapte, ouă, în gos
podăriile de stat investițiile sînt în
dreptate spre construirea de com
plexe zootehnice de mare capacita
te de tip industrial, care permit me
canizarea integrală a lucrărilor și 
creșterea animalelor după cele mai 
noi cuceriri ale științei. Acestea pre
zintă multiple avantaje economice. 
Anul trecut, la combinatul avi
col de la Crevedia, regiunea 
București, s-a obținut o produc
ție de 14 500 000 de ouă și s-au livrat 
pentru popularea complexele»’ avico
le din diferite gospodării d'e stat 
237 000 de păsări de reproducție. 
Complexe de creștere a găini
lor pentru ouă sau pentru car
ne au intrat în funcțiune și în 
alte 20 de unități. Pentru creșterea 
vacilor și porcilor se construiesc 
complexe în care mecanizarea lucră
rilor este integrală.

Tot pe linia sporirii producției la 
hectar prezintă o mare însemnătate 
economică extinderea irigațiilor. Ex
periența a dovedit că aplicarea aces
tei măsuri contribuie la obținerea 
unor producții mari și constante, in
diferent de condițiile naturale. Cî
teva exemple în acest sens sînt edi
ficatoare. Anul trecut, la G.A.S. 
Mărculești, regiunea București, s-a 
realizat o recoltă medie la hectar de 
6 000 kg față de 3 600 kg la porum
bul neirigat, iar prețul de cost a 
fost redus la 493 de lei tona. 
Ținînd seama de aceste avanta
je, gospodăriile de stat, care au 
terenuri in incintele îndiguite din 
lunca Dunării vor fi specializate în 
cultura irigată a porumbului. Ală
turi de porumb, se va extinde mult 
cultura irigată a lucernei, știind că 
această măsură asigură obținerea

........ .......
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ULTIMA ETAPĂ A ANULUI ȘCOLAR
S-au redeschis școlile I După va

canța de primăvară, elevii din învă- 
țămîntul de opt ani și mediu au în
ceput cursurile celui de-al treilea 
trimestru. în multe privințe, acest 
trimestru este hotărîtor în consoli
darea cunoștințelor predate, în îm
bogățirea orizontului de cultură ge
nerală al elevilor.

Cele mai multe colective didactice 
din regiunea noastră pornesc acum 
la muncă de pe bazele trainice ale 
rezultatelor bune obținute în primele 
două trimestre de școală, superioare 
din toate punctele de vedere anului 
școlar anterior. La toate obiectele 
de ' studiu, elevii și-au însușit în 
mare măsură cunoștințele prevăzute 
de programele școlare ; aceste cu
noștințe sînt tot mai temeinice, mai 
cuprinzătoare. Drept rezultat al acti
vității rodnice depuse de învățători șj 
profesori, de organizațiile de tineret, 
de conducerile școlilor, ajutate și în
drumate îndeaproape de organizațiile 
de partid, la majoritatea elevilor 
noștri se observă interes și preocu
pare sporită pentru realizări cît mai 
bune la învățătură, o comportare 
demnă în viața de fiecare zi din 
școală și din familie. Acest bilanț 
însuflețitor al primelor două trimes
tre. implică însă o răspundere și mal 
mare față de conținutul activității 
viitoare. Pentru a sprijini concret 
munca învățătorilor și profesorilor, 
a conducerilor de școli în vederea 
încheierii cu succes a acestui an șco
lar, secția noastră de învățămînt, 
sub conducerea și îndrumarea comi
tetului regional de partid, a stabilit 
din vreme un sistem de măsuri.

Principala direcție a activității ln- 
structiv-educative în cel de-al III-lea 
trimestru este îndreptată, ca și pînă 
acum, către îmbogățirea nivelului 
de cunoștințe al tuturor elevilor 
și lichidarea rămînerii în urmă la 
învățătură a unora dintre ei. Exi
gența față de volumul și calitatea 
cunoștințelor elevilor se cuvine însă 
să pornească de la sporirea exigen
ței fiecărui învățător sau profesor 
față de munca proprie, față de în
deplinirea sarcinilor complexe ce 
revin colectivului respectiv. De a- 
ceea, în cel de al III-lea trimestru 
vom acorda o mai mare atenție pre
gătirii ideologice, științifice și me
todice a cadrelor didactice.

Am recomandat comisiilor metodi
ce și cercurilor pedagogice ca, în pri
ma jumătate a lunii aprilie, să dez- 

unor cantități sporite de masa verde 
la hectar. O gospodării, specializată 
în lucernă irigată pöäte asigura în 
lunca Dunării o producție de 80—100 
tone masă verde la hectar, ceea ce 
echivalează în făină de lucernă cu 
18 000—20 000 unități nutritive și 
3,5—4 tone proteină la hectar. 
Extinzînd irigațiile, se impune 
ca lucrătorii din gospodăriile de 
stat să dea cea mai mare aten
ție folosirii acestei metode. Numai 
făcînd udările la timp, aplicînd ce
lelalte măsuri agrotehnice și canti
tăți corespunzătoare de îngrășă
minte chimice, irigațiile își vor do
vedi marea lor eficacitate pentru 
sporirea recoltelor.

Sîntem în plină desfășurare a lu
crărilor agricole de primăvară care 
hotărăsc în bună măsură recolta a- 
cestui an. Pregătirile temenice, fă
cute din timp, au dat posibilitate 
lucrătorilor din gospodăriile de stat 
ca od’ată cu încălzirea timpului să 
treacă cu toate forțele la lucru, să 
însămînțeze suprafețe mari și la 
un nivel agrotehnic mai înalt 
decît în ceilalți ani. în zilele care 
urmează toate eforturile trebuie în
dreptate spre executarea însămînță- 
rii porumbului pe cele 500 000 ha 
prevăzute a se cultiva în acest an. 
Consiliile gospodăriilor de stat și 
consiliile directorilor avînd spriji
nul organelor și organizațiilor de 
partid să antreneze pe mecanizatori, 
pe inginerii și tehnicienii agronomi, 
la efectuarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate care să asigure 
realizarea unor producții mari și la 
un preț de cost scăzut. îndeosebi vor 
trebui respectate . normele privind 
buna pregătire a patului germinativ, 
adîncimea de îngropare a semințe
lor, densitatea la hectar și, bine
înțeles, timpul optim de semănat. în 
atenția Trustului central stă spriji
nirea gospodăriilor de stat situate în 
lunca Dunării șl îndeosebi a celor 
nou create pe terenurile cîștigate 
pentru agricultură în urma lucrări
lor de indiguiri și desecări șl care se 
specializează în cultura porumbului. 
Trebuie depuse toate eforturile ca pe 
aceste terenuri să se obțină încă în 
acest an producții mari de porumb.

Zi de zi, atenția lucrătorilor din 
gospodăriile de stat, a cadrelor de 
conducere și specialiștilor să fie în
dreptată spre realizarea sarcinilor 
de plan. Folosind cu pricepere tehni
ca modernă de care dispun, expe
riența bogată acumulată în cursul 
anilor, ei vor reuși să obțină noi 
realizări în sporirea producției și 
astfel să dea o contribuție și mai 
mare la aprovizionarea populației. 

bată problemele specifice ultimului 
trimestru : parcurgerea întregii ma
terii planificate la toate obiectele de 
învățămînt, organizarea din vreme și 
desfășurarea în bune condiții a 
recapitulării și sistematizării cu
noștințelor. Pentru cadrele didactice 
cu mai puțină experiență, nou nu
mite în învățămînt, am organizat în 
timpul vacanței de primăvară con
sfătuiri și schimburi de experiență. 
Cadrele didactice bine pregătite, cu 
bune rezultate, au prezentat concret 
metodele și mijloacele predării unor 
capitole mai dificile din programa 
trimestrului al III-lea, au discutat în 
colectiv planuri orientative de reca
pitulare, au făcut demonstrații pri
vind desfășurarea lecțiilor de reca
pitulare. Cu sprijinul cabinetelor ra
ionale de partid, în această perioadă 
vom prezenta periodic cadrelor di
dactice expuneri despre importantele 
realizări ale poporului nostru, sub 
conducerea partidului, în cei 20 de 
ani de la eliberarea patriei, menite să 
ajute cadrelor didactice în orienta
rea ideologică și îmbogățirea conți
nutului lecțiilor, în activitatea de e- 
ducare patriotică a elevilor.

O atenție deosebită vom acorda 
predării lecțiilor la obiectul „Agri
cultura“ și desfășurării practicii ele
vilor. în toate raioanele regiunii vor 
avea loc scurte consfătuiri în cadrul 
ședințelor obișnuite ale cercurilor 
pedagogice pe raion, unde, alături de 
analiza rezultatelor obținute în pre
darea acestui obiect pe primele două 
trimestre ale anului, se va stabili în 
mod concret cum să se asigure par
curgerea întregii materii, în ce fel să 
se obțină continuitatea îngrijirii 
culturilor, în timpul verii, pe lotu
rile școlare.

Dat fiind faptul că în anii trecuți 
am constatat unele lipsuri în orga
nizarea și desfășurarea lecțiilor de 
recapitulare, ne-am îngrijit să pre
gătim cadrele didactice pentru astfel 
de tipuri de lecții, elaborînd în a- 
cest sens și o scrisoare metodică.

Pe lîngă aceste măsuri vom pune 
un accent deosebit pe controlul pre
dării'lecțiilor, desfășurarea pro
cesului instructiv-educativ în toa
tă complexitatea lui. Am reco
mandat directorilor de școli, in
spectorilor metodiști să-și intensifi
ce asistențele la orele de clasă, să 
îndrume mai îndeaproape cadrele 
didactice tinere, cu mai puțină expe
riență pedagogică, colectivéle, di-

îndrumare concretă, diferențiată,

a organizațiilor de
(Urmare din pag. I-a)

se facă un pas mai departe : în ma
rile întreprinderi, unde sînt multe 
organizații de bază, instruirea secre
tarilor să aibă loc chiar în întreprin
dere, în prezența unui secretar al 
comitetului orășenesc. în felul aces
ta, ajutorul ar fi mai eficient, mai 
strîns legat de problemele pe care le 
au de rezolvat. Aș dori să. aflu și 
părerea altoi’ tovarăși cu privire la 
această problemă.

Nicolae OPREA 
secretarul organizației 
de bază de la Atelierul 
mecanic central Pitești

MUNCA PE TEREN
A SECRETARILOR
COMITETULUI RAIONAL

Din practica mea de instructor al 
Comitetului regional P.M.R. Brașov 
m-am convins că nivelul activității 
organizațiilor de bază, orientarea lor 
spre sarcinile cele mai importante și 
mai actuale sînt nemijlocit legate de 
felul cum aceste organizații de bază 
sînt ajutate pe teren de secretarii 
comitetelor raionale. O experiență 
bună are în această privință Comi
tetul raional P.M.R. Sibiu.

