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Electrificarea 
satelor

Pentru laboratoarele 
de înaltă tensiunePătrunderea energiei electrice la sate asigură realizarea unei puternice baze tehnico-materiale în vederea dezvoltării continue a agriculturii socialiste. în același timp, extinderea curentului electric în mediul rural creează condiții corespunzătoare pentru culturalizarea șl îmbunătățirea condițiilor de viață ale colectiviștilor, ale tuturor lucrătorilor din agricultură. Iată de ce electrificarea. satelor constituie o importantă problemă de stat, căreia i se acordă atenția cuvenită.în anii puterii populare, rețeaua electrică s-a extins în mii și mii de comune și sate. In 1945, erau luminate electric doar 483 de sate din țară. In perioada ce a urmat și pînă în 1962, becul electric s-a a- prins în circa 4 600 de sate, cărora li s-au adăugat alte 900 cu un an mai tîrziu. în unele regiuni lucrările sînt mai înaintate : Dobrogea este electrificată în proporție de 70,7 la sută, Banatul — de peste 62 Ia sută, Bucureștiul — de peste 52 la sută.Planul pe anul 1964 prevede ca alte 1 000 de sate să fie electrificate. Se întreprind acțiuni susținute pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor trasate în această privință de Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului.Unele ministere și instituții cărora le revin obligații importante au luat o serie de măsuri organizatorice care să asigure buna desfășurare a lucrărilor. Ministerul Minelor și Energiei Electrice, prin întreprinderile regionale de electricitate, a organizat din timp, în toate regiunile, echipe de muncitori și tehnicieni bine pregătite ; s-au asigurat și materialele necesare.Realizarea sarcinilor în acest domeniu este condiționată și de felul cum ministerele și întreprinderile furnizoare își vor respecta angajamentele luate în ce privește livrarea eșalonată a materialelor și a apa- ratajelor, potrivit termenelor stabilite. O mare atenție trebuie acordată aprovizionării fiecărei regiuni cu întreaga cantitate de stîlpi din beton armat precomprimat. Echipele care re a că lății părnînt și consolele pentru branșamente, precum și tot aparatajul e- lectrotehnic de joasă tensiune.Interesate în mare măsură în executarea și desfășurarea rapidă a lucrărilor sînt ale sfaturilor populare regionale. Lor le revine bili modul de nilor la electrificarea satelor, precum și de a asigura la timp sumele necesare finanțării lucrărilor prevăzute în plan. Intr-o serie întreagă de sate locuitorii au participat activ, prin contribuție și muncă patriotică, la acțiunea de electrificare. Ar fi bine dacă în toate satele s-ar acorda aceeași atenție acestui domeniu al activității obștești, spre a se evita întîrzierea lucrărilor și, în consecință, și o seamă de alte neajunsuri.Unele comitete regionale și raionale de partid analizează periodic situația electrificării satelor. Nu de mult. Comitetul regional de partid Mureș-Autonomă Maghiară a analizat un re de

Laboratoarele de înaltă tensiune 
la Institutul de cercetări și proiectări 
electrotehnice din Capitală și Uzina 
„Electroputere" Craiova sînt dotate cu 
generatoare de impuls de tensiune, care 
pot produce fenomene asemănătoare 
descărcărilor atmosferice. Aceste insta
lații sînt folosite la verificarea calității 
transformatoarelor și a aparatajului e- 
lectric de înaltă tensiune fabricat de 
uzina craioveană. Ele pot produce ten
siuni foarte mari care se aplică obiectu
lui de încercat un timp foarte scurt 
(de ordinul unei milionimi dintr-o se
cundă). In acest fel se pot măsura și 
înregistra cu exactitate pe un oscilo
graf — prin intermediul unui divizor — 
tensiunile aplicate pe obiectul verificat. 
Pentru prima oară în țara noastră s-a 
proiectat și produs cu ajutorul Institu
tului de cercetări și proiectări electro
tehnice un astfel de divizor pentru 
tensiunea de 750 000 V, cu performanțe 
la nivelul tehnicii mondiale. Prin reali
zarea lui, s-a pus la îndemîna construc
torilor de transformatoare și aparataj e- 
lectric din Craiova un mijloc modern 
de verificare și îmbunătățire a produse
lor lor. In curs de 
alt divizor pentru 
de 1 600 000 V.

de MOBIL
CU TRIOR

Uzina de utilaj greu „Progresul“ Brăila a introdus în serie un nou tip de piatră trac- cu trior,producția de de concasor mobil tat, pe pneuri, cu trior, întrebuințat la construcțiile de drumuri și șosele. Utilajul este dotat cu un motor termic sau electric și se compune dintr-un concasor cu fălci, un transportor cu bandă pentru a- limentare, un trior cilindric rotativ pentru trei sorturi de piatră con-

casată, montate pe un șaslu-remor- că. Concasorul este prevăzut cu o instalație de iluminat pentru lucrul pe. timpul nopții. Utilajul are o greutate de 7 500 kg, poate concasa și roci dure (granit, bazalt) cu o productivitate de 6 mc pe oră. El se deplasează cu o viteză maximă de 20 km/oră, putînd fi întrebuințat și pe șantierele de construcție a drumurilor forestiere. Pentru deservirea lui este necesar un singur muncitor.

CU ACELEAȘI CAPACITĂȚI
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o producție sporită de îngrășăminte chimice
7

• 50 000 tone superfosfat în plus • Soluții tehnice 
avansate • Masuri pentru îmbunătățirea calității

★

execuție se află un 
tensiune sporită —

„Scinteii').REGHIN (coresp.La Reghin în ultimul timp s-au realizat importante lucrări gospodărești privind îmbunătățirea iluminatului public, a transportului în comun, s-au făcut reparații de străzi etc. Recent au fost terminate lucrările pentru îmbunătățirea alimentației cu apă potabilă a orașului. S-au forat

execută satelor la timp pentru
lucrările de electrifica- trebuie să primeas- și țevile de insta- prizele de punere la

comitetele executivesarcina de a sta- contribuție a cetățe-

stabilit asigu- acțiuniistadiul lucrărilor și a plan de măsuri menit să buna desfășurare a introducere a luminii electrice în satele regiunii. Oridecîteori comitetele regionale de partid au luat asemenea măsuri, ele s-au soldat cu bune rezultate.Acum, cînd vremea s-a încălzit, este necesar ca sfaturile populare, ministerele care asigură materialele necesare și efectuează lucrările, să depună toate eforturile în vederea realizării la timp și în cele mai bune condiții a planului de electrificare a satelor pe acest an.

MAȘINĂ
DE RĂSUCIT
FIRE

La Uzinele „Unirea“ din Cluj a început să se fabrice după proiecte elaborate în țară, o nouă mașină textilă — R-3, destinată răsucirii firelor duble sau triple de bumbac, lînă, celofibră sau mătase. Mașina asigură fire atît pentru tricotaje, cît și pentru țesături. Ea are posibilități de a răsuci în gama de torsiuni 82-1 750. cirea în tăți atît
(răsucituri pe metru) de la Pentru a se asigura răsu- bune condiții a unei varie- de mari de sortimente de

cu apă13 puțuri de captare a apel. Rețeaua din Reghin va dispune de peste 20 km conducte de distribuire a apei și conducte de refulare, o stație de pompare, instalații de filtrare a apei și laborator. In oraș va fi Instalat și un mare număr de cișmele publice.
La întreținerea culturilor

★mașina este dotată cu mai tipuri de fuse și inele care, înfire, multe funcție de felul firului și de grosimea lui, îi permite să atingă 11 000—11 500 rotații pe minut. La- proiectarea acestei mașini s-au aplicat soluții constructive moderne, care o situează la nivelul tehnicii înaintate.semnalizare optică, mașina muncitorilor momentul cînd țevile de pe fuse s-au umplut. Mașina are, de asemenea, un mecanism special care permite schimbarea în mers a turației fuselor.
Printr-un sistem deindică

15 ani pe scenă
BRĂILA (coresp. „Scînfeii*).  — Co

lectivul Teatrului da Stat din Brăila a 
sărbătorit recent 15 ani de activitate. Din 
1949 și pînă acum, colectivul teatrului a 
parcurs un drum bogat în realizări, Au 
fost puse în scenă 107 piese, 52 dintre 
ele aparjinînd dramaturgiei romînești. 
Cele aproape 4 700 de spectacole, pre
zentate de artiștii brăileni în acești 15 
ani, a fost vizionate de circa 1 774 000 
de spectatori. Expoziția organizată cu pri
lejul aniversäni -in holul teatrului este o 
grăitoare retrospectivă a activității aces
tui colectiv.
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La gospodăria colectivă din comuna Nicolae Bălcescu, raionul Călărași, 
se desfășoară din plin lucrările de întreținere a culturilor. In fotografie : 
doi dintre mecanizatorii de la S.M.T. Ciocănești, care muncesc pe tar
lalele acestei unități agricole, Iuciînd cu sapa rotativă terenurile 

însămînțateIn aceste zile, canizatorii din desfășoară o muncă intensă pentru efectuarea la timp și in bune condiții a lucrărilor de întreținere a culturilor. Pînă la această dată, în gospodăriile colective s-a executat prima prașllă pe întreaga suprafață semănată cu sfeclă de zahăr, floa- rea-soarelui și alte culturi legumicole timpurii. Această lucrare a fost efectuată și pe aproape 20 la sută din suprafața semănată cu porumb. Pe tarlalele unde culturile de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui s-au dezvoltat mai bine, colectiviștii au început prașila a II-a.

colectiviștii și me- regiunea București GALAȚI (coresp. „Scinteii“). — Meca
nizatorii din gospodăriile agricole de stat 
din cadrul Trustului Brăila au Început în
treținerea culturilor prășitoare. In cîteva 
zile ei au reușit să efectueze prima pra- 
șilă pe o suprafață de 1 200 ha însămîn- 
țate cu floarea-soarelui. Fruntașe sînt gos
podăriile de stat Șuțești și Niculești-Jianu, 
care au executat această lucrare pe 450 
de ha și respectiv 260 ha. Suprafețe în
semnate au fost prășite și la G.A.S. 
Mircea Vodă, Romanu și Urleasca. In 
gospodării se muncește cu intensitate și 
la întreținerea culturii porumbului cu 
grapa cu colți reglabili. Pînă acum, din 
cele 26 270 ha însămînțate cu porumb au 
fost grăpate peste 21 000 hectare.

Instrumente muzicale 
Doina“
Colectivul fabricii „Doina" din 

Capitală a prezentat recent la con
tractările cu comerțul pianina „So
natina“. Noua pianină are un aspect 
modern și ocupă un spațiu redus. 
Printre noile instrumente realizate 
se numără și chitara electrică de 
concert înzestrată cu doze electro
magnetice speciale. Posibilitățile de 
reglare a distanței dintre corzi și 
doze permit schimbări ale timbrului 
și emiterea de sunete variate. I se 
pot racorda, totodată : microfon, 
pickup, magnetofon. Pentru amatori, 
a fost creată „Armoneta". De forma 
unei valize elegante, cu o claviatură 
de 4 octave, „Armoneta" emite un 
sunet plăcut de oboi. In cadrul co
lecției a fost prezentată și o nouă 
trompetă de jazz.

Realizarea indicatorilor tehnico-e- conomici proiectați este o sarcină importantă, de mare răspundere, care se pune în fața colectivelor din noile unități industriale intrate în funcțiune. în mod concret, aceasta înseamnă atingerea într-un timp relativ scurt a capacităților de producție, a productivității muncii, a prețului de cost și a calității produselor prevăzute în documentația tehnică. Muncitorii, tehnicienii și inginerii noștri au dobîndit o bună experiență în această privință. în ultima vreme, la noi în uzină s-au realizat și chiar s-au depășit principalii indicatori tehnico-economicl proiectați. Pe această cale s-au obținut în plus cantități. însemnate de acid sulfuric, îngrășăminte chimice pentru agricultură și alte produse, la un nivel calitativ tot mai ridicat, precum și importante economii.Numai în primul trimestru din acest an, colectivul nostru a livrat peste prevederile planului 1 300 tone acid sulfuric monohidrat, 2 400 tone de superfosfat pulbere și 109 tone de fluorosilicat de sodiu. Productivitatea muncii a crescut cu 3,1 la sută față de plan și au fost obținute beneficii suplimentare în valoare de 1 805 000 lei. Aceste rezultate se da- toresc, în mare măsură, folosirii mai bune a instalațiilor tehnologice și a celorlalte capacități de producție puse în funcțiune în ultimii ani. La linia I de acid sulfuric monohidrat, realizăm în prezent o producție cu 22 la sută mai mare decît s-a prevăzut în documentația tehnică, iar la cele 3 reactoare de superfosfat pulbere vom obține în acest an cu 50 000 tone de superfosfat mai mult față de capacitatea proiectată.Ca să ’atingem și să depășim capacitatea de producție proiectată la diferite instalații, primul lucru pe care l-am avut în vedere a fost asigurarea cu cadre calificate de muncitori. Pregătirea acestor cadre s-a făcut paralel cu desfășurarea lucrărilor de construcție și montaj. După punerea în funcțiune a instalațiilor, conducerea întreprinderii, împreună cu comitetul sindicatului, au organizat cursuri de specializare și de ridicare a calificării operatorilor chimiști. Cursurile continuă și în prezent ; ele sînt frecventate de peste 700 de muncitori.In al doilea rînd, am acordat o deosebită atenție îmbunătățirii regimului tehnologic de fabricație a acidului sulfuric și a îngrășăminte-

lor chimice. După o perioadă de funcționare, cînd s-au urmărit îndeaproape indicii tehnico-economici realizați în noile instalații, conducerea uzinei a constatat că în anumite sectoare se produc unele strangulări în procesul tehnologic. .La propunerea organizației de partid, am alcătuit colective de ingineri și tehnicieni care au analizat, la fiecare instalație și la fiecare loc de muncă, ce trebuie făcut pentru ca peste tot să se realizeze o productivitate înaltă.Ce soluții tehnice am aplicat, în mod concret, pentru înlăturarea locurilor înguste ? La linia I de acid sulfuric apăreau adesea gîtuiri la cuptoarele de prăjire a piritei. Pentru înlăturarea acestui neajuns s-a folosit o soluție avansată : modificarea grătarelor de fluidizare. Ca urmare, în prezent, la fiecare cuptor se prelucrează cu 40 la sută mai multă materie primă decît înainte. într-o vreme, am întîmpi- nat anumite greutăți și în sectorul de îngrășăminte chimice. în urma studiilor întreprinse de tehnicienii și inginerii noștri, a fost redimensio- nat sistemul de transport al superfosfatului pulbere la instalația de granuläre și au fost modificate carcasele de la talerele de granuläre. Asemenea măsuri au fost aplicate și în alte sectoare ale uzinei.Evident, lucrurile nu s-au rezumat doar la atît. Propria noastră experiență a demonstrat că întreținerea și exploatarea rațională a utilajelor și agregatelor contribuie în mod nemijlocit la obținerea unor indici ridicați de folosire a capacităților de producție. Pentru executarea reviziilor periodice și a reparațiilor am organizat echipe speciale de lăcătuși. Acest lucru, ca și pregătirea din vreme a pieselor de schimb necesare, a contribuit la micșorarea timpului de oprire a instalațiilor pentru reparații, la realizarea unor lucrări de bună calitate. Ö reparație efectuată recent la linia de fluorosilicat de sodiu a durat cu 4 zile mai puțin decît a fost planificat. în această perioadă s-au realizat în plus 32 tone de produse. Opririle accidentale ale instalațiilor au fost reduse, în primele patru luni din acest an, cu 20 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut.în activitatea noastră de zi cu zi, căutăm ca, odată cu creșterea producției, să îmbunătățim continuu și calitatea produselor. Prin folo-

sirea mai bună a materiei prime și mărirea randamentului de transformare, obținem în prezent superfosfat cu un conținut în substanță activă de peste 19,7 la sută din apatite și de 18,6 la sută din fosforite. în ultima vreme, fluorosi- licatul de sodiu a ajuns la o puritate de 99 la sută, față de 92—95 la sută cît se prevede în proiect.Asemenea rezultate se datoresc creșterii exigenței colectivului față de calitatea produselor, îmbunătățirii funcționării instalațiilor, întăririi controlului tehnic de calitate etc. In sectorul II de îngrășăminte chimice, bunăoară, a fost modificată rețeta de dozare a materiilor prime ; la instalația de fluorosilicat de sodiu, în urma propunerii maistrului Emil Felea, a fost introdusă o fază intermediară pentru decantarea bioxidului de siliciu. Măsuri importante au fost aplicate și la sectorul de fabricare a acidului sulfuric, a superfosfatului granulat.Firește, rezervele Interne de sporire a producției și productivității muncii, de ridicare a nivelului calitativ al produselor sînt departe de a fi epuizate. Colective de ingineri și tehnicieni din uzina noastră studiază în prezent posibilitățile de combatere a coroziunii instalațiilor prin utilizarea unor protecții speciale. Este un lucru deosebit de important, întrucît pe această cale se vor reduce cu mult opririle necesare reparațiilor și se va cîștiga timp prețios pentru producție. In atenția noastră stă și problema mecanizării complexe a lucrărilor de manipulare și transportare a produselor, a creșterii indicilor de utilizare la instalațiile de granuläre a superfosfatului. Căutăm în continuare să valorificăm cît mai bine deșeurile de fabricație. în planul tehnic al uzinei este înscrisă și problema defluoru- rării pe cale termică a fosforitelor, pentru obținerea unui îngrășămînt concentrat trat atît în animalelor.Acțiunile vor sprijini tehnicienilor și inginerilor din uzina noastră pentru realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor luate în întrecerea socialistă, în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Hotărîrea întregului nostru colectiv este de a trimite agriculturii cantități sporite de îngrășămin- chimice. de bună calitate.

care poate fi adminis- sol cît și în furajareași măsurile întreprinse eforturile muncitorilor,

te
Nicolae POPESCU
inginer-șef al Uzinei de acid 
sulfuric și superfosfat Năvodari

n o s t . r u O IMPORTANTĂ
REUNIUNE ȘTIINȚIFICĂ
• PESTE 1000 SPECIALIȘTI DIN 76 DE ȚĂRI ® 690 REZUMATE 
DE LUCRĂRI SI 346 COMUNICĂRI

Ședința plenară 
a Conferinței pentru 
comerț și dezvoltare

din țara noastră, pe lîngă măsurile de ordin organizatoric, s-au făcut cercetări amănunțite asupra profi- lelor de soluri care vor fi prezentate pe fiecare traseu. Este în curs de tipărire un ghid al excursiilor, un document amplu cuprinzînd o descriere de ansamblu a principalelor carac- __ _____ x „v teristici ale regiunilor naturale stră- colaborare și prietenie între pârtiei- bătute de. cele trei trasee. Ghidul, e- panți. Specialiștii din țara noastră vor putea lua cunoștință de cele mai noi rezultate ale cercetărilor din acest domeniu, iar dezbaterile vor contribui la îmbogățirea experienței

Intre 31 august și 9 septembrie va 
avea loc la București cel de-al 
VIII-lea Congres al Asociației In
ternaționale a Științei Solului. In 
legătură cu această reuniune, un 
redactor al ziarului nostru l-a soli
citat pe academicianul N. C. Cer- 
nescu, președintele Comitetului Exe
cutiv al Asociației, să răspundă la 
cîteva întrebări.

