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Lucrări de sezon
în grădini se face în aceste zile o 

lucrare de mare importanță : plan
tarea legumelor. Executarea acestei 
lucrări la timp și în condiții a- 
grotehnice superioare contribuie la 
obținerea unor producții de legume 
mari și eșalonate pe o perioadă cît 
mai îndelungată.

Timpul s-a încălzit, iar ploile că
zute în întreaga țară au creat con
diții ca la plantarea legumelor în 
cîmp să se asigure o prindere cît 
mai bună. Cele mai multe gospodă
rii colective și de stat, avînd răsa
duri de bună calitate și pregătite 
din timp, au început încă la sfîrșitul 
lunii trecute plantatul legumelor 
timpurii în cîmp. Pentru a le feri 
de brumele tîrzii și a grăbi vegeta
ția, în multe locuri răsadurile de 
roșii au fost protejate cu folii de 
polietilenă. Cele mai bune rezultate 
la această lucrare au fost obținute 
în regiunile din sudul țării. în 
gospodării agricole colective din re
giunea București, unde se cultivă 
20 000 ha cu legume, s-a terminat 
plantatul celor 2 800 ha cu roșii 
timpurii, din care 38 ha sînt prote
jate cu folii de polietilenă. Acum se 
lucrează la plantatul legumelor de 
vară. în regiunile din nord, această 
lucrare a întîrziat datorită timpului 
rece care a continuat să persiste și 
la începutul lunii mai. în zilele care 
urmează, va trebui să se treacă cu 
toate forțele la plantat, încît să se 
realizeze suprafețele prevăzute.

Cultivarea cu diferite legume a 
răsadnițelor eliberate prin plantarea 
timpurie a răsadurilor în cîmp, con-

stituie o mare rezervă pentru spori
rea producției legumicole, căreia 
gospodăriile colective și de stat tre
buie să-i acorde toată atenția. Mem
brii gospodăriei colective din Vă- 
răști, raionul Oltenița, au plantat 
toate răsadnițele rămase libere. 
Consiliile agricole sînt chemate să 
îndrume gospodăriile colective să 
folosească cît mai economic răsad
nițele pentru a obține pe această 
cale o producție suplimentară de le
gume și mai timpurie.

Sporirea producției de legume se 
poate realiza și prin extinderea cul
turilor succesive și a celor intercala
te. în aceste zile, în grădinile de le
gume se recoltează salata, spanacul, 
ceapa verde etc. Pe terenurile ră
mase libere va trebui să se planteze 
alte culturi, cum sînt roșii de 
ardei, pătlăgele vinete etc.

Legumele, mai 
plante agricole, < 
tități mari de 
getației pentru 
mari și de bună 
este necesar să 
timp pentru amenajarea terenurilor 
în vederea irigării. Deși timpul este 
foarte înaintat, în unele regiuni mai 
sînt mari suprafețe de teren pe 
care încă nu s-au făcut amenajările 
necesare în vederea irigațiilor.

Colectiviștii, lucrătorii din G.A.S. 
sînt chemați să facă plantatul legu
melor și celelalte lucrări de sezon la 
timp și la un nivel agrotehnic înalt 
pentru a asigura obținerea unor 
producții mari de legume.

vară,

alte
can-

i mult decît 
au nevoie de 
apă în cursul ve- 
a asigura recolte 
calitate. De aceea, 
se ia măsuri din
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Âu termmat plantatul 
roșiilor

Gospodăriile colective din raionul 
Zimnicea au extins în acest an su
prafețele cultivate cu legume la 
peste 1400 ha și au contractat li
vrarea a 4 340 tone de roșii timpu
rii. Majoritatea culturilor legumi
cole și îndeosebi cele timpurii au 
fost plantate în cîmp. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
gospodăriile colective Conțești, Bu- 
joru, Petroșani, Suhaia și altele. 
Pînă în prezent, au și fost livrate 
însemnate cantități de ceapă verde, 
salată, spanac și alte legume.