Am mers de multe ori pe teren 
cu secretarii comitetului raional și 
mi-am dat seama că birourile orga
nizațiilor de bază primesc din partea 
lor un ajutor competent. într-un cu- 
vînt, se poate spune că după fiecare 
deplasare a lor într-o gospodărie co
lectivă, comuniștilor de aci le apar 
mai clare sarcinile ce le stau în față, 
mijloacele de a le realiza, munca de 
partid primește un nou impuls. Am 
fost cu tov. Ion Joandrea, secretar 
al comitetului raional, în gospodă
riile colective din Bogatu și Popla- 
ca, unități mai slabe spre care co
mitetul raional și-a îndreptat a- 
tenția în mod deosebit. De fiecare 
dată, tov. Joandrea stătea de vorbă 
pe îndelete cu membrii biroului or
ganizației de bază, cu președintele, 
inginerul agronom, cu membrii bi
roului, brigadierii și colectiviști 
fruntași ; numai după ce ajungea să 
cunoască temeinic realitățile din gos
podărie, sfătuia biroul organizației de 

dactice ale claselor unde, pînă acum, 
elevii au obținut rezultate mai slabe 
la învățătură. Ținînd seama de im
portanța activității depuse în aceas
tă perioadă de cadrele didactice, am 
luat măsuri pentru evitarea oricăror 
sarcini extrașcolare, care n-au ni
mic comun cu preocupările lor de 
pregătire și educare a elevilor.

Fără îndoială că eforturile școlii, 
ale cadrelor didactice nu voi’ da roa
dele așteptate decît în condițiile în 
care și elevii se pregătesc cu sîrgu- 
ință și răbdare, conștienți că învăță
tura este principala lor obligație, în
datorirea lor patriotică, cetățeneas
că. în centrul activității educative 
desfășurate în școală de profesori, 
diriginți, organizațiile U.T.M. și de 
pionieri este necesar să stea tocmai 
preocuparea de a stimula interesul 
elevilor pentru studiu intens și sis
tematic.

Pentru elevii claselor a Xl-a, încă 
de la începutul anului școlar, au 
fost luate o serie de măsuri speciale 
de pregătire, pe care le vom conti
nua cu multă atenție și în trimes
trul al III-lea. Alături de pregătirea 
la materiile examenului de maturi
tate, de cunoașterea precisă a pro
gramelor examenului, de scutirea 
completă a elevilor de activitățile 
extrașcolare, conducerile de școli și 
profesorii se vor îngriji de recapitu
larea cunoștințelor din anii prece- 
denți, de aprofundarea capitolelor 
mai dificile, de dezbaterea unor teme 
de sinteză. Atît prin temeinica pregă
tire a candidaților, cît și prin exem
plara sa organizare și desfășurare, 

. examenul de maturitate trebuie să 
fie îhtr-adevăr o verificare a nive
lului general de cunoștințe al can
didaților, a pregătirii lor pentru 
viață. Paralel, școlile vor con
tinua îndrumarea viitorilor absol
venți în alegerea drumului în viață, 
potrivit ' cu înclinațiile și dorințele 
fiecăruia, cu cerințele dezvoltării e- 
conomiei și culturii noastre socia
liste.

Avem convingerea că, sub îndru
marea organizațiilor de partid din 
școli, învățătorii și profesorii vor 
reuși să încheie cu rezultate cît 
mai bune anul școlar.

Prof. Mihail BURLACU 
șeful Secției învățămînt 
a Sfatului popular 
regional Suceava

partid
bază în ce direcție să-și îndrepte 
eforturile. Tocmai pe baza unei ase
menea îndrumări, în cunoștință de 
cauză, s-a pus capăt proastei îngri
jiri a vitelor și risipei de furaje la 
G.A.C. din Bogatu ; noul brigadier 
zootehnic, membrii de partid pri- 
cepuți în creșterea animalelor și cu 
spirit de răspundere care au fost re
partizați aici au îmbunătățit organi
zarea muncii în sectorul zootehnic, 
producția de lapte a crescut sim
țitor.

Lucru bun este și faptul că, deși 
îndrumarea are un caracter diferen
țiat, în funcție de condițiile specifice 
ale fiecărei gospodării, problemele a- 
nalizate pe teren nu sînt privite izo
lat, ci, atunci cînd este cazul, se trag 
concluzii cu caracter general, vala
bile pentru întregul raion. Pornind 
de la unele lipsuri constatate la 
G.A.C. din Aciliu, tov. Teodor. Țopa. 
secretar al comitetului raional, a 
propus biroului raional să studieze 
aportul muncii politico-culturale de 
masă la întărirea economică a gos
podăriilor colective. în urma anali
zei făcute au fost luate măsuri pen
tru îmbunătățirea activității cămine
lor culturale și trimiterea mai mul
tor brigăzi științifice la sate.

Ce ar trebui făcut ca munca pe 
teren a secretarilor comitetelor ra
ionale să dea rezultate și mai bune ? 
Așa cum s-a subliniat de repetate 
ori la ședințele de instruire a birou
rilor raionale, cu prilejul fiecărei 
deplasări, atenția să nu fie îndrep
tată doar asupra unei singure pro
bleme, ci să fie analizate diferite 
laturi ale activității de partid. Mun
ca pe „felii“, stilul de „campanie“, 
are o slabă eficacitate.

In raionul Sibiu și în alte locuri 
secretarii comitetului raional, deși 
sînt în posesia unui mare număr de 
fapte, impresii, date cuilese din teren, 
-întîmpină dificultăți în selecționarea 
și sintetizarea acestui material, în 
prezentarea bogatei experiențe a or
ganizațiilor de partid, cu prilejul dez
baterii anumitor probleme în ședințe 
ale biroului raional. M-ar interesa să 
aflu, din paginile „Scînteii", cum se 
rezolvă această problemă în alte 
raioane.

Șerban ȚURCANU 
instructor 
al Comitetului regional 
de partid Brașov 

în comerț se extinde transportul 
mărfurilor la domiciliul cumpărăto
rilor. întreprinderea de prezentare și 
desfacere „Mobila" din Capitală 
(strada Știrbei Vodă nr. 2—4) a fo-' 
dotată cu autodube moderne c 
mare capacitate, căptușite în int 
rior cu material plastic pentru a feri 
produsele transportate de zgirieturi. 
Cu fiecare mașină se pot transporta 
3—4 garnituri de mobilă de-odată. 
Cabina din față, încăpătoare, are 
locuri și pentru muncitorii care vor 
duce mobila pînă în apartamentul 
cumpărătorilor. în taxa de transport 
se include și plata pentru manevra

rea mobilei pînă în locuință.

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : IANCU JIANU — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă! 
PRINȚESA CIRCULUI — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia); MARIA STUART — (orele
14) , O SCRISOARE PIERDUTĂ — (orele
19,30);  (Sala Studio): MAȘINA DE SCRIS
— (orele 19,30). Teatrul „C. I.' Nottara“ 
(Sala din bd. Magheru): STEAUA PO
LARA — (orele 19,30); (Sala Studio): 
CASA CU DOUĂ INTRĂRI — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1): CEZAR 
ȘI CLEOPATRA —(orele 19,30); (Sala Stu
dio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A),; CO
MEDIA ERORILOR — (orele 19,30). -Tea. 
trul de Comedie: SVEJK IN ĂL DOI
LEA RĂZBOI MONDIAL — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F R.-Giulești: 
BĂIAT BUN, DAR... CU LIPSURI — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copil și ti
neret (Sala din str. C. Mille): RUY BLAS
— (orele 20). Teatrul Regional-București: 
DRACUL UITAT — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat: MERCADET — (orele 
20). Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy): ȘAPTE PĂCATE — (orele 
17). REVISTA DE ALTĂDATĂ — (orele 
20); (Sala din Calea Victoriei nr. 174): 
CONCERT DE MUZICĂ UȘOARA — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S.: O CARTE DESPRE FRU
MUSEȚE — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Academiei): NĂZB1TIILE. 
LUI ȚĂNDĂRICĂ — (orele 16); (La Casa 
de cultură a tineretului din raionul ,,T. 
Vladimirescu"): MICUL MUK — (orele
15) Circul de stat: PĂCALĂ ȘI TIN- 
DALĂ — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Totul despre Eva : Sala Palatu

lui R. P. Romîne (rulează Ia ore
le 17 cu seria de bilete nr. 1082 
șl Ia orele 20,30 cu seria de bilete 
nr. 1 094), Republica (9,45; 12,30; 16,15;
19; 21,30), București (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30),  Excelsior (9,30; 12; 15; 1",45; 20,30), 
Feroviar (9,30; 12,15; 15; 18; 21)', Melodia 
(9,45; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45). Șeherazada
— filrrt pentru ecran panoramic: Patria
(8,30: 11; 13.30; 16,15; 19; 21,30). Germanie, 
steluțele tale: Camațl (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21), Grlvița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Rude de singe: Capitol (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18; 20). îndră
gostitul: Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (15; 17; 19; 21). Lovitură de 
pedeapsă: Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21), Luceafărul (15; 17; 19; 21). Un 
suris în plină vară: Lumina (9,45; 11,45; 
13,45; 15,45; 18,15; 20,30), Buzești (14; 16: 
18; 20), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Miorița (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Dezrădăcinații: Union (14,30; 16,45; 
19; 21,15), Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Lira (15; 17; 19; 20,45). Aventura de la 
miezul nopții; Urechilă; Pe cuvîntul 
meu de pisoi; Cele 12 luni; Cum - în
cercat iepurașul să patineze: ’̂ ’ Ina 
(orele 10). lolantha: Doina (11,3-,45; 
16; 18,15; 20,30). Turneul Teatrului de co
medie în U.R.S.S.; Rădăcinile orașului; 
Ritmuri potrivite; Cîntecui amintirii; 
Adevărata putere; Pionieria nr. 2/1964: 
Timpuri Noi (rulează de la orele 10 la 
orele 21 în continuare). Domnișoara.. 
Barbă Albastră: Giulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,15), Unirea (11: 16; 18,15; 20,30). 
Cele trei lumi ale lui Gulliver: înfrăți
rea între popoare (13,30; 15,45; 18; 20,15); 
Floreasca (10; 16; 18,15; 20,30). Locotenent 
Cristina: Cultural (15; 17; 19; 21). A dis
părut o navă: Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Tragedia optimistă: Crîngași (16: 
18,15; 20,30). Pași spre lună; Munca (16.. 
18.15; 20.30). Nu-i loc pentru al treilea: 
Vitan (15; 17; 19:. 20,45). A treia repriză
— cinemascop: Popular (16; 18,15; 20.30). 
Era noapte la Roma (ambele serii): Arta 
(15,30; 19). O zi ca leii: Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Totul rămîne oamenilor: Au
rora (10,15: 12,30; 16; 18,15; 20,30), Cotro- 
ceni (16: 18,15; 20,30), Adesgo (15,30; 18: 
20,15). Muguri în soare: Cosmos (16; 18;
20) . Valea vulturilor: Viitorul (15; 17; 19;
21) . Tăunul: Colentina (16; 18; 20). Foto 
Haber; Progresul (15,30; 18; 20,15). Vi-1 
prezint pe Baluev — cinemascop; Fla
mura (10; 12; 16; 18; 20). Haiducul de pe 
Ceremuș; Ferentari (16; 18; 20). Cavale
rul Pardaillan — cinemascop: Pacea (11; 
14; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziu

nii. 19,10 — Pentru copii : Val
Vîrte.1 șl taina muntelui magnetic (I) — 
Răzbunarea lui Don Domenique. 19,50 _
Filmul „Jurămîntul soldatului Pooley“. 
21,30 — Armonie și dans — Interpretează. 
un grup de balerini de ia Opera de stat’ 
din Iași. In încheiere — Poșta televi
ziunii; buletin de știri și buletin me
teorologic.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară: Vremea a fost instabilă, 

cu cerul variabil, mal mult noros. Au 
căzut ploi temporare sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări electrice in 
Ardeal, Oltenia șl Muntenia. In regiu
nea de deal din nordul țării șl în munți 
a continuat să cadă lapovlță șl ninsoare. 
Vîntul a suflat slab șl, local, potrivit. 
Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 19 grade la 
Beçhetu șl 2 grade la Cîmpulung Moldo
venesc. In București: Vremea a fost în 
general frumoasă, devenind Instabilă în 
cursul serii, cînd a început să plouă. 
Temperatura maximă a fost de 17 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 șl 12 aprilie. In țară : Vreme în ame
liorare ușoară, cu cerul schimbător. 
Vor cădea ploi locale. Vînt porlvlt din 
sectorul nord-vestlc. Temperatura sta. 
țlonară la început, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fl cuprinse între 
minus un grad șl plus 9 grade, iar maxi
mele între 10 șl 20 grade. In București: 
Vreme schimbătoare, cu cerul mal mult 
noros. Ploi temporare. Vînt potrivit din 
nord-vest. 1 2 3 Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară.