Care este scopul celui de-al 
VIII-lea Congres al Asociației 
Internaționale a Științei Solului ?Asociația Internațională a Științei Solului numără, între cei 4 433 membri din 85 de țări, din toate continentele, pe cei mai de seamă specialiști în diferitele domenii ale științei solului. La fiecare patru ani au loc congresele generale ale Asociației. Congresul al VIII-lea care va avea loc în acest an în R.P. Romî- nă urmează după cele ținute la Paris (1956) și Madison-S.U.A. (1960). El va fi cel mai mare congres științific internațional organizat și găzduit pînă în prezent în țara noastră, atît prin numărul de și prin volumul urmează a fi gerea Republicii ne ca țară gazdă se datorește nu varietăți de soluri, ci în special faptului că țara noastră acordă o mare importanță cercetărilor legate de știința solului, de sporirea producției agricole și a jucat un rol însemnat în promovarea colaborării internaționale în acest domeniu. Dezbaterile vor prezenta o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul cunoașterii mai temeinice a factorilor care intervin în sporirea producției

agricole, solul constituind principalul mijloc de producție în agricultură. Congresul oferă posibilitatea unui larg schimb de informații științifice și tehnice și stabilirii de legături de
Miercuri, în cadrul unei ședințe plenare a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare au fost aprobate recomandările Biroului cu privire la Actul și Raportul final, componența și mandatul comitetului de redactare a acestor general misiilor pînă la 

in pag.
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La Brașov, in cartierul „Tractorul" s-au dat In folosință recent 47 de apartamente confortabile. In ele 
s-au mutat constructori de tractoare, de rulmenți și de utilaj petrolier, textiliști etc. La construcția locuin
țelor din acest cartier s-au folosit pe scară largă masele plastice și alte materiale. La parterul noilor 
blocuri au fost deschise unități comerciale pentru desfacerea produselor industriale, alimentare, legume și 

zarzavaturi, bufete, restaurante etc

participant, cît de lucrări care prezentate. Ale- Populare Romî- a acestui congres numai marii sale

ditat în limbile oficiale ale Congresului, va fi oferit participanților pentru studiu și documentare. Se organizează și o expoziție care va da ~ participanților posibilitatea să-și facăcu urmări practice-pentru cercetarea f idee clară și^completă despre solu- științifică și producție.La congres și-au anunțat intenția de a participa peste 1000 de specialiști din 76 de țări, care au trimis 690 rezumate de lucrări și 346 comunicări în extenso. Intre aceștia se numără profesori, conducători de institute de cercetări, specialiști cu renume mondial în domeniile respective, care vor prezenta rezultatele ultimelor lor cercetări. La con- ' greș vor lua parte prin reprezentanți autorizați și unele organisme specia- s-a^'âlcătuît lizate ’—4:~; »T-«..-.-,—Unite genția prilej, prezenta o lucrare de mare interes: proiectele hărții mondiale a solurilor și hărții de soluri ale continentelor.
ale Organizației 1ca: U.N.E.S.C.O., F.A.O., A- de energie atomică. Cu acest U.N.E.S.C.O. și F.A.O. vor

Cum se va desfășura congresul ?înainte și după lucrările congresului vor fi organizate excursii științifice de studii pe trei trasee. Ele vor oferi participanților posibilitatea le tipuri tră, realizări din domeniul agriculturii, industriei, să participe la manifestări culturale și artistice. Pentru asigurarea reușitei excursiilor
de a cunoaște dlferite- de sol din țara noas-

rile țării noastre și punerea lor în valoare. In același timp, Societățile naționale de știință a solului din 6 țări vor expune monoliți (probe) de sol, hărți, diagrame, publicații etc. Problemelor tehnice legate de buna reușită a congresului li se acordă o grijă deosebită. Astfel, s-a făcut traducerea în cele trei limbi oficiale (engleză, franceză și germană) a rezumatelor comunicărilor care sînt în curs de' tipărire, urmînd ca la sosire să fie înmînate participanților. .. .. .. u-a aivcibuiț un dicționar privind^ațiumor șțjința solului cuprinzînd 6 452 de termeni în cinci limbi (romînă, rusă, engleză, franceză și germană), aflat în curs de tipărire. O hartă a tarilor R. P. Romîne la scara 1:1 000 000, lucrare de sinteză a dicărilor pedologice din ultimii ani, va fi distribuită participanților la congres ; de asemenea, volume cu lucrări din domeniul științei solului editate de diferite instituții.Pe lîngă programul de lucru pro- priu-zis, se acordă o atenție deosebită și manifestărilor culturale. Sintern convinși că Congresul, pe lîngă faptul că va constitui prilejul unui larg schimb de păreri în domeniul științei solului, va contribui la strîn- gerea relațiilor de prietenie între oamenii de știință din diferite țări.

documente. Secretarul a arătat că lucrările co- urmează să se încheie 23 mai. (Alte amănunte 
Vl-a).

Noi incidente în CipruIeri s-au semnalat noi incidente în Cipru. La Nicosia și Famagusta s-au înregistrat victime, in urma schimburilor de focuri între cele două comunități.
In Âsturia, activitatea minelor este aproape paralizată de grevă. 27 000 de muncitori au încetat lucrul în adîncuri.
Laos- Corespondentul agenției Reuter anunță că miercuri a avut loc la Vientiane o ședință a generalilor în cadrul căreia s-a hotărît „reorganizarea*  armatei ce va ii alcătuită din trupe neutraliste și ale grupării de dreapta.

Situația din capitala Republicii 
Dominicane continuă să rămînă încordată. Greva lucrătorilor din transporturile publice a fost prelungită, deși inițial fusese stabilită numai pentru o durată de trei zile.
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PICTURĂ ȘI BUCURIEExistă o modestie profundă care e semnul marilor artiști. Mai presus de încrederea în sine, ea așează 
credința In artă. Sfios cînd primește elogii, dar îndrăzneț în fața șevaletului, meșterul Ciucurencu își consideră creația cu o modestie autentică și gravă. Atunci cînd spune „pictura-i grea", el nu formulează o simplă constatare, ci aproape un reproș, pe care și-l face sieși.Dintr-o astfel de fervoare, dintr-o intensă credință în artă izvorăsc operele adunate în expoziția do la Dalles. Sînt pline de neprevăzut, dar niciodată spectaculoase. Se simte că au răsărit dintr-o ireductibilă necesitate sufletească.Meseria picturii e grea, mai ales cînd o înțelegi cu rigoare : cînd nu vrei să ocolești dificultățile, ci să le birui. Arta lui Ciucurencu, arta a- ceasta străină oricărei aparențe de efort, oricărei crispări, este în fond o artă de un meșteșug riguros. Ea ne arată că a fi spontan în chip superior, înseamnă a uni prospețimea unei clipe și știința de o viață. Aici spontaneitatea e tocmai surîsul pe care și-l îngăduie o știință riguroasă a picturii.Această știință fără emfază se vădește capabilă de sacrificiile care, singure, dau farmec neașteptat unei opere. In deciziunea unui contur, pictorul vine cu o clipă de ezitare, care să oprească arabescul pe punctul unde ar deveni „prea frumos" ; cînd urmărește arcuirea unui nud ori desenează gestul unei femei care citește, el știe totdeauna să evite caligrafia explicită, o disimetrie In felul motivul, opera, noaște 

a simțirii, ristică ț mari ai picturii noastre. Oricît de încordată, creația cea să plificat-o strălucit opere ca 
Anemonele lui Luchian. „Cum le-a făcut?", se întreba concentrat Petrașcu, acelor flori, într-adevăr făcute parcă din nimic, care refuză sfios dar tenace să-și mărturisească secretul.Pentru Luchian, de altminteri, Alexandru Ciucurencu nutrește o dragoste nestrămutată. Și printr-o dialectică ce este în ordinea firii, pictorul, cu cît se înnoiește mai eficace Și mai inteligent — de exemplu în ultimele sale peisaje — cU atît se întîlnește mai bine, în profunzime, cu marii noștri înaintași, cu Luchian de exemplu. Cu cît e mai modern, cu atît Ciucurencu devine mai caracteristic pentru evoluția picturii noastre, pentru valorile ei fundamentale de sensibilitate.Tablourile pe care le-a creat în ultimii ani reprezintă pentru artist o adîncire a personalității sale, un prilej de a se defini în chip esențial. El s-a întîlnit nu numai cu niște permanențe ale artei noastre, în acești ani el s-a întîlnit tot mai mult cu sine însuși. Căci în marea varietate a tablourilor din expoziție descoperim sensul unitar al unei personalități care știe să se înnoiască organic. De aceea artistul nu s-a temut să pună pe simeză ultimele sale lucrări, net configurate, de o puritate acută, lîngă delicatețea fluidă a operelor de început. Ele comunică într-adevăr peste ani, rafinamentul culorii leagă sigur toate etapele străbătute de artist.Chiar începuturile lui Ciucurencu dădeau putința să recunoști în el

o mare vocație de pictor. E instructiv să ne amintim cum îl caracteriza o cronică a lui Tonitza de prin 1931 : „Alexandru Ciucurencu se prezintă cu două panouri, impresionante prin sentimentul înalt, impresionante prin simfonizarea picturală a ansamblului— admirabil adecvată subiectelor — impresionante prin prețiozitatea materiei utilizate,' prețiozitate ce se contopește într-un tot de-o gravă și plină de reculegere armonie. Aceste două panouri sînt, incontestabil, cele mai serioase compoziții ale salonului actual" — își încheia Tonitza lungul a peste vitate, această mat strălucitor.tolită. Al. Ciucurencu a înfăptuit o amplă operă de frumusețe, din care în expoziție, desigur,, vedem numai o parte.El a trecut, în cursul anilor, de la imponderabilul florilor de prin

aprecierea sa. De-a trei decenii de acti- vocație s-a confir- Cu o energie nepo-

că și concretul emoției. Această floare de roșu imaterial, de o arden- ță suavă, acest tablou înfățișînd o cîntăreață, ar merita onoarea versurilor, ca altădată Lola do Valence, tabloul lui Manet.In creația pictorului nostru afli acum o negrăită puritate, străină de orice ostentație, de ostentația alăturărilor de cald și rece ori a altor metode picturale. O puritate care cheamă visul, fără să alunge viața. Iată, o seră de lîngă București a do- bîndit ceva din acuitatea visului lui Luchian, din pastelul cunoscut. 
Casa lui moș Gheorghe. Alteori lumina e mai. puțin blîndă, e orbitoare, ca în unele peisaje cu verde și cu alb solar. Se degajă din ele o impresie de fabulos, care vine tocmai din extraordinara lor limpiditate.Căci poezia lui Ciucurencu refuză iraționalul. Să privim una din ultimele naturi statice, din 1963. Ne țintuiește fosforescența stelară a
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să intuiască revelatoare, de a aborda a-și conduce poate recu- anume grație foarte caracte- pentru meșterii
său de se o

spresa tinderespirație armonioa- pe care au exem-
Al. Ciucurencu Peisaj cu pod la Căciulapîn fața 1932-39, la vigoarea cunoscutei Naturi statice de la Zambaccian. A voit să pună o frumoasă carnalltate picturală în emoția cea mai visătoare, și a realizat tablouri precum 

Femeia cu ghitară, de la același muzeu. După 1940, a mers spre străluciri mai fastuoase, într-o materie mal suculentă ; vocea să a devenit mai sonoră, de o vioiciune în care se amestecă și unele brutalități. Acum, însă, în ultimii ani, culoarea la Ciucurencu a dobîndit o viață așa de concentrată, încît se lipsește de animația contrastelor. Pictura sa în ulei — unele peisaje cu perdele de pomi, spre exemplu — are acum curajul să se scuture de orice violență pitorească, să tindă spre calmul mat și anonim al frescei. Cîte o lucrare — compoziția Chirurgii, de pildă — mi se pare prea egală, în paloarea cromatismului ei. Dar îndeobște pictura lui Ciucurencu a atins acum un zenit al culorii radioase ; ea decantează tot minii.Precum se întrece acum că „mai mult decît pictură”, să depășească plăcerea imediată a execuției picturale. Timbrul său e mai tonic decît acela al subtilului Pallady. Dar realizările sale reprezentative sînt deasemeni poeme vibrante ; sînt izbucniri de elanuri vitale, fixate în enunțul cel mal pur : ele sintetizează claritatea geometri-

mai suveran esențele lu-Pallady, cu care uneori parcă, artistul înțelege un tablou trebuie să fie

■ unor pete de verde, care-și picura sonoritatea în albastrurile de neui-1 tat ale tabloului. Dar aceste albas- truri diafane nu sînt eterul propice fantasmagoriilor, cum se întîmplă în pictura unui Chagall. In geometria lui de lumină, tabloul lui Ciucurencu filtrează niște certitudini ale inteligenței. Timbrul adînc al acestui suflet este de o claritate inalterabilă.Și iată lumina concentrîndu-se incandescentă, în tabloul care înfățișează Intîiul mai liber ; iradiază, mi se pare, ca o vatră de jeratic. Sau iată albastrurile grave din compoziția intitulată 13 decembrie 1918 : această materie densă care e pusă tocmai în slujba unei construcții pe un singur plan, construcție de o adîncă unitate. Reluînd în variante noi compozițiile sale semnificative, pictorul și-a impus să rezolve probleme foarte dificile : probleme pe care el le înțelege nu ca o demonstrație de virtuozitate, ci ca un mijloc de a face pregnant un conținut emoțional izvorît din realitățile vieții

poporului. El caută noblețea în firescul gesturilor celor mai simple.Cîntecul exuberant, de altminteri, nu l-a determinat nici în trecut să ocolească în artă prezența oamenilor necăjiți : o imagine ca aceea a 
Femeii caro calcă rufe, tratată cu o remarcabilă franchețe picturală, ne lasă să ghicim o căldură omenească definitorie pentru artistul Ciucurencu.De aceea, în ciuda caracterului de atîtea ori exploziv al acestei picturi, tablourile lui Ciucurencu nu-și epuizează frumusețea în. clipa primei întîlniri cu ele. Cu cît le privești mai mult, descoperi într-însele bucurii mai rare decît satisfacția imediat senzorială. Porți cu tine în priviri frumusețea vreunui gest meditativ, expresia nobil interiorizată, din atîtea portrete : în primul rînd, acela admirabilCuloarea, de altfel, traduce aici niște raporturi exact ; tablourile acestui colorist nu-și sfărîmă coerența cînd sînt transpuse în alb-negru, într-o fotografie din care dispar prestigiile culorii. Lucrurile stau la locul lor, într-o ierarhie judicioasă a planurilor. E o probă evidentă pentru meșteșugul de constructor al pictorului ; pentru funcționalitatea pe care o dă el culorii. Altfel spus, el este colorist în sensul major al cuvîntului ; în sensul pe care Delacroix îl atribuia acestui termen, atunci cînd spunea despre coloriști că sînt „aceia care reunesc toate părțile picturii" : meșteșugul de a construi prin masse mari, perspectiva și celelalte. Pentru muzica irezistibilă a culorilor, realul nu-i un simplu libret indiferent. La Ciucurencu — în reușitele lui concludente — culoarea se conformează unei aspirații de a cuprinde larg și semnificativ realul.Din această aspirație au ieșit atîtea imagini vibrante, care nu se pot șterge din ochi și din memorie, înconjurat de avîntul spre socialism al epocii noastre, artistul s-a simțit îndemnat să găsească în acești ani accente de mare suflu, izbucniri generoase precum aceea din pictura care-o înfățișează pe Ana Ipă- 

tescu. ' Chiar dacă astăzi artistul practică un colo- rism mai franc decît în 1949, pentru noi acest ta- niou reprezintă ceea ce pentru 
francezi este celebra Libertate că
lăuzind poporul ; vehemența mîndră a revoluției a găsit aici o figurare de o frumoasă calitate picturală, fără împrumut alegoric. Sînt lucruri care s-au legat durabil de avînturile epocii noastre, lucruri care au intrat în conștiința poporului nostru. Pictura lui Al. Ciucurencu ne îndeamnă să cucerim fericirea, ea dezleagă în ființa noastră izvoare de lumină și încredere. Un admirator german declara în 1962, cu ocazia expoziției de răsunător succes pe care Ciucurencu a avut-o la Berlin : „Fericită e țara ai cărei pictori exprimă atîta bucurie de viață 1"Pictură de mare nivel, opera lui Al. Ciucurencu e menită să se impună tot mai mult, tocmai pentru că este o artă de un accent radios și proaspăt, capabilă să exprime autentic sufletul poporului nostru. Termenul de retrospectivă, de privire îndărăt, e contrazis flagrant de tinerețea incoruptibilă a unei astfel de picturi. în culorile elanul unei vaste viitor de puritate

al doctorului Dona.spațiale gîndite

ei superbe aflăm înălțări, spre un și nobilă omenie.
Dan HĂULICĂ

Talente studențești

Un moment din program, prezentat de orchestrele de muzicâ populară ale centrelor universitare Iași și Cluj

începutul acestei săpfămîni ne-a prile
juit o foarte semnificativă întîlnire cu un 
spectacol tineresc, avîntat, de înaltă ținu- 
fă, prezentat de cei mai falentaji artiști 
amatori din cadrul centrelor noastre uni
versitare, care s-au întrecut în Concursul 
pe țară al ansamblurilor artistice studen
țești. Intrat în noile și frumoasele tradiții 
ale vieții universitare, recent încheiatul 
concurs a fost o viu disputată întrecere 
a aptitudinilor artistice, soldată cu rezul
tate meritorii. Pe scena Teatrului de Ope
ra și Balet, două seri la rînd, spectacolul 
de gală al formațiilor fruntașe la acest 
concurs, închinat celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, a cucerit aplau
zele entuziaste ale unui numeros public.

Am asistat la o desfășurare tinerească 
a grafiei, voioșiei și elanului creator. Re
uniți pe aceeași scenă, studenți din Bucu
rești, Cluj, lași, Timișoara, Tg. Mureș, Su
ceava, Baia Mare, Craiova au dovedit în 
cînt dans și cuvînt pasiunea lor nestrămu
tată pentru artă și cultură, pentru frumos. 
Cu mijloacele artei, studenții și-au mani
festat, de-a lungul întregului spectacol, 
recunoștința fierbinte pentru condițiile de 
viață și de studiu pe care le au astăzi 
în patria noastră socialistă, pentru posibi
litățile largi de dezvoltare a talentelor.- 
Spectacolul a constituit, astfel, ca și con
cursul în ansamblul său, o expresie pro
fundă a dragostei față de patrie și de 
partid a studențimii noastre.

Spectacolul a cuprins coruri, dansuri și 
muzică populară, muzică ușoară, recitări, 
fragmente din programele brigăzilor ar
tistice de agitație. Formații corale ma
sive au interpretat un repertoriu va
riat. (cînfece de masă, creații folclorice, 
piese muzicale clasice) redînd cu fideli
tate conținutul de idei și sentimente al 
lucrărilor executate. Studenții centrelor 
universitare din Tg. Mureș, lași și Bucu
rești, distinși — de altfel — și cu men
țiunea specială a juriului în concurs, au

Impresionat prin seriozitatea cu care 
s-au pregătit, prin măiestria interpretativă 
deosebită. Voci calde, bine timbrate și o 
armonie aproape desăvîrșită au dat „Ora
toriului lui Tudör" de Gh. Dumitrescu (p9 
care l-a interpretat corul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din București în 
finalul primei părji a spectacolului) am
ploare monumentală.

Suite de dansuri populare au adus pe 
scenă aproape toate zonele folclorice ale 
țării. Studenții băimăreni au strîns un 
mănunchi de dansuri, prezentîndu-ne prin 
ele regiunea lor și oamenii Maramureșu
lui ; naturalețea interpretării a fost deo
sebită, revelatoare. Dansurile someșene 
și bănățene, dinamicele jocuri oltenești 
din Băilești, realizate cu spontaneitate, în- 
tr-0 revărsare ionică de ritm și voie 
bună, dansuri populare din alte regiuni 
ale țării au reunit pe scena Teatrului de 
Operă și Balet formații studențești din 
Cluj, Timișoara, Craiova, dînd o imagine 
vie a varietății și bogăției folclorului 
nostru.

Interpreții de muzică populară ai Cen
trului universitar lași (Octavian Huianu, 
Trandafira llinciuc și un sextet vocal) au 
prezentat în cîntece Moldova contempo
rană (Asta-i Moldova mea, Cîntecul Tro- 
tușului), studenții din Cluj (Silvia Diaconu, 
N. Topu) au adus în spectacolul de gală 
frumoase cîntece din folclorul ardele
nesc (Cimpoiu1 la nuntă, Cîntec nou 
feciorii’ngînă). Orchestrele de muzică 
populară clujene și ieșene — care s-au 
dovedit, de altfel, și cele mai bune în 
întrecerea studenților — au interpretat 
cu multă vioiciune, redind coloratura spe
cifică fiecărui cîntec popular.

In ce privește programele brigăzilor de 
agitație, prezente prin selecțiuni în spec
tacolul de gală, merită subliniat că în 
conținutul textelor predomină aspectele 
semnificative, concrete, ale vieții studen
țești. Brigăzile centrelor universitare din 
lași și Cluj au vorbit despre activitatea

de fapt, 
revistă a 
au pârti

zilnică profesională, au redat în fexfe vii 
imagini din facultăți și din laboratoare, 
militînd pentru o înaltă etică studențeas
că. Prezentatorii au știut să pună în va
loare calitățile satirice ale textelor. Me
rită relevate și ținuta artistică a formații
lor do muzică ușoară ale centrelor uni
versitare din Cluj și București, repertoriul 
original al programului prezentat, valoa
rea individuală a soliștilor.

Spectacolul de gală încheie, 
o bogată și variată trecere în 
formațiilor studențești, la care
cipat peste 2 000 de artiști amatori,

Nu de mult, la Cluj, arri’ asistat la pri
ma etapă a acestei confruntări finaț& 
(25—26 aprilie). Atunci s-au întrecut cele 
mai bune formații de teatru și spectatorii 
clujeni au avut prilejul să consemneze 
măiestria în creștere a studenților artiști 
din Cluj, București, lași, Galați și din alte 
centre universitare prezente la finala pe 
țară. Spectacolul clujean cu „Passacaglia" 
de Titus Popovici, distins cu titlul de lau
reat, a fost un exemplu edificator pentru 
stadiul înaintat de dezvoltare a artei in
terpretative teatrale pe care formațiile 
studențești l-au atins în prezent. Etapa a 
doua a concursului, cea de la București 
(2—3 mai), încununată în acest reușit 
spectacol de gală, a constituit o amplă și 
demonstrativă trecere in revistă a forma
țiilor artistice studențești de diferite ge
nuri.

Spre sfîrșitul spectacolului, corurile 
reunite ale Universității, Institutului me- 
dico-farmaceutic și Conservatorului „Ci
prian Porumbescu" din București au in
tonat un marș viu, tineresc, optimist : 
„Mereu înainte 1". Cîntecul a sunat ca 
un angajament al talentaților artiști ama
tori și al miilor de colegi pe care-i re
prezintă, de a merge în pas cu dezvolta
rea țării, cu marile cerințe ale poporului 
nostru constructor al socialismului.

Călln CÄIJMAN

CUM SE TRADUCE

Femele călcînd rufeAI. Ciucurencu

Pentru cultivarea unui public din ce în ce mai larg, se traduce astăzi un mare număr de opere din toate limbile de cultură, noi și vechi. Pînă la eliberare, traducerile se făceau în mod obișnuit după alte traduceri. Cu excepția francezei și germanei, se poate spune aproape ca o regulă că traducătorii nu cunoșteau limba originalului și porneau de la o versiune germană și mai ales franceză. Și tocmai franceza este cea mai puțin indicată pentru a servi ca intermediar. Limba franceză are mari calități, pe care nimeni nu le poate tăgădui, dar este destul de puțin liberă în întorsături, astfel că foarte des nu poate reda nuanțele din altă limbă fără a se abate de la construcțiile acesteia. Umoristul a- merican Mark Twain a arătat cu un exemplu concret ce se întîmplă cînd un text este retradus. El a tradus în franțuzește una din propriile sale nuvele, apoi, luînd ca bază versiunea franceză, a retradus-o în englezește. Ca rezultat, a- vea acum două nuvele, foarte diferite una de alta.în regimul nostru, editorii au a- doptat principiul sănătos că nu se pornește decît de la original. Revoluția culturală, reforma învățămîn- tului, parte intrinsecă a acestei revoluții, relațiile mult mai strînse cu tot felul de țări străine fac să dispunem astăzi de oameni pregătiți pentru orice limbă de cultură.Acum vreo 40 de ani am asistat din întîmplare, pe stradă, la o conversație între un cunoscut editor de atunci și un elev de liceu ; acesta din urmă sublinia că traducerea pe care se angaja să o facă va fi „liberă“, la care interlocutorul său a răspuns : „Ce se cheamă liberă ? Ce spune acolo în franțuzește, d-ta ai să spui pe romînește“, arătînd în mod evident că nici nu înțelegea despre ce e vorba.

Acad. AL. GRAURDin păcate și mulți traducători erau la fel de.ignoranți. Din bogata colecție de „perle“ pe care le-am a- dunat în tinerețe, aleg aici una singură : „Regele Angliei a primit în dar un aparat de tortură de vreo patru sute de ani, care poate fi a- desea văzut plimbîndu-se tacticos pe terasa castelului de la Windsor“. Originalul francez nu spunea „aparat de tortură“, ci tortue, care înseamnă „broască țestoasă“.Nivelul publicațiilor noastre actuale este hotărît superior. Nu numai editorii sînt competenți și exi- genți, ci și publicul, care reacționează imediat ce întîlnește ceva ce nu-i place. în sutele de scrisori care mi se trimit găsesc adesea proteste, însoțite de citate, ba chiar și de tăieturi din tipărituri care în cît de mică măsură nu corespund cu gus- ■ tul cititorului.Astăzi, în general, se știe ce înseamnă a traduce : a reda în limba ta ideile exprimate de un text străin, în așa fel încît să nu le alterezi, să nu scazi nimic din valoarea artistică a originalului, dar nici să nu stîlcești propria ta limbă. Sarcină grea și plină de răspundere, pentru care putem spune cu toată siguranța că specialiștii noștri de astăzi sînt în majoritatea cazurilor la înălțimea cerută.în munca lor, ei trebuie să se ferească de o serie de pericole, în primul rînd de traducerea cuvînt cu cuvînt, deci de nerespectarea structurii limbii romîne. într-o piesă franceză prezentată publicului nostru înainte de război se puteau auzi expresii ca următoarele : „Iubiți tenisul, copilele mele?“ (în romînește ar fi trebuit vă place tenisul, fete
lor ?) sau „Desigur, domnul are plictiseli“ (în loc de dumnealui are ne-

cazuri : în franțuzește ennui înseamnă și „plictiseală“ și „necaz“). Intr-o traducere recentă se spune dă-mi 
prosopul tăticului, în loc de dă-mi 
prosopul lui tăticu.Mai grav este pericolul de a nu înțelege originalul. Și aici franceza prezintă cele mai variate curse, pentru că limba vorbită, folosită adesea și în textele dialogate franțuzești, nu corespunde decît parțial celei care se învață la școală. Intr-un roman tradus de curînd, care descrie viața unui ciclist francez, cineva intră într-o cafenea, iar cafegiul, care nu-1 cunoaște de mai înainte, îl întreabă : iei un suc ? Surprinderea noastră nu e cauzată atît de faptul că sucurile nu sînt caracteristice pentru cafenele, cît de împrejurarea că în Franța, și mai ales în vremea cînd se petrece acțiunea, sucurile erau o consumație foarte rară. Explicația este că în franceza familiară se zice jus, adică „suc“, pentru „cafea". Ca o dovadă că trebuia să se traducă „iei o cafea ?“, romanul continuă Cu adaosul cafe
giul puse cafetiera pe masă. E clar că sucurile nu se toarnă din cafe- tieră.Iată acum cîteva exemple din filme recente. Aici avem avantajul că ni se dau în același timp traducerea scrisă în romînește și originalul vorbit, prin urmare putem controla mai ușor corespondența celor două texte.Filmul american Elena din Troia păcătuiește prin titlu. In englezește 
Hellen of Trop ar putea însemna „Elena din Troia“, dar știm cu toții că Elena nu era din Troia, ci din Sparta. Sensul adevărat este Elena 
de Troia, adică „prințesă de Troia“, așa cum, de altfel, precizează clar scena în care Priam îi acordă Elenei titlul. Că lucrul acesta n-are nimic de-a face cu epoca în care se plasează acțiunea este adevărat, dar acesta nu este nici pe departe sin-

gurul anacronism pe care-1 conține scenariul.într-un film francez, un personaj plînge și, la întrebarea care i se pune asupra cauzei plînsului, răspunde ceapa e de vină. Evident, se poate întîmplă ca cineva să verse lacrimi din cauza cepei, dar aici nu se spusese nimic de prezența în scenă a vreunei cepe. Originalul francez spune c’est pas tes oignons, ceea ce, tradus cuvînt cu cuvînt, înseamnă „nu sînt cepele talc“, dar înțelesul adevărat este „nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oaia“.Totuși fraza citată, așa cum a fost tradusă, are un înțeles. Ce să spunem însă cînd, din neînțelegerea o- riginalului, i se atribuie idei absurde ? Dacă avem impresia că un autor debitează fraze fără noimă, nu are rost să-l mai traducem. Iată un singur exemplu dintr-un film recent: „Primii pași“, documentar sovietic în care e vorba de apariția primelor viețuitoare, bine făcut și, trebuie să o spun, bine tradus. Dar la urmă dăm peste titlul uluitor : Ca 
să trăiești, trebuie să exiști, iar ca 
să exiști trebuie să te miști și, ca să 
te miști, trebuie iarăși să exiști. Dar textul vorbit în original spune : Ca să trăiești, trebuie să mănînci, să 
mănînci și iar să mănînci, iar ca să 
mănînci, trebuie să te miști...“. Ce 
s-a întîmplat? Cineva a confundat infinitivul rusesc iești „a mînca" cu persoana a III-a iești, care înseamnă „există“.Răspîndirea formulelor străine poate duce la imitarea lor și deci la modificarea structurală a limbii noastre. Din diverse limbi străine ne vin expresii traduse ca „își scarpină 
capul", ceea ce pentru noi deșteaptă imaginea unui om care își detașează capul de corp și îl ia în mîini ca pe un obiect străin tră tradițională este cap).Dar și încercarea cu orice preț față de original aduce neplăceri. Voi cita în continuare două exemple. O particularitate a limbii noastre este așa-numitul da-

(formula noas- 
se scarpină înde diferențiere

tiv posesiv : mi-am ajuns scopul, în timp ce în alte limbi se spune am 
ajuns scopul meu. Traducătorii au învățat că nu trebuie să folosească formula străină, dar acum, uneori, introduc în romînește dativul și unde nu trebuie. In romanul tradus din franțuzește de care am vorbit mai înainte întîlnesc la fiecare pas formule ca imobilul unde îi lo
cuiau părinfii, în loc de imobilul 
unde locuiau părinții săi.

De asemenea, în diverse limbi străine este obligator să se pună pronumele personal ori de cîte ori subiectul nu este exprimat printr-un substantiv, de aceea în traducerile mai vechi găsim o profuziune de pronume personale, chiar și acolo unde în romînește terminația verbului e suficientă ca să precizeze persoana (cînd zicem vorbim, se înțelege că subiectul e noi). Greșeala a fost recunoscută și criticată, așa în- cît astăzi nu prea mai apare. In schimb, dăm peste greșeala contrarie, chiar în lucrări originale : nu se mai exprimă prin pronume subiectul nici acolo unde terminația verbului nu ne ajută, de exemplu :— Pleci diseară ? o întrebă (el).
Schiță un zîmbet.Cine a schițat zîmbetul, el sau ea ?Am spus mai sus că publicul protestează contra greșelilor, reale sau imaginare. Nu e un lucru rău : se deprinde să reflecteze asupra felului nostru de a vorbi, care e o importantă trăsătură a națiunii, se o- bișnuiește cu ideea că limba trebuie apărată. Dar se găsesc oameni care, necunoscînd suficient materia, se e- rijează în mentori și, uneori, produc stricăciuni. Intr-un film recent s-a folosit în traducere expresia, curentă în diverse părți ale țării și folosită de scriitori de valoare, se zo

rea, de ziuă. Imediat într-un ziar a apărut o notiță care, pe un ton violent, critica traducerea, dînd emoții nejustificate lucrătorilor din cinematografie. Cei care au posibilitatea să dea sfaturi în public au și datoria să se documenteze în prealabil, ca să nu compromită însăși ideea justă de a apăra limba contra greșelilor.
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Reșița, mare centru siderurgic aJ țării, a realizat în ultimul an importante progrese 
în îndeplinirea ritmică a sarcinilor de producție. Aceste rezultate, rod al muncii harnice, 
entuziaste a muncitorilor și tehnicienilor, reflectă totodată creșterea maturității politice 
a organizațiilor de partid, perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă, compe
tența cu care se ocupă de problemele complexe ale conducerii economiei. Comitetul 
orășenesc P.M.R. Reșița a dobîndit o bogată experiență în îndrumarea concretă, dife
rențiată a organizațiilor de partid, potrivit cerințelor lor specifice ; îndrumarea și con
trolul au devenit mai eficiente, munca organizatorică și politico-educativă a organiza- 
țiilor de partid s-a ridicat la un nivel mai înalt.

Spre a face cunoscute unele din metodele folosite aci, redacția „Sclnteii“ a organi
zat cu sprijinul Comitetului orășenesc P.M. R. Reșița o consfătuire la care au luat parte 
activiști de partid din Reșița, precum și din localitățile subordonate Anina, Bocșa. 
Publicăm mai jos extrase din cuvîntul rostit de participanții la consfătuire.

PORNIND DE LA PROBLEIVIELE ESENȚIALE 
ale locului de muncăPropria noastră experiență, rezultatele economice obținute în ultimul an de întreprinderile din Reșița ne-au demonstrat în mod convingător însemnătatea îndrumării concrete, diferențiate, a organizațiilor de partid. In această privință, sînt deosebit de prețioase indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferința organizației orășenești de partid București. Știm că aceasta nu este o sarcină de „campanie“, ci o cerință esențială a îmbunătățirii continue a stilului și metodelor de muncă ale organelor de partid ; ea este azi deosebit de actuală datorită complexității sarcinilor aflate în fața organizațiilor de partid.Pretutindeni se cere organizațiilor de partid din industrie să-și sporească competența în conducerea e- conomiei ; considerăm că această problemă are o însemnătate din cele mai mari pentru noi, ținînd seama de ponderea Reșiței în producția de fontă, oțel, laminate finite, cocs metalurgic, ca și a unor produse de mare tehnicitate.Anul trecut, la începutul celui de al doilea trimestru, o brigadă a Comitetului Central al P.M.R. care a a- nalizat activitatea organizațiilor de partid din Reșița, ne-a dat un ajutor prețios în îmbunătățirea stilului nostru de muncă. Pe baza recomandărilor făcute am stabilit măsuri care au înlesnit comitetului o- rășenesc cunoașterea temeinică a realităților din întreprinderi.Comitetul orășenesc analizează periodic stadiul îndeplinirii planului de stat. Secretarii comitetului o- rășenesc acordă cea mai mare aten-

Sprijin deosebit organizațiilor de bază 
din sectoarele cheieNenumărate probleme din cele mai complexe se ridică în fața constructorilor. Nu toate au desigur a- ceeași importantă și ponderea lor în ansamblul sarcinilor diferă dé la șantier la șantier. Analizînd căile și mijloacele practice de realizare a sarcinilor de plan, comitetul de partid de la I.C.M.M.R. a orientat activitatea organizațiilor de bază spre două probleme pe care le considerăm veriga principală a muncii noastre : mai buna folosire a utilajelor și metodelor moderne în construcții ; ridicarea calificării muncitorilor care lucrează cu agregate de înaltă tehnicitate. Aceasta a contribuit ca în 1963 prevederile de plan în domeniul creșterii productivității muncii să fie îndeplinite lună de lună, iar în trimestrul I al anului 
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ție organizațiilor de partid din principalele sectoare ale combinatului siderurgic și uzinei constructoare de mașini.In- felul acesta cunoaștem nemijlocit situația din secțiile ho- tărîtoare pentru activitatea de ansamblu a uzinelor, putem orienta operativ organizațiile de partid șl conducerile tehnico-administrative în vederea adoptării unor măsuri corespunzătoare. Spre -a face să crească rolul adunărilor de partid ca școală a educării comuniste, secretarii comitetului orășenesc participă lunar la 4—5 adunări generale ale organizațiilor de bază, ajută la alegerea problemelor care să fie discutate, la pregătirea referatelor.Urmărind să sporim eficacitatea muncii de partid, am combătut tendințele de îndrumare șablon a organizațiilor de partid spre sarcini stabilite din birou și le-am ajutat să se orienteze spre problemele esențiale ale locului de muncă. La secția motoare Diesel am concentrat activitatea organizației de partid spre problemele îmbunătățirii organizării producției, ridicării calificării, întăririi disciplinei în muncă ; la secția mecanică mijlocie și ușoară — spre organizarea producției în flux tehnologic, îmbunătățirea ritmicității producției, repartizarea comuniștilor în principalele locuri de muncă: la oțelărie — spre mai buna întreținere a cuptoarelor și reducerea timpului de reparații, scăderea rebuturilor și consumului Be materii prime, micșorarea prețului de cost.Colective ale comitetului orășenesc au analizat, împreună cu organizațiile de partid de la turnătorii și

1964 sarcinile de creștere a producției și a productivității muncii să fie, de asemenea, depășite.La indicația comitetului orășenesc noi am repartizat pe comuniștii cu munci de conducere pe linie tehni- co-administrativă (directorul, inginerul șef, conducători de șantiere etc), în organizațiile de bază din sectoarele cheie ale producției în fața cărora se ridică probleme deosebit de grele. Unii dintre ei, care sînt membri ai comitetului de partid, au primit sarcina de a îndruma birourile acestor organizații de bază.
Nicolae BARAC 
secretarul 
Comitetului de partid 
de la întreprinderea de 
construcții și montaje 
metalurgice Reșița 

oțelărla Martin a Combinatului siderurgic, precum și de la serviciile de concepție și secția mecanică mijlocie și ușoară a Uzinelor constructoare de mașini, stările de lucruri din sectoarele respective și le-au ajutat să pună mai larg în valoare rezervele interne ale producției.Efectele acestui stil de muncă, precum și ale aplicării de către conducerile administrative a ansamblului de măsuri tehnico-organizatorice stabilit în urma controlului efectuat de brigada C.C., se reflectă în faptul că, începînd din al doilea trimestru al anului trecut, sarcinile de plan au fost realizate lună de lună. Combinatul siderurgic a recuperat în întregime rămînerea în urmă din primul trimestru ; au fost date peste plan 15 000 tone de oțel.. Noi am îndrumat organizațiile de partid să privească nu numai spre ziua de azi, ci și spre cea de mîine, astfel ca să nu se mai repete situațiile din anii precedenți cînd, din cauza slabei pregătiri a producției pe primul trimestru, trebuia muncit luni în șir spre a recupera rămînerea în urmă. încă din octombrie, pe baza unui studiu temeinic făcut în fiecare întreprindere, comitetul orășenesc a luat în discuție felul cum se pregătește producția anului 1964; pînă la sfîrșitul anului, cea mai mare parte a măsurilor tehnico-organizatorice au fost aplicate. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate : pe primul trimestru . al anului 1964, întreprinderile din Reșița și-au depășit sarcinile de plan la producția globală și producția marfă ; au fost date peste plan 3 374 tone cărbune, 5 241 tone minereu de fier, 3 041 tone fontă, 5112 tone oțel, 4148 tone laminate finite.Sîntem hotărîți să perfecționăm continuu stilul și metodele noastre de muncă, considerînd, ca și pînă acum, eficacitatea practică, rezultatele obținute în producție, principalul criteriu de apreciere a lor.
Iile FĂSUI 
prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Reșița

Cum lucrăm cu aparatulFără un aparat de partid bine pregătit este cu neputință să fie îmbunătățită îndrumarea organizațiilor de bază. Iată de ce comitetul orășenesc acordă o atenție deosebită acestei probleme.în selecționarea tovarășilor din aparatul de partid ne-am orientat spre tovarășii cu experiență în munca politică, absolvenți ai școlilor de partid și de stat. Pregătirea politico-ideologică dobîndită în școală se cere însă continuu dezvoltată ; în acest scop, ne îngrijim ca activiștii să urmeze în continuare acele forme ale învățămîntului de partid și de stat care le dau posibilitatea să-și perfecționeze pregătirea pentru domeniul lor de muncă.Folosim instruirea lunară ca un mijloc important de îmbogățire a cunoștințelor lor teoretice și practice. Pe lîngă expuneri și informări asupra unor probleme actuale ale politicii partidului, se țin lecții pe teme economice, strîns legate de sarcinile organizațiilor de partid din Reșița în domeniul ridicării productivității muncii, extinderii tehnologiei avan-
intervenție operativă
pentru înlăturarea deficiențelor

In îndrumarea organizațiilor de bază 
acordăm o mare atenție îmbinării contro
lului de partid asupra înfăptuirii măsuri
lor tehnico-organizatorice adoptate de 
conducerea administrativă cu munca 
politică în vederea mobilizării colectivu
lui la îndeplinirea tuturor indicatorilor de 
plan. Punem accentul, în exercitarea con
trolului, pe problemele economice majo
re, hotărîtoare pentru bunul mers al pro
ducției. Experiența arată că atunci cînd 
organizațiile exercită acest control nu 
ocazional, ci sistematic, deficiențele sînt 
înlăturate la timp ți, de multe ori, pre
venite.