Vorbind despre aceste rezerve, 
trebuie amintit faptul că pe lîngă 
unitățile care obțin an de an produc
ții mari și constante, sînt altele ale 
căror rezultate sînt cu mult sub po
sibilități. Anul trecut, 83 gospodării 
de stat, pe o suprafață de aproape 
70 000 de hectare, au realizat o re
coltă medie de porumb sub 2 000 de 
kilograme la hectar. E ușor de înțe
les cît de mult ar fi cîștigat econo
mia țării dacă acestea s-ar fi situat 
la nivelul celor 141 de gospodării 
care pe o suprafață de 200 000 ha 
au realizat recolte cuprinse între
2 500—3 500 kg de porumb la hec
tar, fără a mai vorbi de cele peste 
100 de unități care au obținut
3 500—5 000 kg de porumb la hectar 
și chiar mai mult.

Cauzele care au făcut ca o gospo,- 
dărie sau alta să obțină recolte cu 
mult sub posibilități nu trebuie cău
tate în condițiile naturale mai pu
țin favorabile, ci în modul necores
punzător de lucrare a pămîntului și 
de folosire a tehnicii cu care au fost 
înzestrate, în nivelul scăzut de or
ganizare a producției, în preocupa
rea necorespunzătoare a consiliului 
gospodăriei. în aceleași condiții de 
climă și sol, de înzestrare tehnică, 
gospodăriile Costești-Vale și Cornă- 
țelu, regiunea București, au realizat 
prima 4 295 kg de porumb la hectar, 
iar a doua 1 904 kg la hectar. Ase
menea lucruri se pot spune și în ce 
privește producția de grîu, de lapte 
și carne și mai ales în ce privește 
prețul de cost al produselor, care 
diferă mult de la o unitate la alta.

Orientarea dată de partid gospo
dăriilor de stat spre profilarea și 
specializarea lor, în funcție de con
dițiile pedoclimatice din fiecare 
zonă, corespunzător nevoilor econo
miei naționale, va asigura creșterea 
continuă a producției vegetale și a- 
nimale, realizarea acesteia la un 
preț de cost scăzut. S-a dovedit ce 
mare importanță prezintă acest lu
cru. G.A.S. Pietroiu, regiunea
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Conflict de navigație

Frankfurter Rundschau

unele socieiăfî de

observatorii, este pri- 
Braziliei cînd armata 
légaliste bine stabili-

La tragerea Pronoexpres din 8 aprilie 
1964 au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 20; 23; 7; 24; 5; 2. Numere 
de rezervă : 41,- 49. Fond de prenfii : 
497 832 lei.

acestei hofărîri.
cele două guverne s-au men-

VUITEI! VKECANCEUHUII AIIMIIIII

Pe urmele materialelor publicate

Sara-

cîteva rînduri

In călătoria pe care o întreprinde 
în unele regiuni din țara noastră, 
dr. Bruno Pittermann, vicecancela
rul Austriei, împreună cu dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei la 
București, consilieri și conducători 
de întreprinderi industriale din 
Austria, s-au oprit miercuri la Hu
nedoara unde au vizitat Combinatul 
siderurgic.

Oaspetele este însoțit de Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ștefan Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, Mircea Ocheană. 
ambasadorul R. P. Romîne là Viena. 
în gara Hunedoara, vicecancelarul 
Austriei a fost salutat de Dumitru 
Dejeu, președintele sfatului popu
lar regional, și de alți reprezentanți 
ai organelor de stat locale.

La Combinatul siderurgic, direc
torul general, ing. Nicolae Agacne. 
a prezentat pe scurt dezvoltarea și 
perspectivele acestui important cen
tru al industriei siderurgice, după 
care i-a însoțit pe oaspeți în vizita 
pe care ei au făcut-o la uzina 
cocsochimică, la secția a II-a fur
nale, la oțelăria nr. 2 și la noile la
minoare.

Vicecancelarul Austriei și celelal-

te persoane care îl însoțesc s-au in
teresat îndeaproape de unele as
pecte ale producției, ale muncii și 
vieții muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor. Oaspetele s-a între
ținut, de asemenea, cu specialiștii 
austrieci care se află la combinat 
pentru montarea unor macarale.

în amintirea vizitei, dr. Bruno 
Pittermann a semnat în cartea de 
aur a combinatului, felicitînd colec
tivul de muncă pentru rezultatele 

• obținute și urîndu-i succes în activi
tatea de viitor.

Cu același prilej au fost vizitate și 
unele din noile cartiere ale orașu
lui Hunedoara.

Oaspeții și-au continuat în aceeași 
zi călătoria spre Brașov. In gară ei 
au fost întîmpinați de Ion Mărcuș, 
președintele sfatului popular regio
nal, și alte persoane oficiale.

In cursul după-amiezii, vicecance
larul Pittermann și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat monu
mente istorice ale orașului și cen
trul Brașovului.

Seara, în cinstea vicecancelarului 
Austriei a fost oferit un dineu de 
către președintele Sfatului popu
lar regional Brașov.

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind din R. P. Un
gară, delegația Asociației juriștilor 
din R. P. Romînă condusă de loan 
Constant Manoliu, ministrul justi
ției, care a participat la lucrările 
celui de-al 8-lea Congres al Asocia
ției Internaționale a Juriștilor De- 
mocrați, ținut la Budapesta între 31 
martie și 5 aprilie.

Excursii cu prilejul zilei de
Agenția București a O.N.T. „Carpați“ 

organizează cu ocazia zilei de 1 Mai 
excursii pe diferite itinerarii. Astfel, 
cu trenul se organizează o excursie în 
Valea Prahovei cu cazare la cabanele 
din Munții Bucegi, Ia vilele de la Pî- 
rîul Rece și la Poiana Brașov. Plecarea 
are loc din Gara de Nord joi 30 apri
lie, iar întoarcerea în ziua de 3 mai, 
seara. In program figurează plimbări, 
seri distractive, jocuri de cabană etc. 
Tot în ziua de 30 aprilie va avea loc 
o plecare cu trenul în stațiunea Tuș- 
nad. Se vor vizita lacul Sfînta Ana, 
Stînca Șoimului, lacul Ciucaș, mofetele 
etc. In ziua de 2 mai va avea loc o 
excursie cîmpenească pe Valea Praho- 

și Valea Timișului. Excursioniștii 
călători cu trenul pînă la Sinaia 
Predeal. Cei ce preferă autocarele 
autobuzele vor putea participa la

excursia din 30 aprilie, organizată în 
nordul Moldovei. Pe traseu se vor vizi
ta: barajul și lacul hidrocentralei de la 
Bicaz, noile construcții de la Bacău, 
Piatra Neamț, Suceava, precum și mo
numentele istorice din zona Tg. Neamț, 
Piatra Neamț și Suceava. O excursie 
cu autocarele și autobuzele se va orga
niza și la stațiunea Lacul Roșu, cu care 
prilej vor fi vizitate Cheile Bicazului, 
barajul și lacul hidrocentralei Bicaz, 
precum și noile construcții industriale 
de la Roznov și Bacău. Cu prilejul zi
lei de 1 Mai se mai organizează excursii 
cu autocarele pentru colective din în
treprinderile și instituțiile bucureștene 
pe rutele București-Tușnad-Tg. Neamț- 
Suceava-Vatra Dornei-Sighișoara-Bra- 
șov-București și București-Craiova-Tr. 
Severin-insula Ada-Kaleh-Băile Hercula- 
ne și cu înapoierea pe Valea Oltului.

în ultima vreme agențiile de voiaj 
ale C.F.R. aplică un nou sistem de 
deservire a călătorilor cu bilete pen
tru trenurile cu locuri rezervate. 
Prin noul sistem, călătorii care sînt 
nevoiți să schimbe unul sau mai 
multe trenuri își pot rezerva locurile 
pentru fiecare din aceste trenuri pe 
baza unei comenzi făcute la agen
ția de voiaj din localitatea de ple
care. Călătorii își pot reține locuri 
pentru călătoria de întoarcere în ziua 
și trenul dorite, pe baza comenzii 
făcute la agenția de voiaj C.F.R. din 
localitatea de plecare. Comenzile 
pentru rezervarea de locuri se pot 
face pentru toate liniile, plătindu-se 
pentru aceasta o taxă de 2,50 lei. 
Odată cu intrarea în vigoare a nou
lui mers al trenurilor, în noaptea de 
30—31 mai, acest sistem de deser
vire va fi extins.

La odihna și tratament în stațiunea Slănic-Moldova

BELGRAD 8 (Agerpres). — Peste 12 000 
> spectatori au urmărit miercuri la 

jevo jocul amical de fotbal dintre repre
zentativa orașului și selecționata categoriei 
A din R. P. Romînă. Disputat pe un teren 
desfundat din cauza ploii și a zăpezii, 
căzute aproape tot timpul, înfîlnirea s-a 
terminat cu scorul de 4—3 (3—1) în fa
voarea gazdelor. Chiar de la început, 
fotbaliștii iugoslavi au imprimat un ritm 
rapid jocului. Scorul a fost deschis de 
lsmailovici în minutul 8. Gazdele au în
scris apoi alte două puncte prin Sehovici

(min, 16) și Osim (min. 25). Echipa ro
mînă a redus din handicap prin Florea 
Voinea (min. 44). După pauză, fotbaliștii 
romîni au initiât o serie de atacuri, ob- 
finînd egalarea, datorită golurilor reali
zate de Sasu (min. 55) și Crăiniceanu 
(min. 57). Punctul victoriei a fost înscris 
de Osim în minuful 65. Fotbalișfii noștri 
au jucat în următoarea formafie : Mîndru 
(Datcu), Popa, Nunweiller III, Kozka, 
Greavu (Ivan) — Petru Emil, Constantin 
(Georgescu) •— Pîrcălab, FI. Voinea 
(Constantin), Sasu, Crăiniceanu.