Tocmai un asemenea control asu
pra felului cum se aplică măsurile de îm
bunătățire a procesului tehnologic a dus 
la înlăturarea rămînerilor în urmă la Uzina 
de construcții metalice ți mașini agri
cole, la Fabrica de cherestea Bocșa și la 
secția de mobilă „1 Mai',

In timpul consfătuirii

Preocuparea principală 

RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC
Afai multă atenție controlului 
îndeplinirii hotărîrilor

Preocupările comisiei economice 
a Comitetului orășenesc de partid 
Reșița sînt variate și multiple ; ele 
izvorăsc din Directivele Congresu
lui al III-lea al P.M.R. privind dez
voltarea industriei grele. Direcția 
principală spre care concentrăm e- 
forturile organizațiilor de partid 
este ridicarea nivelului tehnic al 
producției.

Din însărcinarea comitetului oră
șenesc, comisia economică a între
prins cîteva studii în această pri
vință, concluziile la care s-a ajuns 
au fost apoi ’dezbătute în ședințe 
ale biroului comitetului orășenesc ; 
pe baza propunerilor făcute au fost 
luate măsuri a căror eficiență este 
ilustrată de rezultatele în produc
ție.

In urma studiului privind îm
bunătățirea procesului tehnologic 
la C.S.R. în vederea creșterii pro
ducției de fontă, concomitent cu re
ducerea consumului specific de 
cocs, s-a asigurat sporirea produc
ției de aglomerat autofondant cu 
bazicitate ridicată și ridicarea tem
peraturii aerului insuflat în furnale 
la peste 850 grade C, ceea ce a dus 
la mărirea producției de fontă, în 
trimestrul I al anului 1964, cu peste 
3 000 de tone față de prevederile de 

sate, reducerii prețului de cost, precum și conferințe pe teme de cultură generală. Instructorii prezintă rapoarte asupra activității desfășurate pe teren, constatările făcute sînt însoțite de propuneri asupra felului cum să fie rezolvate diferite probleme. De multe ori instructorii sînt incluși, împreună cu tovarășii din comisia economică și alți specialiști, în colective care întreprind studii asupra unor aspecte ale activității întreprinderilor. Toate acestea au contribuit la perfecționarea pregătirii aparatului de partid.Totuși, n-am făcut nici pe departe tot ce depinde de noi spre a da aparatului de partid ajutorul necesar ca să ridice nivelul îndrumării organizațiilor de bază. Nu sprijinim încă îndeajuns pe instructori în munca ce o desfășoară pe teren. In vederea îmbunătățirii muncii instructorilor, intenționăm să le încredințăm sarcina de a studia un timp mal îndelungat diferite laturi ale activității organizațiilor de bază îndrumate de ei, de a participa la întocmirea de referate pe această temă, iar apoi la dezbaterea proble-

In schimb, unii membri ai comitetului 
orășenesc consideră că prin simpla par
ticipare la adunări de parfid au dat spri
jin birourilor organizațiilor de bază ; un 
asemenea stil de muncă nu înfîrzie să se 
răsfrîngă negativ asupra activității orga
nizațiilor de parfid.

Sîntem hotărîți să remediem fără 
întîrziere această stare de lucruri, că- 
lăuzindu-ne după indicația dată de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Confe
rința organizației orășenești de partid 
București privitoare la necesitatea ca 
membrii comitetelor orășenești și raionale 
să participe efectiv la analizarea diferi
telor laturi ale muncii de partid, la ela
borarea măsurilor și îndeosebi la organi
zarea și controlul aplicării hotărîrilor.

Ion DAMIAN
secretar
al Comitetului orășenesc 
de partid Bocșa 

plan și la scăderea consumului spe
cific de cocs sub norma planificată.

Și-au dovedit, de asemenea, u- 
tilitatea studiile întreprinse la 
U.C.M.R. privind îmbunătățirea ca
lității pieselor turnate din oțel, re
ducerea rebuturilor, asigurarea de
calajului între sectoarele primare și 
cele de prelucrare și montaj, folo
sirea rațională a utilajelor și îmbu
nătățirea ritmicității producției ; 
în construcții au fost analizate pro
blemele legate de respectarea terme
nelor de punere în funcțiune și ca
litatea lucrărilor.

Urmărim ca din acțiunile pe care 
le întreprindem împreună cu orga
nizațiile de partid, acestea să învețe 
a analiza aprofundat, competent, cele 
mai complexe probleme economice.

Ajutorul acordat organizațiilor de 
partid ar 'fi fost și mai eficient dacă 
ne-am fi îngrijit în mai mare mă
sură de înfăptuirea perseverentă, 
pînă la capăt, a măsurilor stabilite 
de comitetul orășenesc pe baza pro
punerilor noastre.

Ing. Gh. CRISTEA
șeful Comisiei economice 
a Comitetului orășenesc 
de partid Reșița

de partid
mei respective în plenara comitetului orășenesc,în altă ordine de idei, consider că ar trebui să se analizeze posibilitățile ca, în marile uzine și combinate, instruirea secretarilor organizațiilor de bază să fie făcută chiar la iața locului, sub îndrumarea și controlul comitetului orășenesc. La noi, acest lucru se referă la Combinatul siderurgic Reșița și la Uzina constructoare de mașini, unde avem peste 200 de organizații de bază,

Ernest V/IST
secretar
al Comitetului orășenesc 
de partid Reșița

Comitetul uzinal și

Orientare in funcție de sarcinile specificeProblema asigurării unei îndrumări concrete, diferențiate, se pune nu numai în privința relațiilor dintre comitetul orășenesc și comitetele de partid, ci și referitor la relațiile dintre acestea din urmă și organizațiile de bază. In ce ne privește căutăm ca ajutorul pe care-1 dăm organizațiilor de bază să contribuie la maturizarea lor politică, la creșterea inițiativei și spiritului de răspundere al membrilor și can- didaților de partid.In funcție de pregătirea și experiența lor, membrii comitetului uzinal primesc spre îndrumare 1—2 organizații de bază ; ei le ajută, în primul rînd, să discearnă din noianul problemelor sarcina cea mai importantă într-o anumită perioadă, s-o pună în discuția adunării generale de partid, pe baza unui material de analiză întocmit de un colectiv cuprin- zînd specialiști în domeniul respectiv, să concentreze eforturile comuniștilor spre rezolvarea ei. In felul acesta, la oțelărie organizația de bază a inițiat, cu bune rezultate, o acțiune pentru reducerea consumului de magnezită și siliciu, la laminoare — pentru micșorarea consumului de combustibil, la căile ferate uzinale — pentru întărirea disciplinei muncii.Cu toate acestea, mai sînt organizații de bază care, în loc să pună în dezbaterea comuniștilor problemele arzătoare ale locului de

In stilul de muncă al Comitetului orășenesc Reșița cu organizațiile de partid sînt multe aspecte interesante. Voi relata despre cîteva dintre ele.Am participat, împreună cu secretari ai comitetului orășenesc, la adunări generale de partid tinute pe Șantierul de construcții nr. 5, la întreprinderea de construcții metalice, la sèctia oțelărie din cadrul C.S.R., la întreprinderea minieră Bocșa. De fiecare dată, secretarii comitetului orășenesc au ajutat ca dezbaterile să nu plutească la suprafață, ci să scoată la iveală problemele nerezolvate, greutățile ce trebuie învinse, căile de înlăturare a acestora. Apoi, după încheierea adunărilor, ei au dat îndrumări concrete comitetelor de partid asupra felului cum să treacă la soluționarea problemelor ridicate în cursul discuțiilor.Rezultate bune a dat, de asemenea, participarea unor secretari ai comitetului orășenesc la ședințele birourilor comitetelor de partid de la Combinatul siderurgic Reșița și Uzina constructoare de mașini în care a fost analizat stilul lor de muncă.Am dat aceste exemple ca să arăt că membrii biroului comitetului o- rășenesc își desfășoară cea mai mare parte a activității pe teren, în mijlocul comuniștilor, al oamenilor muncii. în felul acesta, ei cunosc îndeaproape stările de lucruri din întreprinderi, pot da un ajutor mai e- ficient organizațiilor de partid. Astfel, constatîndu-se că noile organizații de bază pe ateliere înființate de curînd la secția motoare Diesel nu aveau suficientă experiență, iar la secția turnătorie de oțel comitetul de partid pierdea din vedere prevederile propriului său plan de muncă, au fost luate măsuri operative de înlăturare a deficiențelor.Merită relevat în mod deosebit faptul că birourile organizațiilor de bază sînt îndrumate să-și axeze activitatea spre problemele majore ce stau în fața întreprinderii sau a secției, planurile lor de muncă sînt cercetate cu luare aminte.La aceasta a contribuit faptul că membrii comitetului orășenesc și instructorii au fost repartizați pe 
organizațiile de b aza

muncă, discută lucruri de însemnătate secundară. La începutul anului, cînd secția aglomerator nu-și realizase sarcinile în domeniul reducerii prețului de cost, organizația de bază de aci a analizat cum e a- sigurată... aprovizionarea cu piese de schimb ; la secția bandaje a fost luată în discuție munca unul singur schimb, deși se semnalau deficiențe serioase în calitatea produselor în toate schimburile.Aceste neajunsuri se datoresa
*

Pretutindeni șablonizarea dăunează, dar 
poate mai mult decît oriunde în munca 
de parfid — activitate creatoare prin esen
ța ei. Noi nu dăm „indicații tip’ pri
vind planul de activitate al tuturor orga
nizațiilor de partid, nu stabilim ordinea 
de zi a ședințelor de birou sau a adună
rilor generale, ci facem recomandări și 
lăsăm birourile organizațiilor de bază să 
aprecieze problemele de care trebuie 
să se ocupe. Combatem manifestările 
de copiere mecanică de către organiza
țiile de partid a unor planuri de muncă 
„bune oriunde", le îndrumăm să manifeste 
inițiativă în această privință, în funcție 
de sarcinile și preocupările lor specifice.

Nu întotdeauna obținem însă rezultatele 
dorite. Cu cîteva luni în urmă, pornind 
de la constatările făcute în cîteva orga
nizații de bază, am arătat că ar trebui 
controlată mai îndeaproape desfășurarea 
învățămîntului de partid. Imediat, majo- 

grupe de organizații de bază în funcție de pregătirea lor, de domeniul pe care-1 cunosc mai bine. Instructorii cu cea mai bună pregătire au primit sarcina de a îndruma organizațiile de bază noi sau cele în fața cărora se pun probleme mai dificile, greu de rezolvat.Deși comitetul orășenesc și-a îmbunătățit mult munca, consider că nu acordă încă suficientă atenție controlului îndeplinirii hotărîrilor. Vreau să mă refer la un caz care mi se pare concludent. Atît comitetul orășenesc, cît și comitetul de partid de la Uzinele constructoare de mașini au adoptat de repetate ori recomandări și hotărîri privind asigurarea une; rnai bune asistente tehnice a schimburilor II și III. Dar și a- cum, la secția mecanică ușoară și mijlocie lucrează 11 ingineri în schimbul I, în timp ce în celelalte schimburi nu a fost repartizat nici- unul.S-ar mai putea aminti și alte cazuri asemănătoare.. Ele duc toate la aceeași concluzie : nu e de ajuns să fie stabilite măsuri bune, trebuie vegheat cu perseverență la aplicarea lor.
N. GLIGA 
instructor 
al Comitetului regional 
de partid Banat

*
Sînt intrutotul de acord cu tova

rășii care au arătat că multe nea
junsuri din munca noastră sînt cau
zate de insuficientul control al înde
plinirii hotărîrilor. Iată, noi ne-am 
propus să discutăm într-o ședință 
de birou felul cum sînt aplicate ho- 
tărîrile luate de organizațiile de a- 
telier. Nu încape îndoială că discu
ția ar fi utilă, numai că o tot a- 
mînăm.

Și din alte cazuri vedem că, tă- 
răgănînd îndeplinirea unei hotă- 
rîri, lucruri la început simple de
vin apoi mai greu de rezolvat. Tre
buie să punem capăt acestei situații.

Francise KIRALY 
secretarul 
organizației de bază 
de la turnătoria 
de oțel U.C.M.R.

faptului că, în unele organizații de bază, planul de muncă nu este rezultatul muncii colective a întregului birou, ci e întocmit doar de 2—3 membri ai biroului.Comitetul de partid va ajuta organizațiile de bază să înlăture deficiențele semnalate.
AI. BÄLEANU ' 
secretarul 
Comitetului de partid 
al Combinatului 
siderurgic Reșița*

rlfatea organizațiilor au trecut această 
temă pe ordinea de zl a celei mai apro
piate ședințe de birou, în timp ce la mul
te dintre ele se puneau alte probleme 
arzătoare care ar fi trebuit dezbătute cu 
precădere.

Alteori, necesitatea reală a res
pectării obiectivelor prevăzute în pla
nurile de muncă ale birourilor organiza
țiilor de bază este interpretată ca o justi
ficare a rigidității, a orientării „după ce 
scrie pe hîrfie”, indiferent dacă unele 
condiții s-au schimbat, iar viața a ridicat 
noi probleme. Va trebui să înlăturăm ase
menea manifestări de formalism străine 
muncii de partid.

Aurel LASCU
secretarul 
Comitetului de partid 
al Uzinelor constructoare 
de mașini Reșița.
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Cantități îndestulătoare de furaje 

pentru hrana animatelor
iii1H■Bl

Asigurarea unei baze f tiraj ere îndestulătoare este unul din factorii principali care contribuie la sporirea producției și productivității animalelor. în regiunea Dobrogea, unde condițiile naturale sînt deosebite — climat secetos — acest lucru stă permanent în atenția consiliilor agricole. La indicația comitetului regional de partid au fost analizate posibilitățile de extindere în cultură a plantelor de nutreț specifice zonelor secetoase. Ne-am orientat în primul rînd spre plantele care au condiții bune : sparcetă, iarbă de Sudan, iarbă grasă, lucernă, borceaguri etc. Pentru a avea semințe suficiente, specialiștii din unitățile agricole socialiste acordă o atenție deosebită loturilor semincere de furajere. Gospodăriile colective au extins anul trecut loturile semincere pe o suprafață de 18 000 ha de teren. Aceasta a făcut posibil ca întreaga cantitate de sămînță pentru culturile furajere să fie asigurată prin producția proprie a fiecărei gospodării. Avantajele acestei măsuri sînt multiple. Gospodăriile colective au putut asigura cantități importante de furaje : peste 24 000 tone fînuri, 121 000 tone suculente, 102 000 tone grosiere, re- prezentînd sortimente variate de nutrețuri.Gospodăriile colective au căpătat o bună experiență în organizarea lo-
Pășunile raționa! folosite

Practica a dovedit că asigurarea ba
zei furajere depinde de măsurile care 
se iau primăvara pentru sporirea pro
ducției de nutrețuri la hectar la plan
tele furajere cultivate și de pe pajiștile 
naturale care, în raionul nostru, ocupă 
suprafețe de peste 43 000 ha.

Consiliul agricol raional a îndrumat 
gospodăriile colective să întocmească 
planuri anuale de întreținere, îmbună
tățire și folosire rațională a pășunilor, 
pe suprafețe sporite față de anul trecut. 
Lucrările mai importante constau în 
defrișarea a 2500 ha, îngrășări prin tîr- 
lire pe 9500 ha, aplicarea de îngrășă
minte naturale și chimice pe 4000 ha. 
în majoritatea gospodăriilor colective, 
lucrările stabilite se desfășoară conform 
graficului și la un nivel superior față 
de anul trecut. Pînă acum au și fost de
frișate peste 1000 hectare și curățate 
pășunile pe o suprafață de 4 500 
hectare. La aceasta a contribuit 
extinderea muncii în brigăzi constituite 
pentru întreținerea pășunilor — formă 
de organizare care a dat rezultate foar
te bune la gospodăria agricolă colectivă 
Sîntimbru și în alte unități, unde a fost 
aplicată anul trecut. Brigăzile nu se 
mărginesc numai la executarea unor lu
crări de sezon, ci se îngrijesc de între
ținerea pășunilor în tot cursul anului. 
In brigăzi au fost repartizați colecti
viști cu experiență. Merită subliniată 
experiența G.A.C. Dănești, care dispu
ne de 1666 ha pășuni, situate în zona 
de munte. în baza studiului întocmit 
de consiliul de conducere și de ingine
rul gospodăriei, pe fiecare porțiune de 
teren se aplică, în mod diferențiat, mă
surile care asigură sporirea producției 
de masă verde la hectar. încă în timpul 
iernii s-au executat defrișări de arbo- 
rete pe suprafețe întinse. De asemenea, 
s-au aplicat cantități mari de amenda
mente calcaroase. La aceste lucrări au 
participat zilnic 50 pînă la 100 de co
lectiviști. Prin aplicarea gunoiului de 
grajd și prin tîrlire se vor îngrășa 150 
ha. La pajiștea denumită Zăvoare se 
vor efectua, în acest an, lucrări de iri
gare, folosindu-se apa unor pîrîiașe do 
munte ..din apropiere.

O măsură de sporire a producției de

NDE SÎNT INSTALATORII?
BALTA ALBĂ. Un adevărat oraș în care 

te poți rătăci ușor. Atmosferă asemănă
toare multor cartiere noi ale Capitalei. 
Macarale, camioane, depozite de ma
teriale, furnicar de constructori. Ne-am 
oprit la blocul M-14, (din cartierul 
Balta Albă-Titan) cu parter plus patru 
etaje, cuprinzînd 60 de apartamente. 
Macaragii, montatori, zidari, vopsitori, 
tîmplari, zugravi erau în întrecere. Ve
nisem cu un scop anume : îi căutam pe 
instalatorii sanitariști, Altădată i-am fi în- 
tîlnit lucrînd incomod printre ceilalți con
structori, ajutați de sudori și de lăcătuși. 
Acum însă...

— Zadarnic îi căutaji — ne spune in
ginerul Valeriu Niculescu, șeful lotului de 
instalații ; nu veți găsi decît 2-3 în fiecare 
bloc.

— Înseamnă că le faceți greutăți celor
lalți constructori în privința predării la 
termen a locuințelor.

— Dimpotrivă, nu-i mai încurcăm pe 
șantier și sintern gafa înaintea lor. De 
pildă, în blocul în care ne aflăm lucrează 
doi muncitori insfalatori calificați cu cîte 
un ajutor. Și termină 3 apartamente pe zi.

_  Pe îndelete — a adăugat maistrul 
Constantin Radu.