Publicăm mai jos cîteva clin răspun
surile trimise redacției, ca urmare a ma
terialelor critice apărute în ultima vre
me în cadrul rubricii de sport a ziaru
lui nostru.

• Ieri la Atena, în meci retur pentru pre
liminariile turneului olimpic do fotbal, e- 
chipa Greciei a învins cu scorul de 4—1 
(1—0) echipa Angliei. Primul meci revenise 
cu 2—1 formației Angliei. In turul următor, 
echipa Greciei va juca cu reprezentativa 
olimpică a R. S. Cehoslovace.

e Cu o rundă înainte da terminarea tur
neului internațional de șah de la Sarajevo, 
în clasament pa primul loc se află marii 
maeștri Polugaevski (U.R.S.S.) și Uhlmann 
(R.D.G.), cu cîte 9,5 puncte și o partidă 
întreruptă fiecare. Urmează Hort (R.S. Ce
hoslovacă) cu 8,5 puncte, Pachmann (R.S. 
Cehoslovacă) și Trifunovici (R.S.F. Iugo
slavia) cu cîte 8 puncte. Victor Ciocîltea 
ocupă locul 8 cu 7 puncte. în runda 14-a, 
Ciocîltea, avînd piesele albe, a făcut re
miză cu iugoslavul Bukici. Același rezultat 
a fost consemnat în partidele Parma—Gu- 
feld ; Hort—Kozomara ; Pachmann—Trifu
novici. Gojak a cîștigat la Matulovici.

slovaci, iar cea de-a doua, disputată în 
orașul Opava, s-a încheiat la egalitate 
10—10.

• Miercuri la Budapesta, în meci retur 
contînd pentru sferturile de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri" la fotbal, Ujpest 
Dozsa a învins cu scorul de 3—1 (2—0) pe 
Valencia (Spania). învingătoare în primul 
joc cu 5—2, Valencia s-a calificat pentru 
semifinale urmînd să joace cu formația F.C. 
Köln.

® Campionatul de maraton al Noii 
Zeelande, desfășurat la Auckland, a fost 
cîștigat de tînărul atlet Puckett, care a 
parcurs clasica distanță de 42,195 km în 
2hl7’38”6/10. Pe locurile următoare 'S-au 
clasat Keats (2hl8’44") ; Magee (2h50’52 
6/10).

® La Tbilisi s-a desfășurat concursul de 
pentatlon modern care a reunit pe candi- 
dații în echipa olimpică a U.R.S.S. Locul 
întîi a fost ocupat. de Eduard Sdobnikov 
(4 751 puncte), urmat de Albert Mokeev 
(4 740 puncte) si Oleg Haplanov (4 698 
puncte). Fostul campion mondial, Igor 
Novikov, a ocupat locul 8 cu 4 507 puncte.

O Echipele olimpice de box ale R. S. 
Cehoslovace și R.S.F. Iugoslavia s-au în- 
tilnit recent în două meciuri de verificare. 
Prima întîlnire, desfășurată la Fraga, a re
venit cu scorul de 14—6 pugiliștilor ceho-

„UNDE-I EXEMPLUL î"
Referindu-se la materialul „Unde-i 

exemplul ?“, apărut în „Scînteia“ nr. 
6185, conducerea clubului sportiv 
Petrolul Ploiești ne scrie : „într-o 
ședință la care au fost prezenți toți 
jucătorii de fotbal ai clubului s-a făcut 
analiza cauzelor care au dus la insuc
cesul echipei noastre în meciul de la 
Blaj. Din analiza și discuțiile purtate a 
reieșit că cele sesizate în articol sînt 
juste. S-a ajuns la concluzia că pierde
rea meciului s-a datorat subaprecierii 
adversarului și în special lipsei de in
teres a echipei față de această între
cere. Componenții echipei noastre n-au 
fost animați de dorința de a-și apăra 
prestigiul cucerit anul trecut cînd au 
cîștigat Cupa. Prin pierderea acelui 
meci (caz unic în istoria fotbalului, ca 
o echipă de raion să elimine pe dețină
toarea Cupei) s-au oreat justificate 
nemulțumiri și în rîndul miilor de su
porteri ai echipei noastre“.

Irénée Guimaraes, corespondentul la 
Rio de Janeiro al ziarului francez „LE 
MONDE", referindu-se la situafia din Bra
zilia după răsturnarea fostului președinte 
Joao Goulart, arată că cercurile conserva
toare „își sărbătoresc victoria". Guvernato
rul Carlos Lacerda și prietenii săi — con
tinuă corespondentul — susțin că pre
ședintele Ranieri Mazzili trebuie să pre
gătească imediat alegerea președintelui 
care va asigura gestiunea afacerilor pu
blice pînă la alegerile din 1965, fără a 
mai aștepta răgazul de 30 de zile pre
văzut de Constitu(ie...

Dar chiar după părerea unei părfi din
tre învingători, această „victorie" începe 
de pe acum să fie murdărită prin zelul 
cu care este efectuată marea epurare. 
Sub pretextul reprimării activității subver
sive în fără, începe de fapt să se stator
nicească o atmosferă de teroare. Marele 
cotidian conservator „Correo Da Manha", 
care, după cît se spune, reflectă punctul 
de vedere al guvernatorului statului Mi
nas Gerais, Magalhaes Pinto, conducătorul 
civil al răscoalei de la 1 aprilie, acuză 
într-un editorial energic pe Carlos Lacer
da că dorește „să profite de pe urma a- 
cestui triumf pentru a se descărca prin 
terorism". Referindu-se la „cercurile de 
militanți sindicaliști și sfudenfi de stînga" 
corespondentul arată : „Aceștia se ascund 
pretutindeni și sînt pretutindeni căutați. 
Poliția face numeroase percheziții. ...Zia
rul laburist „Ultima hora", al cărui direc
tor s-a refugiat la ambasada Republicii 
Chile, a fost jefuit și unii dintre princi-

palii săi colaboratori au fost siliți să fugă. 
Politia politică a guvernatorului Lacerda, 
care se pretinde „campion al libertății", 
s-a dezlăn(uit din plin și foștii colabora
tori ai președintelui Goulart trebuie să 
se ascundă pe unde pot pentru a scăpa 
de închisoare.

La Sao Paulo, situafia este și mai neli
niștitoare. Presa anunță arestarea de 
„comuniști" cu sutele. La Recife, în nord- 
estul țării, guvernatorul Miguel Arraes ră- 
mîne arestat în secret.

O parte din ziarele care au susținut 
răscoala încep, acum să condamne aceste 
metode care aruncă lumină asupra recen
telor evenimente. După cît se pare, grija 
principală a armatei este ca răscoala să 
nu poată fi caracterizată drept o „lovitură 
de stat" și mai ales nu o lovitură de sfat 
a dreptei. Militarii nu doresc să fie com
parați cu cei din anumite mici republici 
latino-americane a căror istorie politică 
este plină de puciuri militare. Dar pe 
măsură ce trece timpul, se creează im
presia că în curînd lucrurilor li se va 
spune pe nume.

După cum arată 
ma dată în istoria 
terestră, cu tradiții
te, își dă sprijinul unui „golpe" (lovitură 
de forfă) împotriva autorităților legale. Se 
fac afirmafii că armata a salvat democra
ția în Brazilia și a evitat pericolul comu
nist. Dar zelul depus pentru a termina 
opera armatei ajunge în cele din urmă să 
devină compromițător".

In continuare, referindu-se la evenimen
tele petrecute în ultimele zile, corespon
dentul scrie că ceea ce se desprinde din 
ele „determină pe voii observatori să des
prindă influenta unor anumite puteri stră
ine în evenimentele ce s-au desfășurat în 
Brazilia, Este suficient, de altfel, să notăm

Momente de tensiune la Rio de Janeiro

tonul comentariilor apărute în unele ziare 
americane referitoare la „revenirea de
mocrației" în .Brazilia. In timp ce Gou- 
lart încă nu părăsise Brazilia și nu-și 
dăduse demisia, ambasadorul Statelor 
Unite s-a grăbit să trimită o telegramă 
de felicitări președintelui interimar Ra
nieri Mazzili.

Cît despre congres, acesta consideră 
afacerea ca definitiv reglementată, iar in
cidentele penibile care s-au produs îna
inte de investirea lui R. Mazzili la pala
tul Planalto din Brasilia nici n-au fost 
aduse la cunoștința marelui public. Con
gresul nu s-a ostenit să voteze pentru 
răsturnarea lui J. Goulart. In cercurile 
bogătașilor din Rio de Janeiro și Sao 
Paolo bucuria se manifestă fără nici un fel 
de jenă. Se pare că R. Mazzili a primit 
de pe acum sugestii tinzînd spre abro- . 
garea decretelor adoptate de J. Goulart 
cu privire la naționalizarea rafinăriilor 
particulare de petrol și la reforma agrară.

Situafia nu este totuși definitiv regle
mentată. O primă problemă este pusă de 
pe acum de alegerea președintelui repu
blicii care trebuie să guverneze pînă la 
alegerile din 1965. Susținătorii victoriei 
așa-zis „constituționaliste" au mai mul[i 
candidați, dar trebuie găsit unul singur 
care să obfină sprijinul tuturor. Aceasta 
nu se va întîmpla fără a da loc unor 
dispute serioase. De pe acum Ranieri 
Mazzili, pentru a-și constitui guvernul, a 
trebuit să aibă negocieri care au durat 
mai mult de 15 ore în șir.

Mai rămîn multe mistere, dar acestea 
se vor lămuri în zilele următoare. Unii 
observatori asigură că lovitura de stat, 
bine combinată, fusese organizată de 
mult timp. Dat fiind numărul și personali
tatea celor care rîvnesc astăzi la împăr
țirea foloaselor, se poale crede că secre
tul nu va mai putea fi menținuf penfru 
mult timp. De pe acum anumite mituri 
au fost definitiv risipite".

vesf-german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" publică următoarea cores
pondentă din Londra :

„Marea Brifanie și S.U.A. sînt angajate 
înfr-un conflict grav privind transportu
rile maritime în Atlanticul de nord. Șase 
firme engleze de transporturi maritime 
au primit din partea Comisiei maritime 
americane un ultimatum de a anula pînă 
vineri (3 aprilie) reducerile acordate ex
portatorilor britanici. în caz contrar, pen
tru fiecare zi staționată intr-un port ame
rican, aceste nave sînt amenințate cu o 
amendă de 1 000 de dolari. Ministrul 
britanic al transporturilor, Marples, i-a 
sprijinit pe cei interesați, care refuză să 
accepte ultimatumul.

Conflictul nu este nou. In el sînt anga
jate, printre altele, și două lirme de trans
porturi vest-germane. Originea conflictului 
rezidă în aceea că 
transporturi maritime acordă clienfilor lor 
permanenji anumite reduceri în ce pri
vesc taxele de transport, reduceri care 
sînt combătute de congresul S.U.A. ca 
fiind contrare legislafiei americane pri-

vind monopolurile și cartelurile, precum 
și intereselor societăților de transporturi 
maritime americane. „Conferinfa de trans
porturi în Atlanticul de nord" din Li
verpool, care reunește cele șase societăți 
britanice, acordă celor circa 8 000 de 
membri ai Uniunii exportatorilor britanici, 
în calitate de clienfi permanenți, o redu
cere de 15 la sută. Această sifuafie urma 
să înceteze începînd cu data de 3 apri
lie.

Partea engleză atacă de mult timp va
labilitatea juridică a pretenției americane 
de a da unei ramuri a economiei brita
nice indicafii în ce privește politica tari
fară. La acest caz se mai adaugă faptul 
că toate contractele de transport încheiate 
între „Conferinfa nord-atlantică" și clienfii 
ei au o valabilitate de 90 de zile și că 
exportatorii pot da în judecată „Confe
rinfa" pentru -neîndeplinirea contractelor, 
dacă aceasta va accepta cererile ameri
cane.

La Londra s-a arătat că majorarea taxe
lor de transport, care se ridică la 360 mi
lioane lire sterline, va împovăra consi
derabil exportul Marii Britanii spre S.U.A. 
Americanii accentuează în schimb că, încă 
în 1961, a fost interzis sistemul taxelor 
diferențiate de transport. In cursul ultimi
lor ani, S.U.A. au acceptat în repetate 
rînduri o prelungire a termenului de șase 
luni, stabilit atunci pentru punerea în a- 
plicare a

finut în afara disputei. La Londra s-a ac
centuat, de asemenea, că în S.U.A. Co
misia maritimă nu este înzestrată cu pu
teri executive. Pe de altă parte, după 
cum se știe, ea poate apela la tribunalele 
americane, iar atunci chestiunea capătă

un alt aspect. După ce însă ministrul bri
tanic al transporturilor a declarat că spri
jină interesele firmelor de transport din 
(ara sa, se pare că o ciocnire la cel mai 
înalt nivel între guvernele britanic și ame
rican este aproape inevitabilă".

Succesiunea lui 
o problemă politică

une

în legătură cu apropiata demisie a 
lui Dirk Stikker, secretar general al 
N.A.T.O., ziarul • „New York Herald Tri
bune" scrie :

„D. Stikker a anunfat că se va retrage 
din postul de secretar general al Orga
nizației Atlanticului de Nord pînă la mij
locul verii. Acfiunea aceasta întreprinsă 
de omul politic olandez în vîrstă de 67 
de ani silește alianfa să înceapă căutări 
complicate din punct de vedere politic 
în vederea alegerii unui nou succesor. Pe 
lista alegerilor posibile se găsesc Gaeta
no Martino, fostul ministru de externe al 
Italiei, Halvard Lange, ministrul de exter
ne al Norvegiei, Sir Harold Caccia, subse
cretarul permanent al Ministerului de Ex
terne britanic și fost ambasador al An

Stikker

marea
Comitetul 

sportive 
că articolul
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Pregătlri la ștrandul „Tineretului" din Capitală în vederea deschiderii 
șoșonului de natație în aer liber

„CIFRELE NU
Articolul cu 

teia“ nr. 6 179, 
tivă din 
August“, 
ciațiilor 
răspuns
real folos și că 
terii articolului cu 
asociațiilor au fost stabilite măsuri pen
tru îmbunătățirea activității sportive de 
masă și de performanță. Cu ajutorul di
rect al comitetului de partid au fost 
create 22 de asociații sportive pe ate
liere și secții. Activiștii voluntari care 
conduc aceste asociații au primit sar
cina de a se ocupa de organizarea spar- 
tachiadei republicane, de concursul 
pentru insigna de polisportiv, de cam
pionatele pe asociații“. Clubul sportiv 
„Metalul“, criticat în același articol, 
ne-a scris, printre altele : „Lipsurile 
semnalate se datoresc și faptului că bi
roul și activul clubului sportiv „Metalul“, 
nu a asigurat un permanent control al 
îndeplinirii sarcinilor“.
„NUMAI LA SPORT 
PERFORMANȚEI"

în legătură cu articolul „Numai la 
sport performanțe ?" din „Scînteia" nr. 
6142, Clubul sportiv școlar București 
ne-a comunicat : Verificînd situația la 
învățătură a sportivilor V. Moraru și 
M. Zagăr s-a constatat că o parte din 
vină o poartă antrenorul lor, Gh. Di- 
meica, care n-a ținut legătura cu școala 
unde învață sportivii respectivi. Aceasta 
explică în bună parte rezultatele nesa
tisfăcătoare în munca educativă cu a- 
cești sportivi. Ei au primit un ultim a- 
vertisment și, în cazul cînd vor mani
festa în continuare același dezinteres 
față de învățătură și atitudini de indis
ciplină, vor fi suspendați din activita
tea sportivă“.

ÎNTRE DOUĂ TRENURI"
Scrisoarea unui corespondent volun

tar din Cluj, apărută în „Scînteia“ nr. 
6190 sub titlul „Intre două trenuri", se
siza comportarea necivilizată a echipei 
de fotbal Siderurgistul Galați în timpul 
cît a stat în gara Cluj. Pînă acum, clu
bul sportiv Siderurgistul n-a trimis nici 
un răspuns la cele publicate. Trebuie 
înțeles oare că conducerea clubului con
sideră suficientă scrisoarea antrenorului, 
prin care se încearcă să se conteste în 
mod neîntemeiat fustețea sesizării co
respondentului nostru ?

In legătură cu conflictul maritim, ziarul englez „Guardian” publică 
această caricatură însoțită de explicația : „Ascultă domnule, într-o țară 
în care domnește concurența, noi nu credem în concurență?’. Pe cele 

două vîsle scrie : „amenzi” și „tarife mai ridicate"

gliei la Washington, prințul italian Guido 
Colonna di Paliano, adjunctul lui Stikker 
în N.A.T.O., și Manlio Brosio, ambasadorul 
Italiei la Paris și fost ambasador la Wa
shington.

După cît se pare alegerea se va reduce 
la competifia dintre un englez și un ita
lian. Exisfă indicații că englezii ar putea 
exercita puternice presiuni pentru a-l pla
sa în acest post pe Sir Harold Caccia.

In prezent se desfășoară dezbateri în 
jurul problemei dacă noul secretar gene
ral trebuie să fie o personalitate politică 
care va conduce N.A.T.O. potrivit unei 
linii politice sau dacă acesta trebuie să 
fie un funcționar civil de prestigiu care să 
asigure conducerea din culise, fără a avea 
multe încercări de inițiativă, ci doar cu 
scopul de a face ca lucrurile să meargă 
mai departe.

Se pare că englezii se pronunță pen
tru candidatura unui funcționar civil cu 
autoritate, cum este Sir Harold Caccia, 
din două motive. Ei cred că acesta ar fi 
omul potrivit pentru post. Pe de altă 
parte, englezii doresc să fie cît mai pro
fund implicafi în afacerile organizațiilor 
Europei pentru a demonstra interesul lor 
politic și hofărîrea lor în acest sens, în 
pofida faptului că prin veto-ul exprimat 
de Franfa li s-a interzis aderarea la Piața 
comună.

Italia are de asemenea motive de pres
tigiu pentru a obfine postul acesta, invo- 
cînd în plus pretenfia că el s-a găsit pînă 
acum în mîinile „nord-europenilor" — 
lordul Ismay din partea Angliei, Paul- 
Henri Spaak din partea Belgiei, D. Stik- 
ker din partea Olandei — și că acum a 
venit timpu1 de a fi numit un „sud-euro- 
pean".

în legătură cu aceeași problemă, „New 
York Times" scrie :

„Alianfa se găsește în fafa sarcinii de 
a găsi un succesor lui Stikker la postul 
de conducător civil al ei într-un moment 
de cumpănă. Principiile fundamentale ale 
N.A.T.O. — integrarea apărării și interde
pendenta cu Statele Unite — au fost 
contestate de insistența generalului de 
Gaulle cu privire la controlul national a- 
supra forțelor armate și independenta 
militară. D. Stikker care, în calitate de 
ministru de externe al Olandei, a semnat 
Tratatul Atlantic cu 15 ani în urmă, a re
cunoscut că alianfa se află în fața unor 
probleme".

\ 40-a aniversare
a revistei „Komunist“

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 8 
aprilie, în Sala Coloanelor a Casei 
Sindicatelor din Moscova a avut loc 
o adunare publică consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a revistei 
„Komunist“, organ teoretic și poli
tic al C.C. al P.C.U.S., la care au 
participat lucrători ai presei, propa
gandiști, cititori al revistei. La adu
nare a luat cuvîntui L. F. Iliciov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

CONSFĂTUÎRE LA DUBNA
MOSCOVA 8 (Agerpres). — După 

cum anunță TASS, la Institutul uni
ficat de cercetări nucleare de la 
Dubna s-a deschis consfătuirea știin
țifică internațională pe probleme ale 
interacțiunii gravitaționale și teo
riei particulelor elementare. Partici
pă oameni de știință bulgari, ceho
slovaci, chinezi, germani, polonezi, ro
mîni, unguri, sovietici și vietnamezi.

și-a prezentat scrisorile de acreditare
REYKJAVIK 8 (Agerpres). — La 

7 aprilie, președintele Republicii 
Islanda, dr. Asgeir Asgeirsson, l-a 
primit la reședința sa din Bessasta- 
dir pe Alexandru Lăzăreanu, care 
și-a prezentat scrisorile de acredita
re în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Islanda.

Ambasadorul romîn a transmis 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, urări de pace și 
prosperitate harnicului popor islan- 
dez și urări de sănătate și fericire 
personală președintelui Islandei.

Dr. Asgeir Asgeirsson a mulțumit 
călduros și, la rîndul său, a rugat 
pe ambasadorul romîn să transmită 
salutul său cordial și urări de să-

nătate pentru 
lui de Stat al R. P. Romîne și de 
prosperitate și progres pentru po
porul romîn.

La ceremonia depunerii scrisorilor 
de acreditare au luat parte Gud- 
mundur Gudmundsson, ministrul a- 
facerilor externe al Islandei, și Por- 
leifur Thorlacius, director în Minis
terul Afacerilor Externe al 
dei. Din partea romînă a 
Teodor Dițulescu. secretar de 
sadă.