O oră mai tîrziu, i-am întîlnif pe insta
latori în trei hale spațioase, amenajate 
provizoriu, situate pe un teren care cu 
5-6 ani în urmă se afla la periferia Capi
talei — |a fabrica de cărămidă din Balta 
Albă. Aflăm că bătrîna fabrică va fi ne
voită să „plece" de aici după ce se va 
face joncțiunea centrelor de termoficare 
a noilor cartiere care au înconjurat-o. 
Cîtă asemănare între soarta viermelui de 
mătase care sucombă în propria lui țesă
tură fină și cea a fabricii care a livraj 
materiale pentru blocurile ce se înalță 
acum I

KILOMETRI DE CONDUCTE 
PREASAMBLATE

Multe probleme s-au ridicat la început. 
Este vorba de un început nu prea înde
părtat, Cu aproape patru ani în urmă,

fotwrife semincereturilor semincere. Gospodăria din Pecineaga a avut anul trecut loturi pentru producerea semințelor de furaje—-iarbă grasă, iarbă de Sudan și măzăriche — pe o suprafață de 55 ha. La îndemnul specialiștilor, colectiviștii au stabilit cele mai fertile terenuri pentru loturile semincere, folosind metoda cultivării plantelor furajere pentru semințe în rînduri distanțate. Aceasta a permis ca întreținerea să se facă în. bune condiții și la timp. Producțiile obținute la ha au fost bune : peste 1100 kg iarbă de Sudan la ha, 1 200 kg iarbă grasă etc.învățînd din experiența anilor precedenți, gospodăriile colective au trecut la organizarea de loturi pentru producerea semințelor furajere pe suprafețe și mai mari. Avem în vedere îmbunătățirea compoziției floristice a pășunilor naturale și lărgirea sortimentului de nutrețuri. Din cele 20 000 ha care alcătuiesc loturile semincere ale gospodăriilor colective, în acest an pe 8 600 ha se produc semințe de mazăre și măzăriche, pe 5 000 ha iarbă grasă și iarbă de Sudan, pe 6 000 ha lucernă și sparcetă etc. în regiune sînt diferite zone pedoclimatice de care se ține seama atunci cînd se cultivă plante furajere. Sparceta, iarba grasă și iarba de Sudan dau rezultate bune în toate raioanele. Lucerna însă so

iarbă și a calității acesteia o constituie 
îmbunătățirea compoziției floristice. în 
acest scop se extind tot mai mult lotu
rile semincere cultivate cu diferite ier
buri. Anul trecut s-au organizat 73 ha 
loturi semincere ale căror semințe au 
fost folosite pentru supraînsămînțarea 
unor terenuri întinse. în vederea înfiin
țării de noi loturi semincere pentru su
praînsămînțarea pășunilor s-a prevăzut 
recoltarea semințelor din flora sponta
nă de pe 30—50 hectare în fiecare gos
podărie.

Se știe că producția de masă verde 
este determinată nu numai de calitatea 
pășunii, ci și de modul cum se face pă- 
șunatul. De aceea, principala măsură de 
folosire rațională a pășunilor constă în 
tarlalizarea lor și pășunatul acestora în-

vaci a
Pentru a obține producții mari de lapte și carne colectiviștii din comuna Petrilaca, regiunea 
nomă Maghiară, acordă o mare atenție organizării bazei furajere. In fotografie : cireada de 

podăriel la pășunat
gos-

într-un mic atelier înjghebat la parterul 
unui viitor bloc de locuințe, în Ciulești, 
instalatorul Ion C. Gheorghe meșterea la 
un banc de lucru. O clupă, cîfeva bacuri 
pentru filetat și o menghină erau mai 
toate sculele. Sudorii înroșeau țevile după 
ce le îndesau bine cu nisip, lăcătușii ajus
tau și tăiau cu bonfaerele și erau cu toții 
bucuroși că au redus numărul operațiilor 
pe șantier. Așa a început preasamblarea 
instalațiilor sanitare pentru noile locuințe. 
Metoda s-a extins repede și pe alte șan
tiere. Se lucra mai ușor față de metoda 
cunoscută dintotdeauna, montînd țevile 
metru cu metru ia locul unde urmau să 
funcționeze. In scurt timp, nici preasam
blarea în atelierele amenajate la parterul 
blocurilor nu mai corespundea ritmului 
cerut. Atunci, Întreprinderea de instalații- 
montaje-izolații a găsit soluția tocmai în 
sîmburele inițiativei ivite pe șantiere, 
amenajînd ateliere centrale în halele 
amintite mai înainte. Cu sprijinul cadrelor 
specializate din Direcția generală con
strucții și montaje au fost organizate trei 
linii tehnologice :

— linia de prelucrare a conductelor 
galvanizate, pentru coloana și derivațiile 
de apă caldă ;

— linia de prelucrare a conductelor 
P.V.C. tip greu, pentru coloana și deriva
țiile de apă rece ;

— linia de prelucrare a conductelor 
din P.V.C. tip ușor, pentru coloanele de 
scurgere.

Atelierul este dotat cu mașini de filetat, 
cu mașini de îndoit la rece și cu un cup
tor electric cu raze infraroșii, cu ajutorul 
căruia sînt prelucrate o parte din conduc
tele din mase plastice. Proba se face în 
atelier la zece noduri sanitare deodată, 
sub o presiune de zece atmosfere.

laiă-l aici pe Ion C. Gheorghe, con
ducătorul brigăzii de instalatori, unul din 
primii inițiatori ai noii metode de lucru. 
Este purtător al insignei de fruntaș în în
trecerea socialistă pe 1963. Împreună cu 
inginerul Papa Titus a făcut un calcul din 
care reieșea că în 1963 s-a lucrat cu o 
productivitate de peste f’-ei ori mai mare 
față de metoda clasică de montare a 
instalațiilor sanitare, asigurîndu-se o calita- 

licită terenuri mai joase, mai bine aprovizionate cu apă. De aceea, am orientat gospodăriile colective să semene sparcetă pe terenuri în pantă, mai puțin fertile, iar lucerna pe terenurile joase, amenajate pentru irigat care au sursă de apă asigurată. în raionul Adamclisi, bunăoară, unde solul este mai puțin fertil, sparceta pentru sămînță ocupă a- cum 550 ha, față de 20 ha în anul trecut ; în raionul Hîrșova, care are condiții favorabile, 415 ha cu lucernă nouă au fost semănate pe terenuri amenajate pentru irigat.Aproape toate loturile pentru producerea de semințe au fost în- sămînțate.Cadrele de specialiști din unitățile agricole vor acorda mai departe a- tenție întreținerii culturilor pentru ca producțiile planificate să fie realizate și depășite.Organizarea loturilor pentru producerea semințelor de plante furajere este abia la început. în viitor consiliile agricole, specialiști din gospodăriile colective vor acorda o și mai mare atenție producerii semințelor pentru ca în acest fel să se îmbunătățească sortimentele de furaje, condiție de mare însemnătate pentru ridicarea continuă a producției animalelor.
Ing. CAZIMIR MOLDOVAN 
vicepreședinte al Consiliului agricol 
regional Dobrogea

tr-o anumită ordine. Numeroase exem
ple din raion arată că prin organizarea 
pășunatului rațional cantitatea de masă 
verde crește cu circa 2000 kg la hectar.

în planurile gospodăriilor colective 
din raion a fost prevăzută organizarea 
pășunatului rațional pe o suprafață de 
20 000 ha, cu 10 000 ha mai mult decît 
anul trecut. în acest scop a fost fixat 
locul taberelor pentru tineret, au fost 
revizuite și refăcute adăpătoarele, s-a 
procurat material necesar la amenaja
rea șoproanelor pentru vite, a garduri
lor etc.

îmbunătățirea pășunilor și folosirea 
lor rațională vor duce la sporirea pro
ducției de lapte și came în gospodăriile 
colective din raionul nostru.

Ing. loan ANDREI
șeful serviciului bază furajeră 
Consiliul agricol raional 
Miercurea Ciuc

fe incomparabil mai bună lucrărilor execu
tate. „Dacă socotim dimensiunea medie 
a conductelor preasamblafe anul trecut
— ne-au spus ei — în atelierul nostru, 
numai la nodurile sanitare, au fost pre
lucrate țevi care puse cap la cap ar fl
junge de la București la Brașov".

MASELE PLASTICE ÎNLOCUIESC 
METALUL

Nu-i o noutate că masele plastice au 
început să ia locul metalelor. în construc
ții, însă, se pare că ele dau examenul 
cel mai greu. Distribuția din instalația de 
la subsolurile blocurilor, alimentarea cu 
apă rece, canalizările sînt lucrări care se 
fac în mod curent din mase plastice. în 
locul tuburilor grele și costisitoare din 
fontă sînt folosite țevile din P.V.C. Am 
văzut în atelierul de preasamblare diferife 
mașini și dispozitive cu ajutorul cărora 
țeava din mase plastice se lasă modelată 
după dorință. Un circular taie țea
va în locul strungului, un dispozi
tiv ingenios construit o umple au
tomat cu nisip, iar infraroșiile o în
moaie ca pe un șarpe... ascultător. Ti
nerii insfalatori Vasile Isacov și Constantin 
Popescu, proaspeți absolvenți ai școlii 
profesionale, sînt sudori. Dar ei lucrează 
fără flacără oxiacetilenică și fără ochelari. 
Cusătura se face cu sîrmă plastică sub un 
jet de aer încălzit la 130 de grade. Și 
este fot așa de trainică, cum este și su
dura metalică. La volumul de lucrări exe
cutat anul trecut pentru noile construcții 
de locuințe s-au consumat 250 de tone 
de mase plastice, ele înlocuind instalații 
la care ar fi fost nevoie de circa 1 500 
tone metal.

La capătul unei hale sînt strînse zilnic, 
într-un singur schimb, snopuri de țevi, 
etichetate — blocul, scara, etajul, coloana
— pentru 60 de apartamente. Aceleași 
lucrări ar fi fost făcute pe șantiere ■—• 
după metoda clasică — în condiții mult 
mai grele și cu de trei ori mai mulji 
oameni.

Anul trecut a început să se execute în
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mai bine folosite ® AtitudiniLa Oradea, ca și în celelalte orașe ale țării, au apărut magazine elegante, dotate cu mobilier și utilaj comercial modern. Numai anul trecut au luat ființă 16 unități comerciale noi, printre care magazine alimentare, de desfacere a produselor industriale, de alimentație publică. Parte din noile magazine sînt specializate — încălțăminte, tricotaje, confecții, articole de sport etc. In același timp, organizațiile comerciale locale se ocupă de reamenajarea și u- tilarea a zeci de unități vechi, de înzestrarea lor cu mobilier modern. Fără îndoială, este bine că se pro-

atelier șl lucrările de încălzire centrală, 
ajungîndu-se la 3 000 de apartamente. 
Anul acesta se prevede preasamblarea 
instalațiilor de încălzire pentru 5 000 de 
apartamente. Cît privește nodurile sani
tare, s-a ajuns anul trecut la 8 000 de 
apartamente iar în 1964 la 9 500. Pe șan
tiere vor rămîne de executat doar îmbi
narea coloanelor, operațiile de legătură, 
așezarea după indicațiile proiectantului.

In legătură cu extinderea metodei de 
preasamblare a instalațiilor pentru locu
ințe se ridică însă și unele probleme 
care merită atenție și se cer rezolvate, 
mai ales dacă avem în vedere amploarea 
construcțiilor și necesitatea îmbunătățirii 
permanente a calității lucrărilor. Merită, 
de pildă, să fie continuate mai hofărît 
eforturile de simplificare a amplasării 
instalațiilor de băi și bucătării, ca de alt
fel și de încălzire centrală. Cu ani în 
urmă erau peste 20 de tipuri de proiecte 
pentru instalațiile sanitare. Acum s-a 
ajuns la vreo 7-8 și este posibilă o și 
mai bună tipizare fără a dăuna cu nimic 
confortului. Pentru evitarea defectării 
scurgerilor de la bucătării, în cazul apelor 
menajere la o temperatură de peste 65 
de grade, este foarte necesar ca in
dustria chimică să realizeze un material 
plastic rezistent la temperaturi mai înalte. 
Fabrica de mase plastice din București 
trebuie să-și îmbunătățească procesul da 
producție spre a livra ritmic toată gama 
de piese, deoarece pentru constructori 
este important să aibă la îndemînă nu 
numai piesele mari, ci șl cele mici, de 
legătură. Se simte nevoia să se treacă și 
la tipizarea coloanelor și a legăturilor de 
radiator pentru a permite prefabricarea 
în întregime a instalațiilor. Și încă ceva. 
Noua metodă de muncă a instalatorilor 
impune o perfectă colaborare între pro- 
iectanți, constructori și instalatori pentru a 
se elimina nepotrivirile de poziție, devia
țiile zidurilor despărțitoare, cauzate fie 
de lipsa de grijă a unor proiectanți, fie 
de neglijență în execuție.

A
lată, așadar, unde sînt instalatorii. In 

ateliere în care se asigura creșterea pro
ductivității muncii de peste 3 ori, unde 
se muncește în condiții mult mai bune și 
se asigură calitatea corespunzătoare lu
crărilor, în ritmul susținut caracteristic 
construcțiilor de locuințe din țara noastră.

Constantin JALBĂ 

cedează astfel, dar este cu totul greșit faptul că atenția unor O.C.L.- uri se concentrează doar asupra u- nităților situate pe arterele principale ale orașului. Căci utilarea și aspectul magazinelor din cartierele Velența, Ioșia, Seleuș, Calea Aradului sînt neglijate, aprovizionarea lor cu cantitățile și sortimentele cerute de consumatori nu este satisfăcătoare. In asemenea condiții se produce aglomerarea artificială a magazinelor din centru. Pe de altă parte, nu se pune în valoare tot ce s-a întreprins. In magazinele O.C.L. Alimentara, de pildă, cu toate progresele făcute, deservirea lasă încă mult de dorit. Unitățile de acest fel au fost dotate cu mașini de tăiat mezeluri, cu dozatoare de lapte etc. Dar în multe dintre ele — ca Alimentarele nr. 5, 47, 23 — aceste utilaje nu sînt folosite, fiind ținute, pe cît se pare, doar ca.» elemente de decor. In aproape toate magazinele alimentare în care s-au amenajat vitrine frigorifice se păstrează, de multe ori, tocmai alimente nealterabile. Nici agregatele frigorifice din incinta unor magazine — alimentare, de legume și fructe — nu sînt utilizate cum trebuie. Unități ale T.A.P.L., între care restaurantele „Transilvania", „Oradea", bufetul Expres, au fost dotate cu roboți de bucătărie, ale căror servicii adesea nu sînt luate în seamă.In unele magazine dăinuie deficiențe în organizarea interioară. Recent, pe str. Republicii s-a deschis un nou magazin-bufet alimentar specializat în desfacerea produselor lactate. S-au investit sume importante pentru amenajarea acestui local și dotarea lui cu mobilier modern. Dar din lipsa u- nei magazii de mînă pentru depozitarea ambalajelor, sute și sute de borcane și sticle de tot felul stau claie peste grămadă în incinta magazinului, în calea consumatorilor. Deservirea este neglijentă, mesele sînt debarasate cu întîrziere de sticlele și paharele folosite.

In incinta Indiguită

Cîte ceva ar fi de spus și despre atitudinea unor lucrători. Dacă în magazinele O.C.L. Produse industriale vînzătoril sînt în general po- litlcoși, atenți față de cumpărători, nu același lucru se întîm- plă într-o serie de alte unități comerciale, unde unii vînzători au o ținută și o comportare nepotrivite. Firește, cumpărătorul se simte bine într-un magazin frumos, modern amenajat, Dar atitudinea față de el a celor ce-1 deservesc nu-i poate fi indiferentă. Pe alocuri, pentru a face o însemnare în condică, ești nevoit să dai socoteală vînză- torulul cine ești, cu ce te ocupi, ce vrei să scrii etc. ; altfel riști să ți se refuze exercitarea acestui drept cetățenesc. Atitudini necuviincioase întîlnești la vînzătoril unor magazine ca „Alimpntara" nr. 23 șl 47 de pe bd. Republicii, care își permit uneori să-1 bruscheze pe cumpărători, la «lucrătorii unor, unități ale T.A.P.L. și ale altor organizații comerciale. Tuturor acestora ar trebui să le fie date ca exemple de bună comportare față de consumatori colective ca acelea ale unităților alimentare cu autoservire nr. 2 șl 203 (responsabili Ioan Tripa și Alexandru Sipoș), colectivul magazinului de stofe, mătăsuri și confecții „Select" (responsabil loan Măr- cuși) și altele.Recent, din inițiativa comitetului executiv al sfatului popular regional a avut loc la Oradea o consfătuire a lucrătorilor comerțului de stat din regiunea Crișana. Este curios că acest prilej n-a fost folosit pentru a fi dezbătute cu simț de răspundere și probleme atît de importante cum sînt organizarea desfacerii, atitudinea față de cumpărători etc.Este de dorit ca sfatul popular regional, direcția comercială să îndrume și să controleze sistematic activitatea organizațiilor comerciale și a unităților acestora, încît desfacerea produselor șl deservirea să fie ireproșabile, potrivit cerințelor și posibilităților existente.
H. GROSU
coresp. „Scînteii"

TEATRE
Teatrul de operă ți balet al R. P. Ro-> 

minei GISELLE — (orele 19,30). Teatrul 
do stat de operetă: ROSEMARIE — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia): REGELE LEAR 
(orele 19); (Sala Studio); O FEMEIE CU 
BANI — (orele 15,30), AVARUL — (orele
19,30).  Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru): ZIZI ȘI... FORMULA EI DE 
VIAȚA — (orele 19,30); (Sala Studio): 
BĂIEȚII VESELI — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala din b-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1): SFÎNTA IOA
NA — (orele 19,30); (Sala Studio): NOAP
TEA E UN SFETNIC BUN — (orele
19,30).  Teatrul de Comedie: UMBRA — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești: BĂIAT BUN, DAR... CU LIP
SURI — (orele 19,30). Institutul de Artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale“: HAMLET — (orele 20). Teatrul 
satirlc-muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
ȘAPTE PĂCATE — (orele 17), REVISTA 
DE ALTĂDATĂ — (orele 20). Ansamblul 
de cîntece șl dansuri al C.C.S.: O CAR
TE DESPRE FRUMUSEȚE — (orele 17 șl 
orele 20). Teatrul pentru copil șl tineret 
(Sala din str. C. Miile): IN LUMEA APE
LOR (Spectacol prezentat de Teatrul de 
stat „Victor Ion Popa“ din Bîrlad — 
orele 15 șl orele 20); (sala din str. Ere- 
mia Grlgorescu nr. 24): SALUT VOIOS 
— (orele 16). Circul de stat: BERLINER 
ATRACTION — (spectacol prezentat de 
artiști al circului din R. D. Germană — 
(orele 19,30).

Aventurile unul ttnăr — cinemascop: 
Sala Palatului R. P. Romtne (rulează la 
orele 16,45 cu seria de bilete nr. 1 043 șl 
la orele 20,30 cu seria de bilete nr. 1 063), 
Patria (9; 12; 15; 18; 21). Anaconda: Re
publica (8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19;
21.15) , Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21). Nu se poato fără dragoste: Carpațl 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30),’Grlvlța (10; 12; 16; 
13,15; 20,15). Frații corslcanl — cinema
scop: București (9; 11,15; 13,30; 16,30; 45;
21), Feroviar (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Zile do fior șl ris: Bucegl (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Modern (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Kaloian: Festival (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Flamura (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cele trei lumi ale 
lui Gulliver: Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Giuleștl (10; 12,15; 15,30; 17,45;
20.15) . Intre maluri — cinemascop: Lu
mina (de la orele 10 la orele 14 rulează 
în continuare; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). O zi ca leii: 
Union (16; 18,15; 20,30). Program de fil
me pentru copil: Doina (orele 10). Dez- 
rădăcinațil: Cosmos (16; 18; 20), Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). întoarce
rea piraților; Lumea minunată a lui Ka
rel Zeman; Vitoșa; Fotografie cu bu
cluc; Pentru că sînt tînără; Sport nr. 
2/1964: Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează în continuare). Limuzi
na neagră — cinemascop: înfrățirea in
tre popoare (10; 15,45; 18; 20,15). Dragoste 
lungă de-o seară: Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Tomis (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Aurora (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Domnișoara... Barbă Albastră: 
Cultural (15; 17; 19; 21). Germanie, stelu 
țele tale!: Floreasca (16; 18,15; 20,30), Fe
rentari (16; 18,15; 20,30). Rude de singe: 
Buzeștl (14; 16,15; 18,45; 20,30), Pacea (16; 
18; 20), Viitorul (16; 18,15; 20,30). Păpușile 
rid: Crîngași (16; 18,15; 20,30), Munca (15; 
17; 19; 21). Cavalerul Pardalllan — cine
mascop: Unirea (11; 16; 18,15; 20.30). Lîr 
gă tine trăiesc oameni: Flacăra (15,L, , 
19), Popular (16; 19,30). Secretul lui Mat
hias: Vitan (16; 18; 20). Douăsprezece 
scaune: Arta (16; 18,15; 20,30), Luceafărul 
(16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (16; 18; 20). 
Totul rămîne oamenilor: Moșilor (16; 
18,15; 20,30). Lovitură de pedeapsă: Lira 
(15,30; 18; 20,15). Cum stăm, tinere?: Co- 
lentlna (16; 18,15; 20,30). Ucigașul și fata: 
Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Muguri în 
soare: Progresul (15,30; 18; 20,15). Un
suris în plină vară: Cotrocenl (16; 13,15;
20,30).  Totul despre Eva: Adesgo (15,30; 
18; 20,30).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,1' 
— Pentru copii: Val Vtrtej și taina 
muntelui magnetic (III). Din nou pe 
bord. 19,40 — Filmul „La vîrsta dragos
tei". In jurul orei 21,00 — Transmisiune 
din Studioul de concerte al Radlotelevi- 
ziunii: Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevlzlunii (partea a Il-a). In în
cheiere — Buletin de știri și buletin me
teorologic.