După depunerea scrisorilor
creditare, președintele Islandei 
avut o convorbire cordială cu 
basadorul romîn. A asistat 
mundur
afacerilor externe.

președintele Consiliu-

Islan- 
asistat 
amba-

de a- 
a 

am- 
Gud-

Gudmundsson, ministrul
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DISCUȚIILE GEN ERALE

încheierea tratativelor între delegațiile 

sovietică și ungară
CIPRU Președintele Makarios va avea 
convorbiri politice la Atena

GENEVA 8. De la trimisul special 
Agerpres, N. Puicea : în ședința de 
miercuri dimineața a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, au luat cuvîntul B. 
Boumaza, ministrul economiei na
ționale a Algeriei, N. Sananikone, 
ministrul lucrărilor publice și trans
porturilor din Laos, F. Herrera, pre
ședintele Băncii interamericane de 
dezvoltare. După-amiază, reprezen
tantul Africii 
cuvîntarea în 
proape goală, 
holul din fața 
venise neîncăpător 
de delegați care 
mat astfel protestul față de politica 
rasială pe care o duce guvernul sud- 
african. împreună cu președintele 
Kaissuny, au părăsit sala toți dele
gații țărilor din Africa, Asia, Ame
rica Latină, ai țărilor socialiste, pre
cum și o parte dintre delegații occi
dentali.

Au luat apoi cuvîntul, în prezența 
delegaților, reprezentanții Federației 
Sindicale Mondiale. Arabiei Saudite, 
R. S. S. Bieloruse, Siriei, Sudanului 
și G.A.T.T.-ului.

★
Președintele conferinței, Kais

suny, a declarat încheiate dis
cuțiile generale. Pînă în prezent, au 
vorbit 119 reprezentanți. Ședința 
din 8 aprilie a marcat sfîrșitul pri
mei etape a conferinței. După ce a 
mulțumit șefilor de state care au 
adresat mesaje, tuturor miniștrilor, 
șefilor de delegații și secretarului 
general al conferinței, Prebish. 
Kaissuny a spus : Din dezbaterile 
generale se degajă două aspecte 
care pot fi considerate de bun au
gur. în primul rînd, au fost făcute 
declarații constructive, pline de con
ținut, care indică existența unui te
ren destul de vast de înțelegere ; a 
reieșit, de asemenea, interesul ca

lucrările conferinței să se concentre
ze pe problemele esențiale.

Ca document al conferinței a fost 
difuzată o declarație a guvernului 
R.D.G. în care sé subliniază că „gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane cere ca la Conferința O.N.U. 
pentru comerț 
tratate în mod 
germane“.

și dezvoltare să fie 
egal cele două state

de sud și-a rostit 
fața
în
sălii

unei săli a- 
același timp, 
Adunării de- 

pentru sutele 
și-au expri-

★
în cadrul dezbaterilor generale din 

Comisia nr. 1 care se ocupă de „Pro
blemele internaționale privind pro
dusele de bază“, au luat cuvîntul 
reprezentanții Tunisiei, Olandei, 
R.A.U., R. P. Romîne. R. P. Ungare, 
Camerunului și alții. Grigore Bîr- 
găoanu, membru al delegației R. P. 
Romîne, a spus că declarîndu-se 
de acord cu principalele trăsături 
caracteristice ale comerțului cu ma
terii prime în perioada postbelică, 
delegația romînă sprijină în același 
timp adoptarea unor măsuri eficace 
în vederea înlăturării fenomenelor 
negative care se manifestă în pre
zent în comerțul internațional.

în încheiere, reprezentantul 
romîn a declarat : Delegația romî
nă susține propunerile îndreptate 
spre îmbunătățirea situației țărilor 
în curs de dezvoltare care sînt lip
site de o parte din venit ca urmare 
a înrăutățirii raportului dintre pre
țurile produselor primare și prețu
rile produselor finite.

După părerea delegației romîne, 
de finanțarea, compensatorie trebuie 
să beneficieze toate țările în curs de 
dezvoltare, indiferent de zona clima
terică în care sînt situate, pentru 
toate produsele de bază ale căror 
prețuri înregistrează fluctuații de
favorabile. în ceea ce privește su
mele provenite din compensarea fi
nanciară, acestea trebuie acordate 
nu producătorilor de produse de 
bază, ci statelor care au suportat

pierderi, pentru a le folosi în scopul 
dezvoltării economice.

La dezbaterile generale din Comi
sia nr. 2 (Comerțul cu produse ma
nufacturate și semifinite) a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, au luat cuvîntul 
reprezentanții Guineei, Iugoslaviei, 
Spaniei, Ceylonului, R. P. Romîne și 
Iranului. Reprezentantul romîn, Ion 
Urda, a spus că pentru a con
tribui efectiv la o mai bună pu
nere în valoare a bogățiilor țărilor 
în curs de dezvoltare și la creșterea 
exporturilor lor de produse manu
facturate și semifinite, delegația ro- 
mînă consideră că este necesar să se 
adopte unele măsuri concrète cu pri
vire la : — lărgirea debușeelor în 
țările dezvoltate pentru produsele 
manufacturate și semifinite prove
nite din țările în curs de dezvoltare;
— acordarea de preferințe de către 
țările dezvoltate la produsele manu
facturate și semifinite, exportate de 
către țările în curs de dezvoltare ;
— eliminarea sau reducerea tarife
lor vamale și lichidarea diferitelor 
forme de discriminări și 
practicate în detrimentul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Delegația romînă, a spus vorbito
rul, sprijină adoptarea acestor mă
suri, deoarece țara noastră se lo
vește ea însăși de aceleași piedici 
în exporturile de produse manufac
turate și semifinite. Constatăm cu 
satisfacție, a spus în încheiere re
prezentantul romîn, că unele dele
gații, în cadrul declarațiilor făcute 
în comisie, au sprijinit propunerile 
R. P. Romîne privind importanța a- 
cordurilor comerciale pe termen 
lung și livrările de echipament in
dustrial pe credit rambursabil prin 
cote-părți din producția obținută. 
Sperăm că acestea se vor bucura în 
continuare de atenția delegațiilor.

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., la 
8 aprilie au luat sfîrșit tratativele 
dintre delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, în 
frunte cu N. S. Hrușciov, și delega
ția de partid și guvernamentală a 
R. P. Ungare, în frunte cu Jânos 
Kâdăr. în cadrul tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie tovărășească și frățească, 
între delegațiile de partid și guver
namentale ale celor două țări a avut 
loc un schimb de păreri în proble
mele activității partidelor și guver
nelor lor, dezvoltării multilaterale 
continue a colaborării între U.R.S.S. 
și R. P. Ungară, precum și în pro
blemele actuale ale situației inter
naționale. Cele două delegații au fă
cut un schimb de păreri în proble
mele consolidării sistemului mondial 
socialist, întăririi unității mișcării 
comuniste mondiale pe baza princi
piilor marxist-leniniste și în proble
mele luptei revoluționare a clasei 
muncitoare, mișcării de eliberare 
națională, luptei pentru pace și

triumful ideilor socialismului și co
munismului. Tratativele au confir
mat din nou deplina identitate de 
vederi în toate problemele discu
tate. La 8 aprilie, N. S. Hrușciov și 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale sovietice, împreună cu 
Jânos Kâdâr, au vizitat Uzina de a- 
parate optice „M. O. M.“ din Buda
pesta. La uzină a avut loc un mi
ting, la care au luat cuvîntul Jânos 
Kâdâr și N. S. Hrușciov.

FIUL REGELUI LAOSULUI 
ÎN VIZITĂ LA MOSCOVA

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Răs- 
punzînd invitației guvernului so
vietic, ia 8 aprilie a sosit la Moscova 
fiul regelui Laosului, prințul Tiao 
Si Savang. Prințul va lua cunoștință 
de dezvoltarea agriculturii sovietice. 
El intenționează ca în următoarele 
zile să plece în Uzbekistan, unde va 
participa timp de cîteva luni la 
muncile agricole dintr-un colhoz.

restricții Comunicat comun chino-laoțian
PEKIN 8 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
la 8 aprilie a fost dat publicității 
la Pekin comunicatul comun chino- 
laoțian cu prilejul vizitei făcute în 
R. P. Chineză de delegația guvernu
lui provizoriu de coaliție al Laosu
lui, în frunte cu primul ministru 
Suvanna Fumma.

în timpul vizitei, Liu 
ședințele R. P. Chineze, 
membrii delegației și a 
convorbiri prietenești.
Ciu En-lai și primul ministru 
Suvanna Fumma au avut un schimb 
de vederi asupra situației actuale 
din Laos, a dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre 
asupra 
comun, 
fost de

Șao-ți, pre- 
a primit pe 
avut cu ei
Premierul

Mesajul premierului grec către premierul turc
NICOSIA 8 (Agerpres). — Coman

dantul efectivului de 650 de militari 
turci aflați în Cipru a declarat — 
potrivit agenției Associated Press — 
că subordonații săi vor rămîne pe 
loc, așteptând ordine din partea gu
vernului turc. Din Ankara s-a anun
țat că ambasadorul grec, Poumpu- 
ras, a fost primit de primul minis
tru, Inönü. Ministrul de externe turc, 
Erkin, a declarat că această între
vedere este conformă cu „dorința 
premierului grec, Papandreu, ca criza 
cipriotă să nu prejudicieze relațiile 
de prietenie dintre Turcia și Gre
cia“.

Corespondentul din Atena al a- 
gentiei U.P.I. relatează că primul 
ministru grec a adresat un mesaj 
personal primului ministru turc în 
legătură cu măsurile luate de auto
ritățile turcești împotriva cetățeni
lor greci care locuiesc la Istanbul și 
cu denunțarea unilaterală de către 
guvernul turc a acordului dintre 
Grecia și Turcia privitor la viza de 
intrare în țară.

NICOSIA 8 (Agerpres). — La Ni
cosia s-a anunțat marți seara că 
președintele Republicii Cipru, Ma
karios, va pleca vineri la Atena 
pentru a avea o serie de discuții cu 
reprezentanții guvernului grec asu
pra problemelor politice din Cipru. 
Corespondentul agenției France 
Presse relatează că scopul vizitei 
este de a pune de acord împreună 
cu guvernul grec o serie de pro
bleme politice comune.

într-un interviu acordat agenției 
de informații cipriote, președintele 
Makarios a declarat că, dacă Turcia 
va continua să refuze retragerea 
contingentului său din Cipru com
pus din 650 de soldați și ofițeri, gu
vernul Ciprului se va adresa Con
siliului de Securitate. Președintele a 
relevat că nu va supune hotărîrea 
sa de abrogare a tratatului de a- 
lianță dintre Turcia, Grecia și Cipru 
aprobării conducătorilor ciprioților 
turci din insulă.

Consiliul de Securitate dezbate 
plîngerea Yemenului

NEW YORK

Convorbirile politice 
de la Tokio

China și Laos și 
altor probleme de interes 
Cei doi oameni de stat au 
acord că pentru realizarea

păcii, independenței și neutralității 
Laosului, calea cea mai justă constă 
în aplicarea strictă și efectivă a a- 
cordurilor de la Geneva din 1962 și 
înfăptuirea programului politic al 
guvernului laoțian. Ei și-au expri
mat, de asemenea, îngrijorarea în 
legătură cu actuala situație încor
dată din Indochina și au declarat 
că sprijină lupta Cambodgiei pen
tru apărarea suveranității, indepen
denței și neutralității și unificarea 
Vietnamului în spiritul acordurilor 
de la Geneva din 1954. Cele două 
părți au afirmat că vor continua să 
mențină și să întărească relațiile 
de prietenie și bunăvecinătate din
tre cele două țări pe baza celor 
cinci principii ale coexistenței paș
nice.