Cum e VREMEA
Ieri la țară: Vremea s-a menținut in

stabilă, cu cer variabil, mal mult aco
perit în sud-estul țării. Au căzut ploi 
temporare sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice în cea mal mare 
parte a țării, exceptînd Moldova. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit, predomi- 
nînd din sectorul nord-vestlc. Tempera
tura aerului la orele 14 înregistra va
lori cuprinse între 17 grade la Iași șl 5 
grade la Petroșani. In București: Vre
mea a fost instabilă, cu cerul mai mult 
noros. A plouat temporar. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din nord-est. 
Temperatura maximă a fost de 11 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
șl 10 mai. In țară: Vremea în general 
frumoasă cu cerul schimbător; local in 
cursul după-amiezelor vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura in creștere. Mini
mele vor fi cuprinse între 4—14 grade 
iar maximele între 16 șl 26 grade. In 
București: Vremea în general frumoasă, 
cu cerul schimbător mal mult senin 
noaptea. In cursul după-amiezelor vor 
cădea ploi sub formă de averse, vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura in 
creștere.
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întreprinderea „11 lume’ Galafi. Spre 
deosebire de numeroase fabrici și com
binate de valorificare a lemnului, pro
ducătoare de mobilă, apărute în ultimii 
ani pe harfa industrială a fării, aici nu se 
folosește tradiționalul lemn de pădure. 
Locul i l-au luat, în mare măsură, masele 
plastice. Modelate cu măiestrie și fixate 
doar pe cîteva bare de metal, ele ies pe 
poarta fabricii Sub forma unei largi game 
de mobilier.

Creatorii de modele și atelierul de pro
totipuri sînt inima fabricii. Aici se nasc 
Ideile, transpuse pe hîrtie de. desen și foi 
de calc. Apoi, echipa de prototipuri le 
realizează. Colectivul atelierului de pro
totipuri este format numai din mun
citori cu înaltă calificare, adevărafi artiști 
în prelucrarea maselor plastice. In curlea 
fabricii a fost amenajat un mic pavilion 
de mostre. Aici se organizează discufii, 
pa marginea obiectelor expuse. Muncito
rii, tehnicienii și inginerii își spun părerea 
și ca specialiști și ca simpli cumpărători.

Mesele și scaunele din bare de metal, 
combinate cu mase plastice, fotoliile 
pliante, chioșcurile de răcoritoare îmbră
cate în zeci de culori atrăgătoare șl lu
crate cu gust înzestrează și înfrumuse
țează acum terasele restaurantelor și ale 
cofetăriilor și alte unităfi de interes pu
blic din oraș, localuri de pe litoral, holu
rile unor unităfi administrative. Peste

Folclor contemporan
,,Pădurice pădurea / Vai de viafa mea 

și-a fa / Nu ne-o crufă nimenea...", 
sună versurile unui vechi cîntec din 
nordul Moldovei. Multe cintece și doine 
de jale au oglindit viafa grea din trecui 
a muncitorilor forestieri. Poefii populari 
nu lasă însă neobservată viafa nouă ce se 
făurește azi și pe aceste meleaguri ale 
fării. Astfel, muncitorul Gheorghe Sahlean 
de la fabrica de binale din Frasin, raio
nul Gura Humorului, în timpul liber com
pune versuri în care redă aspecte de 
muncă și de viață, texte pentru brigăzile 
artistice de agitafie, etc, Cîntînd viafa Niiîer ȚUICU

Muncitorul Gheorghe Sahlean din Frasin discutind cu directorul clubului 
forestier
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0 SELECȚIONATA DE BASCHET
A S.U.A. ÎN TÜRNEU 
ÎN ȚARA NOASTRĂSelecționata de baschet a S.U.A., alcătuită din jucători profesioniști, va întreprinde un turneu în țara noastră în a doua jumătate a acestei luni. Baschetbaliștii americani urmează să joace cîteva meciuri demonstrative în Capitală și în provincie. Primele meciuri vor a- vea loc la patinoarul artificial din parcul „23 August" sîmbătă 16 mai (ora 18) și duminică 17 mai (la ora 10 și la ora 19). Oaspeții vor juca apoi la Constanța (18 mai), Iași (19 mai) și Cluj (20 mai).
Aseară, derbi la baschet

Steaua — Dinamo 58-57Aseară, în sala Floreasca s-a încheiat prima parte a turneului final al campionatului republican masculin de baschet. în jocul derbi. Steaua a dispus cu 58—57 (36—23) de Dinamo București. Novacek (18) și Ne- def (12) au fost cei mai buni jucători ai echipei învingătoare. Din formația dinamovistă s-au remarcat Giurgiu și Kiss. în deschidere, Rapid a întrecut cu 74—63 (36—32) pe Știința Cluj.
eîteva rindwri

Cu două runde înainte de terminarea 
turneului internațional de șah de la Vîrseț, 
în clasament conduce iugoslavul Matulovici 
cu 11,5 puncte, urmat de Parma și 
Knezovici cu cîte 10 puncte fiecare. 
Maestrul romîn Ciocîltea ocupă locul 6 
(din 16 concurenți) cu 7,5 puncte. Ciocîltea 
a cîștigat în runda a 13-a la Bukan, iar 
din cele trei partide întrerupte a obținut 
o victorie și două remize.

Ieri la Budapesta, în meci retur pentru 
preliminariile turneului olimpic de fotbal, 
echipa R.P. Ungare a învins cu scorul de 
3—0 (2—0) echipa Spaniei. Punctele au 
fost înscrise de Bene (2) și Palotai. în
vingători și în primul joc (2-—1), fotbaliștii 
maghiari s-au calificat pentru turneul final 
de la TokiOj

8 000 obiecte de mobilier au fost livrate 
pentru unităfi ale Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale.

Panoul de fotografii așezat alături de 
micul „pavilion de mostre" din curtea 
fabricii ne prezintă pe cei mai vrednici 
și iscusifi constructori de mobilier. Prin
tre ei se află Aurel Zamfir, matrifier, 
Aristifa Nicodim, presatoare, Elisabeta 
Popa, vopsitoare, Gheorghe Dumitrescu, 
lăcătuș și Vasile Velichi, ajustor. Hărnicia 
lor se concretizează și în realizările în
scrise pe graficul întrecerii socialiste. De 
la începutul anului, planul producfiei glo
bale și marfă a fost depășit ca și normele 
de calitate stabilite pentru fiecare produs. 
A sporit și productivitatea muncii. Crea
torii de modele și echipa de prototipuri 
lucrează acum la realizarea unor noi sor
timente de mobilier ce vor intra în pro
ducția de serie în trimestrul III al anului.

In întreprindere se execută modelele 
unor noi tipuri de corturi, a unui scaun 
pentru vînători și a unei originale um
brele pentru plajă.

Anul acesta, întreprinderea gălăfeană 
va realiza alte 7 sortimente noi da mo
bilier destinat uniiăfilor medicale.

Fabrica se dezvoltă mereu. In prezent 
este în plină reconstrucfie secfia în care 
se produce mobilierul sanitar și cel co
mercial.

Vidor DELEANU

nouă, el o compară cu viafa grea din 
trecut : „Cînfă, cucuie, pe fag / Că trăiesc 
viafa cu drag / Cînfă, cucuie, pe tei / 
C-am scăpat de anii grei / Cînfă, cucuie, 
pe casă, / Că am puicufă frumoasă".

Casa regională a creafiei populare Su
ceava a luat inițiativa de a aduna și ti
pări periodic culegeri de folclor contem
poran, creat de oamenii muncii din re
giune. Recent, a apărut o astfel de cule
gere care cuprinde peste 100 de poezii 
și cîntece. In pregătire se află o nouă cu
legere.

Fotbaliști romîni peste hotare
Reprezentativa de tineret victorioasă cu 4-1 la MünchenMÜNCHEN 6 (Agerpres).— .Selecționata tinerilor fotbaliști romîni, aflată în turneu în R.F. Germană, a întîlnit marți seara la München cunoscuta formație München 1860, una dintre cele mai valoroase echipe vest-germane. Prestînd un joc remarcabil, tinerii noștri sportivi au repurtat o victorie categorică cu scorul de 4—1 (4—0). Primul gol a fost înscris în minutul 5 de extrema stingă Stoicescu. în minutul 18, Iancu ridică scorul la 2—0. Echipa romînă continuă să domine, atacă insistent și marchează încă două goluri prin Sorin Avram (minutul 25) și Pavlovici (minutul 35). După pauză gazdele joacă mai bine, dar nu marchează decît un singur punct prin Heiss, în minutul 55. Portarul Suciu, cu excepția acestui gol, a apărat tot ce i s-a tras.Comentatorul agenției D.P.A. a- preciază jocul practicat de fotbaliștii romîni. El scrie, printre altele : „Leii din München“ nu au putut să facă față ritmului impetuos al fotbaliștilor romîni și au suferit o înfrîngere netă și neașteptată. Romînii au pre-

Echipaje de schit 81 pe lacul SnagovEchipaje de schit 81 pe lacul Snagov

Președintele Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne, Ștefan Voitec, a primit miercuri la amiază, la Palatul Marii Adunări Naționale, delegația Parlamentului austriac în frunte cu Rosa Jochmann, membru al Consiliului Național, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, au luat parte deputății Anton Moisescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Roman Moldovan, Geo Bogza, Barbu Solomon, Maria Manolescu, Filip Geltz, C. Paraschivescu-Bălă- ceanu, Mircea Rebreanu.Au fost prezențl dr. Paul Wetzler, ambasadorul Austriei în R.P. Romî- nă, și membri ai ambasadei.Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne a oferit miercuri un dejun în cinstea oaspeților austrieci.
SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL O.N.U. 

PHILIPPE DE SEYNES A VIZITAT NOILE CARTIERE 
ALE CAPITALEIîn cursul dimineții de miercuri, Philippe de Seynes, secretar general adjunct al O.N.U., șeful Departamentului pentru problemele economice și sociale al O.N.U., a vizitat spitalul Fundeni și Institutul Pro- iect-București. Aici el a fost primit de prof. arh. Gustav Guști, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare și de prof. arh. Horia Maieu, arhitect șef al orașului București. împreună au făcut o vi-
★

DEPUNEREA
UNEI COROANE DE FLORI 

LA MONUMENTUL 
EROILOR PATRIEICu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Republicii Argentina în R. P. Romînă, José Maria Garcia Alvarez de Toledo, a depus miercuri la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei. La solemnitate au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și Sfatului popular al Capitalei.
COCTEIL OFERIT

DE AMBASADORUL FRANȚEI 
CU PRILEJUL PLECĂRII SALE 

DEFINITIVECu prilejul plecării sale definitive din R. P. Romînă, ambasadorul Franței la București, Pierre Paul Bouffanais, a oferit miercuri după amiază un cocteil. Au participat Victor Ionescu, ministrul comerțului exterior, Pompiliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihai Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, Jean Livescu, adjunct al ministrului în- vățămîntului, Ștefan S. Nicolau, președintele grupului parlamentar ro- mîn pentru relații de prietenie
Cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a eliberării
Cehoslovaciei de sub jugulLa clubul uzinelor de autocamioane „Steagul Roșu“ din Brașov a avut loc miercuri după-amiază o adunare consacrată celei de-a 19-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Cu acest prilej, Vicențiu Apolzan, secretar al Comitetului orășenesc P.M.R. Brașov a vorbit despre realizările poporului cehoslovac pe drumul construirii socialismului. A luat apoi cuvîntul ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Jaroslav Sykora.

tînără, rapidă șizentat o echipă excelent pregătită din punct de vedere tehnic. Portarul Suciu, mijlocașul Iancu, înaintașii Avram și Pa- vlovici au fost cei mai buni jucători ai oaspeților. Din echipa gazdă s-a evidențiat portarul Radenkovici, cu toate că el a primit 4 goluri“.De remarcat că săptămîna trecută echipa München 1860 a pierdut doar la limită (1—2) în fața primei reprezentative a R.P. Ungare.
Turneul combinatei Rapid-Petrolu! 
în Iran și GreciaDupă turneul întreprins în Iran, în drum spre țară, echipa combinată de fotbal Rapid-Petrolul a susținut miercuri la Atena un meci amical în compania formației Pa- nathinaikos, actualul lider al campionatului Greciei. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate (1—1).în ultimul meci din Iran, fotbaliștii noștri au fost întrecuți cu 1—0 de reprezentativa țării gazdă.

Au participat Anton Moisescu și acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinți ai M.A.N., Pompiliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor externe, deputați ai Marii Adunări Naționale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și ai Marii Adunări Naționale.Au luat parte dr. Paul Wetzler, ambasadorul Austriei în R. P. Ro- mînă, și membri ai ambasadei.în timpul dejunului, președinteleM.A.N., Ștefan Voitec, și ing. Pius Fink, membru al Consiliului Național austriac, au rostit toasturi.
*în cursul aceleiași ‘zile, membrii delegației Parlamentului austriac au vizitat noi cartiere de locuințe din Capitală și construcții social-cultu- rale, precum și Muzeul de Artă al R.P. Romîne 

zltă prin noile cartiere ale orașului, la Sala Palatului R. P. Romîne, Complexul social studențesc de la Grozăvești și la Circul de Stat. In aceeași zi, oaspetele a mai vizitat Muzeul de Artă al R. P. Romîne, precum și Institutul de folclor, unde a fost primit de prof. Sabin Drăgoi, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, directorul institutului. Pretutindeni, el a fost însoțit de Ion Datcu, director în Ministerul A- facerilor Externe.
Romînia-Franța, Mihail Ralea, președintele I.R.R.C.S., conducători ai u- nor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură. Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R.P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.

•Arîn cursul vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, D. A. Davies, secretar general al Organizației Mondiale de Meteorologie, a fost primit de Gheorghe Hossu, președintele Comitetului de Stat al A- pelor, acad. Dumitru Dumitrescu, secretar prim al Academiei R.P. Romîne, și acad. Miltiade Filipescu, prorector al Universității București, în cadrul întrevederilor au fost discutate probleme privind dezvoltarea meteorologiei în R. P. Romînă, cercetările științifice în diferite sectoare ale meteorologiei, formarea de cadre etc. D. A. Davies a vizitat Institutul meteorologic, unde s-a interesat îndeaproape de toate aspectele și activitatea ce o desfășoară specialiștii din țara noastră în acest domeniu. Oaspetele, însoțit de ing. V. Chiriac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Apelor și de specialiști, a părăsit Capitala, plecînd într-o călătorie prin țară pentru a vizita unele obiective meteorologice.

fascistAdunări asemănătoare au mai avut loc la Timișoara și Pitești. La Timișoara a avut loc gala filmului cehoslovac „Liturghia de la miezul nopții“. Publicului i-au fost prezentați cineaștii cehoslovaci care ne vizitează țara cu acest prilej : actrița Emilia Vasaryova, scenaristul Albert Marencin și Josef Lubina, director al Direcției difuzării filmelor din Bratislava. (Agerpres)
Noul sezon nautic

Zilele acestea s-a deschis sezonul 
competițional la sporturile nautice. în
trecerea inaugurală, dotată cu „Cupa 
Tineretului“, s-a desfășurat pe lacul 
Herăstrău. Start bogat : 300 de concu
renți reprezentînd toate cluburile bucu- 
reștene. Pentru acest nou sezon, Fede
rația de specialitate a prevăzut mai 
multe concursuri, demonstrații și în- 
tîlniri. în lunile de vară vor avea loc 
tradiționalele campionate republic.ane, 
la care participă sportivi și sportive din 
toate cluburile. Finalele campionatelor 
la caiac-canoe și canotaj academic se 
vor ține în iulie-august pe lacul Snagov, 
iar ale celui de yabting la Mangalia, 
între 1 și 8 septembrie. Tot la Snagov 
se vor desfășura și alte întreceri, prin
tre care două concursuri pentru tineret, 
în zilele de 19 iulie și 2 august. Una 
din cele mai importante competiții in
ternaționale ale anului este „Regata 
Snagov“. La întreceri — programate 
pentru zilele de 3 și 4 iulie — își vor 
disputa întîietatea sportivi fruntași din 
numeroase țări europene.

Pentru verificarea stadiului de pregă
tire a lotului care va reprezenta țara 
noastră la Jocurile olimpice de la To
kio au fost stabilite și o serie de con
cursuri de verificare în alte țări. Ast
fel, olimpicii de la caiac-canoe vor face 
deplasări în R. F. Germană (la Essel și 
Hanovra), în Danemarca (Copenhaga), 
în U.R.S.S. (Moscova), cei de la canotaj 
academic în R. D. Germană, U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă și Olanda.

Ambițiile irealiste 
aie Pieței comune

Spicuim din amplul articol „Contradic
țiile Comunității Economice Europene“ 
publicat in ziarul elvețian „Neue Zürcher 
Zeitung" sub semnătura cunoscutului eco
nomist prof, dr. Wilhelm Röpke.

Articolul începe prin a arăta că, chiar 
fără a intra în analiza mecanismului in
tern al Comunității Economice Europene, 
„spiritul și obiectivele acestui organism 
pot fi categoric respinse. Este necesar să 
se releve serioasa îndoială dacă sub nu
mele C.E.E. nu se desfășoară o acțiune 
care trebuie să provoace rezistența noas
tră fajă de această sferă a organizării in
ternaționale a economiei. Făcind însă 
asemenea aprecieri, intrăm totodată în- 
tr-un alt domeniu. Oare nu se face aici, 
în numele Europei, ceva ce este, în mod 
paradoxal, în absolută contradicție cu a- 
devăratul caracter al Europei ? De fapt a 
reieșit din ce în ce mai limpede că 
C.E.E. suferă de mai multe contradicții și 
de mai multe probleme paradoxale.

După cum știm, Comunitatea Econo
mică Europeană are pretenjia de a înco
rona contopirea economiilor nationale cu 
o conducere supranajională, transformînd 
prin aceasta integrarea economică într-o 
treaptă preliminară a unificării politice a 
Europei occidentale. Acesta este obiecti
vul la care aderă purtătorii de cuvînt ai 
Pieței comune. Ei continuă să considere 
dorinfele lor ca fiind o realitate, nerecu- 
noscînd în același timp realități dure. Ca
racterul accentuat politic al C.E.E. este 
susținut, după cum se știe, prin pretinsele 
exemple ale S.U.A. și ale Uniunii va
male germane (1834). Nu este greu 
de dovedit că referirea la aceste exem
ple de unificare economică și politică nu 
este justificată ; dimpotrivă, tocmai aceste 
exemple scot la iveală, prin ceea ce le 
deosebește radical de Comunitatea Eco
nomică Europeană, caracterul îndoielnic 
al acesteia. In ambele cazuri a fost vorba 
despre integrarea politică înăuntrul ace
leiași najiuni, fapt care a făcut posibilă 
integrarea economică.

Un interes comun pentru prejul lapte
lui, scumpirea orezului și portocalelor în 
favoarea unei pături mărginașe de pro
ducători, controlul comun asupra unor 
carteluri, toate acestea încă nu au con

Commicatüi comun soviete -algerianMOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS anunță că a fost dat publicității comunicatul comun sovieto-algerian. în comunicatul semnat la Ialta deN. S. Hrușciov și Ahmed Ben Bella se spune : Vizita lui Ahmed Ben Bella și schimbul de păreri avut cu conducătorii sovietici au constituit „un aport important la dezvoltarea continuă a colaborării amicale și a relațiilor frățești între popoarele sovietic și algerian, la cauza întăririi păcii în întreaga lume“.Părțile au scos în evidență dezvoltarea și lărgirea colaborării economice și tehnice și a comerțului dintre U.R.S.S. și Algeria. Guvernul sovietic va acorda guvernului Algeriei un nou credit pe termen lung de 115 milioane ruble și va acorda ajutor tehnic în construirea unei uzine metalurgice, avînd o capacitate de 300—350 mii tone de laminate pe an. în comunicat sînt enumerate măsurile părții sovietice privind acordarea unui ajutor efectiv în vederea pregătirii cadrelor naționale ale Algeriei. Conducătorii sovietici și algerieni s-au informat reciproc despre situația dezvoltării e- conomice și sociale a U.R.S.S. și Algeriei.„Păstrarea unității tuturor forțelor revoluționare sănătoase care luptă pentru socialism constituie o garanție de nădejde pentru consolidarea independenței naționale a Algeriei, pentru înaintarea ei pe calea democrației, a progresului social și construirii socialismului“. După cum se arată în comunicat, președintele Algeriei „a dat o înaltă apreciere marilor succese obținute de poporul sovietic sub conducerea P.C.U.S. în construcția comunismului“ și a salutat „scopurile mărețe prevăzute în Programul P.C.U.S.“.în comunicat se subliniază comunitatea de vederi a părților într-o serie întreagă de probleme privind actuala situație internațională și se relevă atașamentul neclintit față de politica de coexistență pașnică cu statele avînd orînduiri sociale diferite.Partea sovietică dă o înaltă prețuire politicii urmate de Algeria, po
CONFERINȚA INTERNAȚIONALA A ECONOMIȘTILOR MARXIȘTI

SOFIA 6 (Agerpres). — La Academia bulgară de științe s-a deschis Conferința internațională a e- conomiștilor marxiști pe tema „Noi tendințe ale economiei politice burgheze contemporane în legătură cu politica economică“. Conferința a fost convocată din inițiativa institutelor economice ale Academiilor de 

stituit niciodată în istorie acele elemente 
din care se compune un sfat, acele ele
mente care dau oamenilor un avînt, care 
accentuează spiritul lor de solidaritate. 
Lupta între pretențiile supranationale ale 
C.E.E. și forjele vitale firești ale fiecărei 
națiuni în parte ne va permite să recu
noaștem mereu limitele pînă la care se 
poate merge în caz extrem cu integra
rea Piefei comune. Or, nici un fel de 
bici, nici un gen de conferinje îndelun
gate și istovitoare, nici un fel de pro
pagandă bine orchestrată nu pot deter
mina o trecere peste aceste limite. Este 
cert că orice încercare de egalizare a va
lutelor țărilor Comunității Economice Eu
ropene, cerută mereu de cei naivi, va 
eșua, ciocnindu-se de forțele vitale natu
rale ale națiunilor. Tratativele în jurul in
tegrării agrare au ajuns la un punct cri
tic, la care un guvern ca cel vesf-german, 
de pildă, nu mai poate ignora faptul că îi 
este nepermis să abandoneze pur și sim
plu dreptul de a considera forma și vo
lumul agriculturii germane ca fiind un in
teres politic vital al națiunii, iar apărarea 
acestui drept o obligație ce îi revine. A- 
cesta este sensul adînc al opoziției gu
vernului vest-german . împotriva prețu
rilor agrare ce urmează să-i fie impuse.

Intre obiectivele politice extraordinar 
de ambițioase ale C.E.E. și realitate există 
o contradicție. Ea este atît de evidentă și 
de neînvins îneît aruncă lumină asupra 
lipsei de realism ce rezidă în aceste o- 
biective. Acest diagnostic nu poate fi mi
nimalizat nici prin menționarea servicii
lor aduse, chipurile, de C.E.E. apropierii
politico-morale a popoarelor europene.
Chiar dacă recunoaștem un asemenea
efect, în anumite privințe, trebuie să
adăugăm imediat că există și un efect 
contrar, determinat de faptul că interesele 
națiunilor europene se ciocnesc între ele 
în C.E.E. Un exemplu în acest sens îl 
constituie integrarea agrară atît de 
disputată. Ne punem întrebarea ce 
ne putem promite pentru unifica
rea Europei de pe urma faptu
lui că producția de portocale și orez 
a Italiei obține privilegii în cadrul C.E.E., 
privilegii care determină creșterea pre
țurilor pentru consumatorii din țările nor
dice ale Pieței comune, o creștere a pre
țurilor care nu mai poate fi ascunsă nici 
cu mijloacele cele m3Î rafinate. Nici cu 
cea mai mare bunăvoință nu putem des
coperi cu ce ar putea să slujească prie
teniei firave dintre Franța și Germania fap
tul că C.E.E. dă țăranilor francezi spe
ranța că își vor putea desface surplusu
rile pe piața germană, în detrimentul ță

litică de neutralitate pozitivă și nea- derare, precum și eforturilor pe care le depune această țară în vederea întăririi păcii în Africa și în întreaga lume.„Partea algeriană sprijină întru totul și pe de-a întregul lupta neobosită a guvernului sovietic și a luiN. S. Hrușciov personal, pentru slăbirea încordării internaționale, pentru rezolvarea problemelor internaționale prin tratative, pentru menținerea și întărirea păcii generale“.Uniunea Sovietică și Algeria „declară că sînt solidare cu popoarele Africii, Asiei și Americii Latine, care luptă eroic împotriva colonialismului și imperialismului, pentru eliberare națională, independență și progres social“.Părțile sprijină cu hotărîre Cuba și condamnă orice tentative ale imperialiștilor de a încălca suveranitatea ei.Uniunea Sovietică și Algeria „sînt ferm hotărîte să acorde și de acum înainte un sprijin activ mișcărilor de eliberare națională“. Părțile se pronunță pentru traducerea neîntîr- ziată în viață a Declarației Adunării Generale a O.N.U. cu privire la acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor coloniale.Cele două părți consideră că drepturile legitime ale R. P. Chineze înO. N.U. trebuie să fie restabilite și sprijină revendicările R. P. Chineze asupra insulei Taiwan.„în urma schimbului de păreri care a avut loc în problemele relațiilor de partid s-a constatat că există dorința reciprocă de a contribui la întărirea și dezvoltarea continuă a legăturilor de frăție și solidaritate între Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Frontul de Eliberare Națională din Algeria“.N. S. Hrușciov a mulțumit pentru invitația ce i s-a făcut și și-a exprimat consimțămîntul de a vizita Algeria.Miercuri a avut loc în Palatul Congreselor din Kremlin un miting consacrat prieteniei sovieto-algeriene la care au luat cuvîntul Leonid Brejnev și Ahmed Ben Bella.

științe din țările socialiste. La lucrările Conferinței participă cercetători științifici din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, R.P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S., precum și economiști marxiști din Anglia, Franța, R.F.G., Norvegia, Grecia și din alte țări. 

ranilor germani. Dacă Franța se va im
pune în această privință, mii și mii de 
țărani germani vor face vinovat Parisul 
de faptul că existența lor este periclitată. 
In cazul cînd țăranii germani vor reuși, 
în schimb, să se opună cu succes, țără
nimea franceză va fi amărîtă pentru că 
speranțele ei au fost spulberate.

Ca o /ironie absolut crudă trebuie să 
apară afirmația că Piața comună este un 
instrument ai unificării Europei, dacă 
avem în vedere că eventualei apropieri 
între cele șase țări îi stă față în față des
părțirea de restul Europei, determinată 
de C.E.E. Aici întîmpinăm elementul cel 
mai paradoxal al Comunității Economice 
Europene. Poate să existe oare o contra
dicție mai mare decît aceea care rezidă 
în faptul că acest organism, care urmea
ză să slujească integrării europene, a des
chis înăuntrul Europei o prăpastie care 
desparte țările C.E.E, de restul țărilor eu
ropene ? In numele Europei și al unifică
rii europene, Piața comună a determinat 
o sciziune care cu timpul va trebui să cu
prindă și sfera politică și morală... Au tre
cut aproape șapte ani de la înființarea 
Pieței comune fără ca prăpastia deschisă 
de ea să fi putuf fi cît de cit micșorată ; 
dimpotrivă, ea s-a adîncit mereu mai mult. 
Speranța că intrarea Angliei va deschide 
țărilor europene rămase în afară drumul 
spre C.E.E. s-a spulberat definitiv cu un 
an în urmă, cînd o înțelegere cu Londra 
s-a dovedit a fi imposibilă.

Astăzi lumea s-a convins că eșecul a- 
cesfei ultime încercări de a învinge sci
ziunea a avut motive mai adinei decît 
decizia personală a șefului statului fran
cez. In mod cinstit nu mai poate exista 
nici o îndoială că intrarea Angliei în 
Piața comună a devenit între timp mult 
mai incertă decît înainte.

Cu toate eforturile și conferințele pline 
de hărțuieli, cu toate încordările susți
nute prin invocarea obiectivului integrării 
politice a Europei occidentale, cu 
toate negocierile cu privire la di
ficila ordine a piefei pentru produ
se agrare, unificarea politică a Eu
ropei nu există nici măcar în conturu
rile ei. Culmea paradoxului este însă 
faptul că tocmai obiectivul politic al 
C.E.E. zădărnicește cel mai mult această 
unificare politică. O lărgire a Pieței co
mune presupune necesitatea repetării 
jongleriei pentru realizarea unei echili
brări a intereselor țărilor membre în con
diții din ce în ce mai grele. Cum 
ar putea fi puse în concordanță toa
te interesele membrilor C.E.E. 1 Unul 
se pronunță împotriva primirii unei țări, 
altul pentru respingerea altei țări. De 
fapt, pînă astăzi nici un singur membru 
nou nu a fost primit în Piața comună și 
ar fi un adevărat miracol dacă lucrurile 
ar merge altfel. Economia internațională 
depășește mereu cadrul Bruxelles-ului, 
dat fiind că împletitele economii interna
ționale nu vor să meargă pe făgașul pre
scris de C.E.E.

Sosirea la Budapesta 
a delegației 
K. D. GermaneBUDAPESTA 6 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I., la invitația C.C. al P.M.S.U. și a guvernului revoluționar muncitoresc- țărănesc ungar, a sosit la Budapesta, într-o vizită de prietenie, o delegație a C.C. al P.S.U.G. și a guvernului R. D. Germane. Delegația este condusă de Walter Ulbricht, prim secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, și Lothar Bolz, locțiitor al președintelui Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, ministru al afacerilor externe. Pe aeroportul din Budapesta, delegația a fost întîmpi- nată de Istvan Dobi, Jânos Kâdâr și de alți conducători de partid și de stat. Jânos Kâdâr și Walter Ulbricht au rostit cuvîntări.
Plenara C. C. al P. C. 
din SlovaciaPRAGA 6 (Agerpres). — La Bratislava a avut loc plenara C.C. al P.C. din Slovacia. A fost analizată activitatea organizațiilor de bază, desfășurarea pregătirilor in vederea alegerilor pentru Adunarea Națională a Republicii Socialiste Cehoslovace și Consiliul Național Slovac. Raportul la plenară a fost prezentat de V. Billak, membru în Prezidiu și secretar al C.C. al P.C.S.
Ziua R. P. Romine 
la Tirgul internațional 
de la CasablancaCASABLANCA 6 (Agerpres). —• Cu prilejul sărbătoririi Zilei R. P. Romîne la TîrguJ internațional de la Casablanca, Virgil Podrumaru, însărcinatul cu afaceri ad-interim la Rabat, și Nicolae Vrabie, directorul pavilionului romîn, au oferit o recepție la care au participat Mohamed Bennis, adjunct al guvernatorului din Casablanca, Mohamed Da- doun, președintele Consiliului de administrație al tîrgului, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Rabat, oameni de afaceri marocani și străini etc. A participat, de asemenea, Salam Lutfi El Kadi, ministrul finanțelor și economiei al Libiei, care a vizitat cu acest prilej pavilionul R. P. Romîne. In aceeași zi, la stația locală de radio s-a transmis o emisiune dedicată R. P. Romîne. Pavilionul R. P. Romîne continuă să fie vizitat de numeroși vizitatori marocani și străini.
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La Conferința pentru comerț 
și dezvoltare

A fost adoptată 
componența Comitetului 
de redactare a Actului finalGENEVA 6. — De la trimisul special Agerpres, Adrian Ionescu : La Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc miercuri o ședință plenară a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare.Au fost aprobate recomandările Biroului cu privire la Actul și Raportul final, componența și mandatul Comitetului de redactare a acestora, precum și recomandările referitoare la rapoartele celor cinci comisii.Secretarul general, R. Prebish, a făcut o declarație în care s-a referit pe larg la stadiul actual al lucrărilor și la programul de activitate în săptămînile ce au mai rămas pînă la închiderea conferinței. Ară- tînd că lucrările comisiilor urmează să fie terminate pînă la 23 mai, el a subliniat că acești,timp limitat trebuie utilizat la maximum. Este practic imposibil, a arătat secretarul general, ca îp acest tinjp să se aprofundeze'soluțiile finale pentru toate problemele ridicate de delegați în cursul activității comisiilor. Numărul mare al proiectelor de recomandări necesită să se facă o selecție, să se stabilească o ordine de precădere a problemelor. Trebuie concentrată a- tenția asupra acelor proiecte-reco- mandări. care contribuie direct, real, la rezolvarea problemelor conferinței noastre, la asigurarea succesului ei. Celelalte proiecte vor putea intra în sfera de activitate a mecanismului sau aparatului care va fi creat de conferință.Miercuri, în Comisia, a V-a, după delegații Braziliei. Uniunii Sovietice, Liberiei. Ugandei. a luat cuvîntul Vasile Răută, secretar general în Ministerul Comerțului Exterior. El s-a referit pe larg la inițiativele R. P. Romîne în ceea ce privește elaborarea de principii în cooperarea economică internațională, problemă căreia țara noastră îi acordă o deosebită atenție. Exprimînd părerea delegației romîne asupra criteriilor de elaborare și asupra structurii documentului final, vorbitorul a arătat că acesta trebuie să rețină numai ceea ce este esențial, ceea ce duce intr-adevăr la dezvoltare.Reprezentantul Bulgariei a prezentat un proiect de recomandări, la care țara sa este coautoare cu R.S.S. Bielorusă, Cehoslovacia, Cuba, Mongolia, Polonia, R. P. Romînă, R.S.S. Ucraineană, Uniunea Sovietică și Yemen. Proiectul se referă la „Mă
suri vizînd eliminarea manifestărilor colonialismului în economia și comerțul exterior al țărilor în curs de dezvoltare, în vederea accelerării 
creșterii lor economice".
Un studiu despre 
economia țărilor europene

Martor direct la atîtea crîmpeis de istorie contemporană, Palatul Națiunilor din Geneva oferă azi tabloul unei activități diplomatice intense și multilaterale. E un semn în care se citește dinamismul ideii de negociere, sub variatele forme ale întrunirilor și conferințelor. Simultan sau succesiv, în sălile numerotate cu cifre romane se dezbat importante probleme ale vieții internaționale : comerțul și dezvoltarea, dezarmarea, economia țărilor europene, complicatele aspecte tarifare ale G.A.T.T.-ului („runda Kennedy’) etc.Una din aceste săli, c Vll-a, căreia un perete de oglinzi îi dublează micile dimensiuni, a rămas temporar vacantă. Aici, la cele trei șiruri lungi de mese,, s-au încheiat zilele trecute lucrările celei de-a 19-a sesiuni a Comisiei Economice a O. N. U. pentru Europa (C. E. E.). Cele 18 zile de dezbateri au îndemnat, după aprecierile majorității par- ticipanțiior, o activitate laborioasă1 în cadrul căreia au fost puse multe accente pe necesitatea de a dezvolta cooperarea între țările europene. Un comitet, compus din reprezentanți ai Homîniei, Angliei și Secretariatului Comisiei, a redacta! raportul cu privire la activitatea sesiunii Adoptat în ultimo zi a lucrărilor — joi 30 aprilie— raportul va fi înaintat forului superior, Consiliul Economic și Social al O.N.U.,In expunerile lor, delegații au făcut frecvente referiri la documentele adiacente ale sesiunii, dintre care principalul *)  numără peste 450 pagini Textul conține date statistice și aprecieri asiîpra economiei țărilor europene în anul 1963. El este împărțit în trei mari capitole care tratează în ordine despre țările Europei de ... răsărit, sj U.R.S S., țările Europei occidentale, țările sud-eu- ropene.
* Întitulat în ediția engleză Economic 

survey of Europe in 1963 (Trecere în 
revistă a situației economice a Europei 
în 1963).

Bazat pe surse documentare mai

ÎNRĂUTĂȚIREA SITUAȚIEI ÎN CIPRU
O NOI CIOCNIRI SOLDATE CU VICTIME ® ÎNTREVEDERILE 
MEDIATORULUI 0. N. U.NICOSIA 6 (Agerpres). — La Famagusta un cipriot turc a fost ucis de către o patrulă a ciprioților greci. Forțele irlandeze care supraveghează menținerea liniștei în regiunea acestui port s-au deplasat de urgență la locul incidentului pentru a preveni dezlănțuirea unor noi violențe. La Trakhonas, o suburbie a Nicosiei, s-au produs, de asemenea, ciocniri ca urmare a uciderii de către ciprioții turci a unui cipriot de origină greacă. In semn de represalii, ciprioții greci au încercat să dezlănțuie un atac cu arme automate împotriva pozițiilor ciprioților turci. Cu toate că trupele canadiene încearcă să negocieze cu cele două comunități o întrerupere a ostilităților, schimburile de focuri continuă la Trakhonas. în localitatea Krini trupele britanice au tras salve de prevenire împotriva ciprioților greci
Negocierile G. A. T. T. 
® Un compromis asupra... ordînei problemelor 
în discuție ® Amendamentele țărilor Pieței comune 
• Amînarea tratativelor de fondGENEVA 6 (Agerpres). — Miercuri a fost prezentat la conferința G.A.T.T. planul de lucru revizuit al G.A.T.T.,- în care au fost incluse a- mendamentele principale cerute de țările membre ale Pieței comune. Planul Secretariatului a fost discutat la o întrevedere secretă a reprezentanților S.U.A., Angliei și Pieței comune, în cadrul căreia — după cum relatează France Presse — s-a ajuns la „un compromis“.Acest plan de lucru nu cuprinde indicații asupra modului de rezolvare a problemelor divergente, cum ar fi cea a disparităților tarifare, a obstacolelor netarifare, a listei excepțiilor sau a schimbului de produse agricole, ci indică doar ordinea de abordare a problemelor, adică stabilește un calendar al agendei problemelor aflate în discuție.Amendamentele prezentate de reprezentanții țărilor Pieței comune includ discutarea nu numai a problemelor legate de reducerea tarifelor vamale la conferința G.A.T.T., ci căutarea unor „soluții de ansamblu“. In acest context reprezentanții englezi și americani au admis ca reducerea tarifelor vamale cu 50 la j sută să fie considerată doar „ca o ipoteză de lucru“ și nu ca o înțe- I legere tacită prealabilă. De asemenea, reprezentanții Pieței comune au determinat înscrierea precizării ca lista excepțiilor — adică a produselor asupra cărora negociatorii solicită să nu se aplice reducerea de tarife vamale — să fie prezentată pînă la 10 septembrie. Planul inițial al Secretariatului G.A.T.T., considerat ca o oglindire a punctului de vedere anglo-american, nu stabilea nici o dată precisă, cu scopul de a da Statelor Unite și Angliei posibilitatea să mărească lista excepțiilor 

bogate ca în anii precedent!, studiul constituie un progres în redarea e- voluției economice a țărilor din Comisia Economică Europeană, deși încă într-o măsură insuficientă față de posibilitățile existente.In cele peste 150 pagini ale primului capitol este prezentată dezvoltarea economică a țărilor socialiste europene.Pe un spațiu larg sînt prezentate și analizate rezultatele dezvoltării economice a U.R.S.S. în 1963, arătîn- du-se totodată realizările și depășirile obținute în primii cinci ani ai planului septenal. Referindu-se la industria sovietică în anul trecut, studiul constată că „creșterea cu 8,5 la sută a producției industriale globale în Uniunea Sovietică a depășit confortabil pe cea planificată’. Se dă atenție și producției pe diferite ramuri industriale, menționîndu-se creșteri față de 1962 : în metalurgie cu 9 la sută, în industria constructoare de mașini cu 13 la sută, în industria materialelor de construcție cu 8 la sută, în industria chimică cu 16 la sută etc.Succesele țării noastre, ca de altfel și numeroase aspecte ale dezvoltării altor țări socialiste europene, au atras atenția autorilor acestui studiu. lată cîteva din aprecierile lor : „Printre țările est-europene... Romî- nia a înfăptuit în anii din urmă trecerea spre o dezvoltare industrială rapidă și constantă, sprijinită prin punerea în funcțiune a unor noi capacități de folosință îndelungată si printr-o creștere intensă în domeniul comerțului exterior... Creșterea cu, 12,5 ta sută (cifra se referă Ja anul 1963—NE.) a producției industriale globale întrece creșterile corespunzătoare ale altor țări... Creșterea rapidă a comerțului exterior reflectă mărirea atît a randamentului cît și a specializării în industria de mașini și cea chimică și a permis o creștere rapidă a importurilor de echipament industrial, necesar pentru a lărgi capacitățile de producție’. 

care au deschis focul împotriva unui post permanent al O.N.U. stabilit săptămîna trecută în această localitate.Un purtător de cuvînt al O.N.U. a declarat că mediatorul Națiunilor Unite pentru Cipru, Sakari Tuomioja, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Ciprului, Kuciuk, cu care a discutat posibilitatea încetării incidentelor dintre cele două comunități. De asemenea, Kuciuk a avut o întrevedere cu ambasadorul S.U.A. la Nicosia, Taylor G. Belcher, precum și cu ambasadorul francez, Christian Marcotte de Sainte Marie.în timp ce la Nicosia se desfășurau o serie de întrevederi menite a găsi o soluție actualelor incidente, președintele Makarios a plecat în localitatea Limassol unde, în ultima vreme, au avut loc serioase incidente între cele două comunități.