Polițiști ciprioți însoțiți de soldați ai trupelor O.N.U. pe străzile Nicosiel

8 (Agerpres). — 
Dezbaterea asupra plîngerii Yeme
nului în legătură cu bombardarea 
de către aviația britanică a orașului 
yemenit Harib a continuat marți în 
Consiliul de Securitate. Reprezen
tantul Marii Britanii. Patrick Dean, 
a adoptat o nouă tactică. Renunțînd 
la justificarea atacului prin invo
carea necesității unor „represalii", 
el a vorbit de „măsuri de autoapă
rare“, din care ar fi făcut parte 
atacul, la cererea guvernului Fede
rației Arabiei de sud, care se simte 
amenințată de politica Yemenului. 
Dean a adus critici vehemente R.A.U. 
care acordă ajutor Yemenului pentru 
apărarea integrității sale teritoriale. 
Delegații Yemenului, Irakului și 
R.A.U. au respins afirmațiile repre
zentantului britanic.

Agenția Associated Press rela
tează că. cei șase membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Securitate au 
pus la punct textul unui proiect de 
rezoluție care urmează a fi prezen
tat Consiliului. în proiect sînt con
damnate „represaliile, ca fiind in- 
comoatibile cu scopurile și principii
le O.N.U.“ ; proiectul „deplînge ac
țiunea militară britanică la Harib“ 
și cere Marii Britanii „să ofere com-

pensații adecvate victimelor" și păr
ților interesate, „să manifeste cea 
mai mare reținere cu scopul de a 
evita noi incidente" ; proiectul chea
mă secretarul general al O.N.U. „să 
folosească bunele sale oficii pentru 
a încerca să reglementeze proble
mele în suspensie în contact cu păr
țile respective". Se așteaptă ca pro
iectul să fie supus aprobării Consi
liului de Securitate după ce va fi 
acceptat de guvernele celor șase țări 
membre nepermanente ale Consiliu
lui.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Zia
rul „New York Times“ scrie că în 
rîndurile guvernului britanic au a- 
părut divergențe ca urmare a eveni
mentelor din Cipru și a incidentelor 
din Yemen. Aceste divergențe se 
manifestă, potrivit ziarului. în spe
cial între ministrul de externe, 
Butler, și ministrul pentru relațiile 
cu Commonwealthul, Sandys. Ziarul 
afirmă că Butler s-ar fi opus ata
cului lansat de avioane britanice îm
potriva unei localități din Yemen, 
în timp ce' Sandys ar fi fost iniția
torul acestei acțiuni. In orice caz, 
ziarul ține să sublinieze că hotărîrea 
de a lansa acest atac a fost luată 
într-o ședință a guvernului.

TOKIO 8 (Agerpres). — în urma 
convorbirilor purtate de primul mi
nistru francez G. Pompidou și de 
ministrul 
Murville, 
cității un 
se arată 
vistă diverse aspecte ale conjunctu
rii internaționale, în special situația 
din Asia de Sud-Vest, poziția față 
de China, problemele europene și 
relațiile dintre Răsărit și Apus. Re- 
ferindu-se la confruntarea părerilor 
asupra economiei mondiale, comuni
catul precizează că au fost abordate 
problemele legate de conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
și viitoarele negocieri tarifare din 
cadrul G.A.T.T. După cum se știe, 
atît Franța cît și Japonia au adop
tat atitudini opuse față de S.U.A. 
în privința criteriilor de reducere a 
tarifelor vamale. Comunicatul sem
nalează creșterea volumului comer
țului între Japonia și Franța în 
urma semnării acordului din 14 mai 
1963 și scoate în evidență dorința 
reciprocă ca această tendință să fie 
continuată. De asemenea, se expri
mă voința ca schimburile în dome
niul cultural, științific și tehnic să 
se dezvolte în viitor.

de externe, Colive de 
la Tokio a fost dat publi- 
comunicat comun, în care 
că au fost trecute în fe

Cum a decurs votul din Congresul brazilian
BRASILIA 8 (Agerpres). — Con

gresul brazilian a adoptat marți 
seara proiectul de lege care regle
mentează alegerea președintelui și 
vicepreședintelui republicii, într-un 
termen mai scurt decît cele 30 de 
zile prevăzute pînă acum de con
stituție. Imediat după aceea, legea 
a fost ratificată de președintele in
terimar, Rainieri Mazzilli. în felul 
acesta, după cum subliniază agen
ția France Presse, a fost înlăturat 
unul din obstacolele constituționale 
în calea desemnării ca președinte a 
generalului Castelo Branco, a că
rui candidatură este sprijinită de 
guvernatorii și militarii care au în
făptuit răsturnarea de la putere a 
președintelui Goulart.

între timp, în întreaga țară con
tinuă arestările în rîndurile spriji
nitorilor fostului președinte Goulart 
și a membrilor sindicatelor. Agen
ția Prensa Latina relatează că nu
mai în orașul Rio de Janeiro au 
fost arestate pînă acum peste 3 000 
de persoane, iar la Belo Horizonte 
— 1 000. Sediile Confederației ge

nerale a oamenilor muncii din Bra
zilia, Confederației naționale a 
muncitorilor din industrie șf altor 
organizații sindicale au fost închise 
din ordinul armatei. A fost ridicat 
controlul instituit asupra informa
țiilor destinate străinătății. Ofițerii 
delegați de consiliul național al te
lecomunicațiilor pe lingă . agențiile 
de' presă și companiile telegrafice 
rămîn totuși la posturile lor pentru 
a supraveghea difuzarea informa
țiilor provenind din străinătate și a- 
dresate presei din Brazilia.

„PATRU LA UNU PENTRU FULBRIGHT“
După cuvînfarea pe care a rostit-o 

recent în Senatul S.U.A., președintele 
comisiei senatoriale pentru relații ex
terne, William Fulbright, a declarat că 
primește numeroase scrisori. Ultimele 
date arată că s-au primit 2 423 de scri
sori și telegrame, în care se exprimă 
aprobarea față de cuvîntare, și 689 în 
care aceasta este criticată. După cum 
s-a mai relatat, Fulbright a cerut ca 
S.U.A. să renun|e la „vechile mituri" în 
favoarea „noilor realități ale timpulu. 
nostru". El a criticat politica administra
ției cu privire la Cuba și Panama, pre-

cum și multe declarații de politică ex
ternă făcute de purtătorii de cuvînt 
conservatori ai partidului republican.

Potrivit relatărilor presei americane, 
25 de conducători civili ai activității de 
afaceri și din domeniul învățămîntului 
din statul Massachusetts au publicat o 
scrisoare deschisă, chemîndu-i pe a- 
mericani să citească și să discute cu
vîntarea lui Fulbright.

Ziarul „Washington Post" scrie că 
Fulbright primește scrisori care sprijină 
cuvîntarea sa în proporție de patru la 
unu.

S.E.A.T.O. în preajma sesiunii

întrunirea Consiliului ministerial 
al S.E A.T.O. programată pentru 
mijlocul lunii aprilie la Manila este 
apreciată cu anticipație de observa
torii politici occidentali ca o partidă 
dificilă.

„împreună cu îndoielile cu privi
re la eficacitatea organizației, s-a 
manifestat o accentuare a scepti
cismului în privința unuia din prin
cipiile de bază ale creării S.E.A.T.O. 
— necesitatea permanentă de a 
exista o poziție occidentală comună 
în Asia de sud-est". Aceste apre
cieri ale ziarului „The Scotsman" 
explică pozițiile diferite ale puteri
lor occidentale, care preferă să ac
ționeze fiecare pe cont propriu în 
această regiune. Statele Unite sînt 
angajate în războiul din Vietnamul 
de sud în timp ce Anglia încearcă 
de una singură 
pozițiile în fostele 
cluse în Federația Malayeză. 
Franța, pe de altă 
cord cu poziția S.U.A., duce o cam
panie în sprijinul neutralizării Asiei 
de sud-est. După cum scrie ziarul 
mai sus citat „fiecare dintre cele 
trei state, care teoretic au interese 
comune în Asia de sud-est, duc o 
asemenea politică, ce nu poate fi 
coordonată, tar 
contradictorie 
două”.

Dar cea mai
S.E.A.T O a primit-o din partea prin
cipalelor state din sud-estul Asiei. 
Se știe că în ciuda eforturilor înde
lungate ale acestei organizații agre
sive de a-și cîștiga noi aderenți, 
unicele state asiatice care au devenit 
membre ale ei sînt Tailanda. Pakis
tanul și Filiptnele (care ca teritoriu 
și populație reprezintă mai puțin de 
o șesime din Asia de sud și sud-est). 
După părerea Franței, arată co-

mentatorul ziarului „New York 
Times", S.E.A.T.O. „a ajuns la capă
tul vieții sale... în mod evident dacă 
regiunea este neutralizată nu trebuie 
să mai existe nici un motiv pentru 
existența S.E.A.T.O. Alianța are ca 
sarcină a sa apărarea în cazul unui 
război, iar neutralitatea ar putea 
pune capăt unei situații de război".

Refuzul principalelor state asia
tice de a adera la această organi
zație creată sub lozincile anticomu
nismului n-a permis S.E.A.T.O.-ului 
să obțină o poziție influentă, să-și 
înfăptuiască planurile îndreptate 
împotriva luptei de eliberare sau 
de consolidare a independenței ță
rilor ce-și cuceriseră libertatea în 
peninsula Indochina. Este un lucru 
cunoscut că de fiecare dată cînd în

Laos, Vietnamul de sud, Malaye- 
zia s-au creat focare de încordare, 
pactul S.E.A.T.O. a fost activizat în 
direcția înrăutățirii situației și creă
rii premiselor unei intervenții directe 
în treburile interne ale statelor res
pective. Un exemplu elocvent îl 
reprezintă intențiile S.E.A.T.O. de 
a sprijini guvernul malayez în acțiu
nea de reprimare a luptei forțelor 
patriotice din Sarawak și Sabah care 
se opun Federației Malayeze. Planu
rile S.E.A.T.O. de intervenție armată 
s-au izbit însă întotdeauna de opo
ziția populației din aceste teritorii, 
dornică de libertate. Eșecurile stra
tegice șl politice pe care le-a sufe
rit blocul S.E.A.T.O. de-a lungul celor 
zece ani de existență s-au răsfrînt și 
asupra relațiilor dintre membrii săi.

Pregătirile care se fac pentru se
siunea de la Manila nu aduc cu ni
mic a festivitate. După un deceniu 
de „alianță" reprezentanții celor opt 
țări membre ale S.E.A.T.O. se vor 
întruni din nou pentru a face obiș
nuitul schimb de păreri asupra si
tuației internaționale, fără a-și anun
ța însă intenția de a face un bilanț.

să-șj consolideze 
sale colonii in-

Iai 
parte, în deza-

in unele cazuri este 
politicii celorlalte

sensibilă lovitură

Cambodgia cere garantarea 
neutralității

Cererile repetate ale guvernului 
cambodgian de a se convoca o con
ferință internațională care să ga
ranteze neutralitatea și integritatea 
teritorială a țării sale mențin în 
actualitate problema Cambodgiei. 
De la proclamarea independenței 
sale în 1953, Cambodgia a promo
vat o politică pașnică, de neu
tralitate. Ea a fost însă de la 
început o țintă de atacuri din par
tea 
cu 
ția" 
siei. 
ție se vede din numeroasele pro
vocări directe la granița cu Cam
bodgia din partea Tailandei și Viet
namului de sud, prima membră a 
S.E.A.T.O., iar a doua strîns legată 
de țările membre ale acestui pact.