în funcție de lista disparităților tarifare prezentată de Piața comună. Or, reprezentanții Pieței comune consideră că disparitățile tarifare nu trebuie să fie, în nici un fel, legate de problema excepțiilor, ceea ce înseamnă că ei solicită ca disparitățile să fie discutate numai în lumina intereselor celor șase țări vest-euro- pene.Stabilirea datei de 10 septembrie pentru prezentarea listei excepțiilor constituie prima indicație oficială a amînării tratativelor de fond din cadrul actualei conferințe G.A.T.T.. iar dacă termenele propuse de Piața comună vor fi respectate, etapa finală a „rundei Kennedy“ va avea loc abia în vara anului 1905.
Cuvîntarea luiWASHINGTON 6 (Agerpres). — Luind cuvîntul în fata unor oameni de afaceri americani, secretarul de stat al S.U.A., Dear Rusk, a declarat marți că în ultima vreme s-a înregistrat o oarecare reducere a încordării internaționale. In legătură cu aceasta el a menționat hotărîrile paralele ale guvernelor S.U.A. și Uniunii Sovietice de reducere a bugetelor militare și de. reducere a producției de materiale fisionabile destinate scopurilor militare. Ară- tînd că în calea realizării unui acord generai cu privire la dezarmare continuă să existe obstacole și au rămas nesoluționate „probleme explozive și periculoase", Rusk a declarat că Statele Unite trebuie să continue să mențină mari cheltuieli în scopuri militare, să întreprindă

In document sînt ilustrate pe larg, prin cifre și date, situația economiei celorlalte țări socialiste europene și prevederile planurilor de dezvoltare pe anii următori. Analizînd statisticile, autorii studiului constată că se dă o atenție mare nu numai sectorului industrial, ci și celui a- gricol. Un aspect examinat mai pe larg este cel al investițiilor în agricultură.Referindu-se la dezvoltarea agriculturii în (ara noastră, documentul relevă atît atenția care se dă lucrărilor de irigație și de întreținere a calității solului, cît și măsurile de mecanizare a lucrărilor agricole. In studiu se arată că în Rcmînia continuă să crească rapid înzestrarea agriculturii cu mașini agricole.Documentul C.E.É. se referă apoi la unul din aspectele grăitoare ale economiei țărilor socialiste și anume la creșterea venitului național. Arătind că în țările socialiste europene „la mărirea salariilor și veniturilor țărănimii s-a adăugat o dezvoltare a avantajelor asigurărilor sociale, în special în domeniul sănătății și învățămîntului’, documentul relevă: „un considerabil progres, în comparație cu deceniul 1950—1960, a fost înregistrat în ce privește nivelul construcțiilor de locuințe în cadrul planurilor curente pe termen lung... In 1963, comerțul cu bunurile de consum a prezentat tabloul obișnuit al unor creșteri generale în aprovizionarea populației’...Completînd, prin' date și cifre, situația redată de studiul despre țara noastră, reprezentantul romîn Iacob Ionașcu a arătat, în cuvîntarea sa rostită la sesiune, că tabloul astfel întregit „dovedește avîntul economiei romîne, linia sa ascendentă, e- chilibrul său. El demonstrează,' de asemenea, eforturile depuse de poporul romîn pentru a atinge nivelul țărilor Industrializate”.In partea sa finală studiul abordează o temă devenită familiară de cîtva timp la Palatul Națiunilor și

POZIJIA GUVERNULUI FRANCEZ 
FAȚĂ DE LIVRĂRILE
DE LOCOMOTIVE CĂTRE CUBAPARIS 6 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Franței a declarat că guvernul francez nu are intenția de a interveni pentru a opri vînzarea de locomotive Diesel electrice Cubei. Răspunzînd la o întrebare în legătură cu declarația purtătorului de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A. potrivit căruia Statele Unite au cerut aliați- lor lor să se abțină de a livra locomotive Cubei, reprezentantul Ministerului de Externe al Franței a spus: „Se întîmplă uneori ca aliații să nu fie în întregime de acord a- supra diferitelor probleme“.Agenția Reuter relatează că „guvernul francez a arătat că nu are nici o înclinație de a se alătura Statelor Unite în boicotul comercial împotriva Cubei".
D. Rusk„un efort major" în problema cuceririi spațiului cosmic și să continue programul de ajutor pentru străinătate.Referindu-se la poziția generalului de Gaulle față de N.A.T.O., secretarul c.e stat a apreciat că președintele Franței continuă să rămînă „strîns legat de alianță, deși are rezerve față de anumite forme de organizare sau de integrare a forțelor atlantice". Subliniind că de Gaulle „este foarte mult interesat în prestigiul, forța și prosperitatea propriei sale țări", el a adăugat că problemele pe care Statele Unite le-ar putea avea cu Franța în ce privește alianța atlantică sînt probleme privind forma de organizare a alianței și nu chestiuni fundamentale.

anume comerțul Est-Vest de care se ocupă și Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. Așa cum se arată în studiul Comisiei Economice pentru Europa, „în întreaga regiune a răsăritului Europei și în multe țări luate individual, comerțul exterior continuă să crească în raport cu venitul național. Potrivit datelor vest- europene, comerțul Est-Vest în Europa a fost cu circa 7 la sută mai mare în 1963 decit în 1962". Perspectivele de dezvoltare a acestor schimburi sînt în general considerate ca favorabile și autorii enumeră o serie de posibilități reale de a extinde atît terenul, cit și volumul comerțului dintre țăriie din răsăritul și apusul continentului. Este de altfel o constatare devenită frecventă printre delegații la Palatul Națiunilor, loc unde în ultima vreme se înmulțesc ecourile la numeroasele cereri din diferite regiuni ale lumii, de a se extinde schimburile comerciale între toate țările, ca necesitate economică și ca expresie practică a coexistenței pașnice intre state cu o- rînduiri sociale diferite.In capitolul consacrat economiei țărilor din Europa occidentală sînt cuprinse date cu privire la numeroasele aspecte ale unei dezvoltări economice inegale, care se manifestă în țări sau în grupuri de țări din această regiune, cu fluctuații în producție diferite de la țară la țară.1 Potrivit calculelor, produsul național brut al acestor țări a crescut în medie cu circa 3,50 la sută în 1963. „S-a atins aproximativ același ritm ca în 1962, iar în cîteva țări dezvoltarea a fost mai slabă decît se aștepta’ — arată autorii studiului.Semnificativă este situația economică a țărilor „integrate’ din Piața comună. Arătînd că în acestea se constată o încetinire a creșterii producției, autorii studiului scriu : „A- ceste rezultate se datoresc parțial unui proces de continuă încetinire în Germania occidentală, unde producția a crescut mai puțin decît producția industrială globală a țărilor apusene, iar parțial se datoresc unei slăbiri a creșterii economice în Franța și, în mai mică măsură, în Italia'. Ideea că „integrarea" ar fi un „factor stimulator*  al dezvoltării economice capătă o nouă dezmințire.In domeniul producției de oțel creșterea este de numai 3 la sută.

SANTIAGO DE CHILE 6 (Agerpres). — Reprezentanții diferitelor organizații de tineret au desfășurat la Santiago de Chile un miting la care au participat 20 000 de persoane. Printre invitați se afla și Salvador Allende, candidat la postul de președinte al țării din partea Frontului de acțiune populară, precum și poetul Pablo Neruda. Vorbitorii au chemat tineretul chilian să voteze la viitoarele alegeri prezidențiale pentru candidații Frontului de acțiune populară. In fotografie : pe o stradă din Curico în timpul recentelor alegeri preliminare din Chile.
27000 de greviști în AsturiaAgenția France Presse transmite din Madrid că numărul total al greviștilor din bazinul minier Asturia era apreciat marți la 27 000 de oameni. Mișcarea grevistă, declanșată la 20 aprilie, se extinde.„Minele din Asturia sînt aproape în întregime paralizate de grevă“, menționează agenția. Greva minerilor din subteran afectează și lucrul celor de la suprafață astfel că în prezent 40 000 din cei 42 000 de mineri din această regiune au încetat lucrul. Numai muncitorii de la două mine — „Nueva Montana“ și „Bar- redos“ — nu participă la grevă.„Acesta este cel de-al treilea an consecutiv, scrie agenția France Presse, cînd bazinul carbonifer Asturia este afectat de grevă : în 1962 prima mișcare puternică declanșată în Spania după războiul civil a avut un mare răsunet în presa internațională. Acțiunea din 1963, de o mai mică intensitate, s-a desfășurat între iulie și octombrie sub forma u- nui șir de greve perlate“. Potrivit aprecierilor observatorilor locali, mișcarea actuală din Spania nu este decît un „episod al grevei endemice declanșate în Asturia în mai 1962 și care, de fapt, n-a fost întreruptă niciodată“. După cum se știe, greviștii cer îmbunătățirea condițiilor de muncă și sporirea salariilor.
„față de nivelul la care scăzuse în 1962". Un alt studiu al O.N.U. arată că, în ciuda creșterii cererilor, gradul de folosire a capacităților industriei de oțel din țările occidentale a scăzut de la 85,2 la sută la 82,7 la sută.In partea unde se fac referiri la repartizarea și folosirea forțelor de muncă este examinată și problema importului de brațe de muncă străine, „domeniu în care Germania occidentală se află pe primele locuri'. Numărul muncitorilor străini veniți în această țară a crescut anul trecut cu 115 000, față de 160 000 în 1962. Aceștia sînt folosiți de regulă la diferite munci retribuite inferior unde iau locul muncitorilor germani, care sînt deplasați la munci mai bine plătite. Aspecte similare se întîlnesc și în alte țări occidentale. Autorii studiului menționează unele tendințe inflaționiste, de intensități diferite, cele mai puternice arătîndu-se în prezent a fi în Italia și în Franța.Țările occidentale, după cum arată studiul, au de făcut față unui deficit comercial destul de ridicat : „după probabilități, deficitul global de 1,4 miliarde dolari în balanța comercială netă a țărilor vest-europene industrializate ar putea să aibă efecte negative asupra activității economice în această regiune". In același timp se arată că în aceste țări se depun eforturi pentru a redresa situația existentă printr-o extindere a exporturilor de mărfuri.Expunerea — în cea mai mare parte statistică — a situației economice din Europa, a fost atent și minuțios analizată de multe delegații printre care și cea a țării noastre. Cu acest prilej au fost sugerate măsuri de îmbunătățire a metodelor de elaborare a viitoarelor studii referitoare la situația economiei . în Europa. Din lucrările sesiunii s-a desprins totodată dorința exprimată de numeroși participanți de a urmări și realiza obiectivul Comisiei Economice pentru Europa — întărirea relațiilor economice ale țărilor europene, atît între ele cît și cu celelalte țări ale lumii, ca un mijloc eficace de a promova înțelegerea și colaborarea internațională.

Liviu RODESCU

în legătură cu convocarea celei de-a doua 
Conferințe afro-asiaticeIntre 11—16 aprilie a avut loc la Djakarta (Indonezia) întîlnirea reprezentanților a 22 de state din Asia și Africa consacrată pregătirilor în vederea celei de-a doua Conferințe afro-asiatice la nivel înalt.Ideea convocării acestei noi Conferințe afro-asiatice a trezit un viu interes, dat fiind rolul important pe care prima conferință afro-asiatică, de la Bandung (1955), l-a avut îna- firmarea și promovarea principiilor coexistenței pașnice între statele cu orînduiri sociale diferite, în dezvoltarea luptei de eliberare națională, întărirea prieteniei și colaborării între popoare.Cea de-a doua conferință, fixată pentru martie 1965, urmează să examineze o serie de probleme arzătoare ale vieții internaționale, ca problemele păcii și dezarmării, ale luptei împotriva colonialismului, dezvoltării economice a țărilor afro- asiatice etc.La întîlnirea pregătitoare de la Djakarta, dezbătîndu-se problema componenței viitoarei conferințe, s-a propus ca la aceasta să participe și Uniunea Sovietică. Asupra acestei probleme nu s-a putut însă ajunge la un punct de vedere comun. Delegația R. P. Chineze s-a pronunțat împotriva invitării U.R.S.S. Motivîn- du-și poziția, șeful delegației R. P. Chineze, Cen I, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, a calificat această propunere ca greșită, decla- rînd că „Uniunea Sovietică nu este o țară africană și nici asiatică“.în legătură cu această problemă, guvernul sovietic a dat publicității la 5 mai o Declarație adresată guvernelor țărilor Asiei și Africii, sub-

Agenția citată apreciază că întru- cît Asturia este „o regiune cu tradiție revoluționară“, există perspectiva extinderii luptei greviste și în alte sectoare ale economiei spaniole. De altfel, 4 000 de muncitori metalurgiști de la uzinele „Duro Felguera“, precum și muncitorii de la „Fabrica de Mieres“ au intrat în grevă. In ciuda unor represiuni și amenințări, aproximativ 20 000 de muncitori agricoli din provinciile Cadix și Sevilla au încetat, de asemenea, lucrul.
N, S. HRUȘCIOV
A PLECAT IN R. A. U.IALTA 6 (Agerpres). — N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a plecat cu motonava „Armenia“ spre R.A.U., unde va face o vizită la invitația președintelui Nasser. El este însoțit de E. N. Alihanov,' președintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Azer- baidjene, A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.
Evenimentele 
din Republica DominicanăSANTO DOMINGO 6 (Agerpres). — Situația din capitala Republicii Dominicane continuă să rămînă încordată. Greva lucrătorilor din transporturile publice a intrat miercuri în cea de-a cincea zi, deși inițial fusese stabilită numai pentru o durată de trei zile. Pe străzile capitalei continuă să patruleze trupe și polițiști. Agenția Reuter relatează că numărul persoanelor arestate în urma incidentelor din ultimele zile a crescut la peste 700.

PARIS. Marți a sosit la Paris de
legația de ziariști romîni invitați de 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței, ca răspuns la vizita făcută 
de un grup de ziariști francezi în 
Romînia, în octombrie 1963. Dele
gația a fost primită la aeroport de 
reprezentanți ai Direcției presei și 
informațiilor din M.A.E. A fost pre
zent dr. Victor Dimitriu, ambasado
rul R. P. Romîne la Paris. în cursul 
după-amiezii, ziariștii romîni au fost 
primiți de dl. Lebel, director al Di
recției presei și informațiilor din 
M.A.E. Apoi ei au depus o coroană 
de flori la mormîntul lui George 
Enescu, din cimitirul Pere Lachaise.

PRAGA. O delegație a Skupștinei 
Federative a R. S. F. Iugoslavia, în 
frunte cu Edvard Kardeli, președin
tele Skupștinei și secretar al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a sosit la Praga. Oaspeții au fost în- 
tîmpinați la aeroport de Zdenek 
Fierlinger, președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace, și de 
alte persoane oficiale.

SANAA. Postul de radio Sanaa a- 
nunță că noul guvern al Republicii 
Arabe Yemen, condus de primul mi
nistru Hamoud Gayefi, a depus ju- 
rămîntul în fața președintelui Salai.

NAIROBI. 16 soldați și ofițeri, a- 
cuzați de a fi participat la organi
zarea răscoalei armate din Kenya, 
din luna ianuarie, au fost condam
nați la închisoare pe termene între 
5 și 14 ani. 

liniind că U.R.S.S. constituie un stat euro-asiatic, căruia îi revine aproximativ 40 la sută din suprafața Asiei. Participarea Uniunii Sovietice la viitoarea Conferință afro-asiatică — se arată în Declarație — ar fi cu atît mai justificată, ținîndu-se seama de problemele pe care aceasta urmează să le dezbată — pacea, dezarmarea generală, coexistența pașnică, lupta împotriva colonialismului.Este un fapt incontestabil că pe continentul asiatic se află două treimi ale teritoriului U.R.S.S., care are frontiere comune de mii de kilometri cu alte țări din Asia.In rîndul prietenilor popoarelor din Asia și Africa a produs uimire și un îndreptățit regret faptul că s-au putut ridica obiecții față de invitarea Uniunii Sovietice la Conferința țărilor afro-asiatice.Solidaritatea deplină între țările socialiste și noile state independente, ca de altfel între popoarele de pe toate continentele, între toate forțele mondiale progresiste poate numai să slujească luptei pentru consolidarea independenței noilor state din-Asia și Africa, cauzei păcii și progresului în întreaga lume. Coeziunea frontului comun antiim- perialist, continua dezvoltare a legăturilor dintre țările socialiste și noile state independente, întărirea prieteniei și unității lor constituie o condiție esențială a victoriei în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru realizarea țelurilor de pace și progres ale tuturor popoarelor.
V. !.

Procesul unor participant! 
la răscoala de la BejaLa Tribunalul din Lisabona a fost reluat interogatoriul persoanelor învinuite de a fi luat parte la răscoala armată din orașul Beja.Răscoala de la Beja a avut loc la 1 ianuarie 1962. Cîteva sute de soldați, conduși de căpitanul Varela Gomez, s-au adunat în secret și au trecut apoi la atac. Ei au dezarma1, și luat prizonieri ofițeri ai regimen- 

de mai multe ore forțelor de represiune conduse personal de ministrul- adjunct de război. Mulți dintre ei au fost uciși și răniți, iar cei rămași în viață arestați. Urmărită cu caldă simpatie de opinia publică democratică, răscoala de la Beja a constituit unul din episoadele luptei poporului portughez împotriva regimului lui Salazar.

PARIS. Dirk Stikker, secretarul 
general al N.A.T.O., care a anunțat 
că va demisiona din postul său în 
mijlocul acestei veri, se va retrage 
la 1 august. Potrivit A.F.P., se pare 
că actualul ambasador al Italiei la 
Paris, Manh'o Brosio, va fi numit în 
postul de secretar general al N.A.T.O.

TEL-AVIV. Un comunicat oficial 
dat publicității la Tel-Aviv anunță 
că în urmă cu cîteva zile au început 
încercările la instalațiile hidraulice 
izraeliene de deviere a unei părți a 
apelor Iordanidui.

MANILA. Ministrul de externe 
filipinez a declarat că Indonezia 
este dispusă să participe la o întîl- 
nire la nivel înalt cu Filipinele și 
Federația Malayeză pentru discu
tarea problemei malayeze. Guvernul 
Federației Malayeze a pus însă o se
rie de condiții prealabile pentru a-și 
da consimțămîntul Ia convocarea în- 
tîlnirii.

ALGER. Adunarea Națională a 
Algeriei a adoptat în unanimitate 
proiectul cu privire la crearea Băn
cii africane de dezvoltare. După 
cum se știe, această hotărîre a fost 
adoptată de către țările africane în 
cadrul Conferinței la nivel înalt de 
la Addis-Abeba.

ATENA. Guvernul Greciei a re
mis marți, prin intermediul amba
sadorului său la Ankara, o notă de 
protest verbală în legătură cu vio
larea de către avioanele cu reacție 
turcești a spațiului aerian al Gre
ciei.
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