S.E.A.T.O., care și-a oferit 
de la sine putere „protec- 
asupra țărilor din sud-estul A- 
Ce înseamnă această protec-

Atacurile armate împotriva popu
lației civile de la frontieră, bombar
darea unor localități, organizarea și 
sprijinirea grupurilor de rebeli, a 
așa-zișilor „khmeri liberi", au deter
minat Cambodgia să rupă legăturile 
diplomatice cu cele două țări.

în săptămînile precedente, la gra
nița 
tețit 
cale 
fapt 
legitimă a populației și a condu
cătorilor Cambodgiei. Norodom Sia- 
nuk a cerut de cîteva ori convo
carea unei conferințe internaționale 
care să elaboreze garanții asupra 
neutralității și integrității țării. S.U.A. 
au condiționat convocarea unei con
ferințe cvadripartite (Cambodgia, 
Statele Unite, Tailanda și Vietnamul

cu Vietnamul de sud s-au in
acțiunile provocatoare puse la 
de militariștii de la Saigon, 
care stîrnește îngrijorarea

de sud) de crearea unor „comisii 
mixte" al căror scop ar fi „rezolva
rea litigiilor de frontieră". Pe o po
ziție similară 
care, deși s-a 
„în principiu" 
nei conferințe 
tru Cambodgia, nu a dat încă un 
răspuns precis la propunerea prin
țului Sianuk, insistînd asupra unor 
discuții „preliminare". Toate aces
tea au fost considerate inaccepta
bile de către guvernul de la Pnom 
Penh. „Acceptarea unei asemenea 
discuții, scrie ziarul francez „Le 
Monde", ar însemna recunoașterea 
că frontierele cambodgiene ar ră
mîne de delimitat și ar da liber curs 
la ceea ce este denunțat ca fiind 
ambiții teritoriale ale Tailandei și 
Vietnamului de sud". Or, se știe că 
granițele Cambodgiei au fost deli
mitate prin tratate internaționale, 
cum a fost acela încheiat de Confe
rința din 1946 de la Washington, 
precum și de hotărîrea Curții inter
naționale de justiție.

în legătură ou noul atac aerian și 
terestru săvîrșit la 19 martie de mi
litari sud-vietnamezi asupra terito
riului cambodgian, prințul Sianuk a 
solicitat Uniunii Sovietice ca, în ca
litate de copreședinte al conferinței 
din 1954 de la Geneva, să intervină 
pe lîngă Anglia și S.U.A. în legătură 
cu cererile Cambodgiei. El a anun
țat în același timp că guvernul cam
bodgian preconizează să se adrese
ze Consiliului de Securitate.

într-o scrisoare adresată ulterior 
ministrului de externe britanic, prin
țul Norodom Sianuk a precizat din 
nou poziția țării sale, subliniind : 
„Ținerea unei conferințe largi la Ge
neva rămîne singura cale pentru a 
acorda garanțiile legitime asupra 
cărora insistăm". Deși au fost anun
țate o serie de consultări interocci
dentale în problema cambodgiană, 
răspunsul la propunerile pașnice ale 
Cambodgiei întîrzie. Situația care 
s-a creat în sud-estul Asiei reclamă 
acordarea unor noi garanții inter
naționale asupra neutralității și in
tegrității Cambodgiei.

Dumitru ȚINU

s-a situat și Anglia, 
declarat de acord 
cu convocarea u- 

internaționale pen-

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). 
— Potrivit postului de radio Rio de 
Janeiro, Vasco Leitao da Cunha, mi
nistrul de externe în guvernul in
terimar, a declarat că Brazilia va 
menține relații diplomatice cu toate 
țările lumii, indiferent de sistemul 
lor politic, dar va acorda o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor cu 
țările occidentale și în primul rînd 
cu S.U.A. și alte țări ale continentu
lui american. Ministrul s-a pronun
țat pentru dezvoltarea comerțului cu 
toate țările, pentru respectarea acor
durilor privind colaborarea econo
mică și în favoarea principiilor 
autodeterminării și neamestecului în 
treburile interne ale altor țări. Bra
zilia, a spus Vasco Leitao da Cunha, 
va lupta și de acum înainte pentru 
dezarmare și pace în lumea întreagă.

într-un comunicat la Montevideo 
se arată că Uruguay-ul nu va recu
noaște deocamdată noul guvern 
brazilian.

ADDIS ABEBA. Ministrul apără
rii al Etiopiei a anunțat că în zona 
de frontieră dintre Somalia și Etio
pia s-a încheiat retragerea trupelor 
celor două țări. Comisia mixtă de 
observatori somalezi și etiopieni s-a 
întîlnit la 7 aprilie la un post de 
frontieră.

TEHERAN. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R. P. Romîne în Iran, 
Ion Dumbravă, a făcut o vizită rec
torului Universității din Teheran, dr. 
Djahanshah Saleh, căruia i-a predat 
din partea Bibliotecii Academiei 
R.P.R. volume cuprinzînd monogra
fii și alte lucrări științifice publicate 
de Academia R.P.R.

WASHINGTON. La cererea pre
ședintelui Republicii Zanzibar, Abeid 
Karume, S.U.A. au anunțat că își 
vor muta stația de urmărire a sa
teliților artificiali de pe teritoriul 
Zanzibarului. Cererea sa are scopul 
de a asigura securitatea țării, în urma 
declarațiilor făcute de ambasadorul 
american în Kenya, menite să ducă 
la un conflict între Zanzibar și 
rile Africii răsăritene.

Alegeri preliminare cu surprize in Wisconsin
WASHINGTON. — La 7 aprilie 

în statul Wisconsin au avut loc ale
geri preliminare pentru desemnarea 
reprezentanților democrați și repu
blicani la viitoarele congrese ale ce
lor două partide. La alegerile pre
liminare ale democraților, victoria a 
revenit candidatului susținut de pre
ședintele Johnson, guvernatorul John 
Reynolds, care a întrunit 483 000 vo
turi. Victoria lui Reynolds a fost 
însă mai puțin netă decît se aștepta. 
Adversarul său direct, guvernatorul 
George Wallace din statul Alabama, 
a întrunit peste 260 000 de voturi. 
Wallace este un susținător al.segre
gației rasiale. Reynolds va dispune 
de cele 46 de voturi ale delegaților 
statului Wisconsin la congresul par
tidului democrat din august, voturi 
pe care le va reporta asupra nume
lui lui Lyndon Johnson, atunci cînd 
va fi desemnat candidatul preziden
țial. La alegerile preliminare repu
blicane a fost ales John Byrnes, fără 
contracandidat. Agențiile de presă 
observă că la aceste alegeri prelimi-

nare mulți alegători, atît democrați, 
cît și republicani, au votat pentru 
candidații partidelor adverse.

O CAPSULA „GEMINI^ 
PE ORBITĂ

CAPE KENNEDY 8 (Agerpres). — 
■La 8 aprilie a fost lansată o rachetă 
de tip „Titan-2“ purtătoare a unei 
capsule goale de două locuri „Ge
mini". Capsula, împreună cu a doua 
treaptă a rachetei de care nu s-a 
.separat, s-a plasat pe o orbită te
restră cu un apogeu de 304 kqț, 
un perigeu de 120 km. Capsula, u 
o greutate de 3 150 kg, conține in- ' 
strumente și aparataj de transmisie, 
■cu ajutorul căruia să se poată’ con
stata capacitatea de dirijare a vehi- 
colului pe orbită, rezistența sa față 
de presiunea, vibrațiile și tempera
tura la care este supus. Experiența 
este menită să pregătească zborul a 
doi cosmonauți spre Lună.

a folosit gaze lacrimogene. Mai mul
te persoane au fost rănite, iar 22 au 
fost arestate.

DJAKARTA. La 6 aprilie, 
ședințele Republicii Indonezia, 
Sukarno, a primit pe membrii dele
gației Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene în frunte cu Țoi 
Von Thiak, președintele Adunării 
Populare Supreme, care vizitează în 
prezent Indonezia. Au fost de față 
conducători ai parlamentului indone
zian.

ță-

eli- 
ani

SAN JOSE. Alfonso Carro, minis
trul muncii din Costa Rica, a decla
rat că băncile care finanțează pro
gramul „Alianța pentru progres“ re
fuză să acorde mijloace pentru con
struirea de școli și spitale și pentru 
înfăptuirea reformei agrare. Pe de 
altă parte, Alfonso Carro a arătat că 
împrumuturile primite de Costa Rica 
au fost acordate în condiții cu totul 
neavantajoase.

CLEVELAND. Luptători împotri
va segregației rasiale au organizat 
pichete de protest pe șantierul unei 
școli elementare în construcție în 
cartierul populației de culoare, deoa
rece aceasta va perpetua segregația 
rasială. Demonstranții s-au așezat în 
fața mașinilor. Pastorul alb, Bruce 
Klunder, de 27 de ani, a fost rănit 
mortal de un buldozer. In seara de

LAGOS. La 8 aprilie a sosit la 
Lagos, într-o vizită oficială de opt 
zile, președintele Senegalului, Leo
pold Senghor. El urmează să ducă 
tratative cu președintele și primul 
ministru al Nigeriei asupra proble
melor privind relațiile economice și 
culturale dintre cele două țări.

COPENHAGA. Organizațiile de 
tineret din Danemarca au inițiat la 
Copenhaga o demonstrație de pro
test împotriva discriminării la care 
sînt supuși tinerii din Groenlanda, în 
ce privește retribuirea muncii. O de
legație a demonstranților a remis 
unui reprezentant al guvernului o 
declarație în sprijinul lichidării aces
tor discriminări.

DELHI. La 8 aprilie a fost 
berat din închisoare, după zece 
de detențiune, fostul prim-ministru 
al Kașmirului, Mohammed Abdullah. _ , , „ .
El a fost deținut în baza acuzației 7 aPr,Iie a avut Ioc 0 noua demon-
de a fi organizat o conspirație pen- strație la care au participat 3 500 de
tru alipirea Kașmirului la Pakistan. persoane, printre care și albi; polițiapersoane, printre care și albi; poliția

BONN. Aici au avut loc tratative 
între ministrul francez al agricultu
rii, Pisani, și ministrul alimentației 
și agriculturii din R. F. G., Schwarz, 
în legătură cu „runda hotărîtoare“ 
a tratativelor cu Bruxelles privitoare 
la nivelarea prețurilor la cereale în 
cadrul Comunității Economice Eu
ropene. Nu s-a anunțat nimic oficial 
în legătură cu rezultatele tratativelor 
dintre cei doi miniștri.
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