Întrecerea cultivatorilor 
de legume

Pentru a stimula unitățile agri
cole în extinderea culturii legume
lor și eșalonarea lor pe o perioadă 
cît mai lungă a anului, precum 
și pentru mărirea producției de 
căpșuni, Consiliul Superior al Agri
culturii și consiliile agricole regio
nale organizează anul acesta : a) 
concursul culturilor timpurii și tîr
zii de legume în răsadnițe și al cul
turilor forțate de castraveți de ră
sadnițe pentru export ; b) concursul 
culturilor timpurii și tîrzii de legume 
în cîmp și al dezvoltării culturii 
unor legume valoroase mai puțin 
răspîndite ; c) concursul culturilor 
de roșii timpurii pentru export ; d) 
concursul culturilor de căpșuni. 
Gospodăriile fruntașe vor primi pre
mii în bani și obiecte, diplome și 
mențiuni. Cîștigătorilor concursurilor 
pe țară li se vor acorda 32 de premii 
în valoare de 430 000 lei.

(Agerpres)

Culturi de roșii timpurii protejate cu folii de polietilena la G.A.C. Varaști, raionul Oltenița

n o s t r u PREGĂTIRI
pentru „vara culturală“

Și in munca culturală de masă anotimpurile își au cerințele lor. 
Fiecare din ele impune găsirea unor forme adecvate de manifestări 
care să atragă un public cît mai numeros. Am solicitat tovarășilor 
Dumitru Botez, președintele Comitetului de cultură și artă al regiunii 
București, și Platon Pardău, președintele Comitetului de cultură și 
artă al regiunii Suceava, să ne vorbească despre pregătirile care se 
fac în această direcție, pentru lunile de vară, în regiunile respective.

București“, „Să ne cunoaștem patria 
socialistă“ și altele. La asemenea 
manifestări, numeroși intelectuali 
din Capitală fac expuneri, țin 
simpozioane, iau parte și la alte ac
țiuni atît în sălile instituțiilor cul
turale c£t și în aer liber.

Vara vine la noi mai tîrziu, re
giunea Suceava e mai la nord, dar 
asta nu înseamnă că nu ne grăbim 
s-o întîmpinăm pregătiți — ne răs
punde tov. Platon Pardău. Aș a- 
minti că, în prezent, comisia noastră 
de răspîndire a cunoștințelor cultu- 
ral-științifice elaborează conferințe 
referitoare la dezvoltarea industriei 
și agriculturii în regiunea Suceava 
în ultimele două decenii, la frumu
sețile locurilor și ale folclorului 
sucevean. In ce privește activi
tatea 
relua 
trecut la Suceava și anume — sta
giunea estivală permanentă a for
mațiilor de amatori. Aceasta se va 
desfășura, începînd din iunie, atît la 
Suceava cît și în alte centre orășe
nești din regiune, unde vor da spec
tacole, alături de formațiile caselor 
de cultură și de echipele sindicale, 
cele mai bune formații artistice de 
la sate. Pregătim la Suceava și cî
teva expoziții. Vor fi prezentate și 
cicluri de filme educative.

Ce acțiuni cultural-educa
tive se vor desfășura în re
giunea dumneavoastră în tim
pul verii ?

Perioada care urmează, ne-a spus 
tov. Botez, oferă largi posibilități 
pentru a organiza manifestări nu 
numai 
caselor de cultură, căminelor cul
turale 
în mijlocul peisajului natural al 
grădinilor, al parcurilor, al pă
durilor din apropierea orașelor și 
comunelor. De aceea, planurile pe 
care le întocmesc acum comitetele 
de cultură și artă raionale și orășe
nești prevăd să aibă loc, cu spriji
nul intelectualilor, al artiștilor pro
fesioniști și amatori, numeroase 
manifestări în aer liber — de la 
simpozioane și expuneri pînă la ex
poziții, spectacole, zile de odihnă 
colectivă, serbări cîmpenești și alte 
acțiuni. O atenție deosebită se acor
dă activității culturale în centrele 
orășenești. în zilele de odihnă din 
toată perioada verii, aci se organi
zează pe estrade, în parcuri și pe 
stadioane, spectacole ale formațiilor 
artistice de amatori din oraș și din 
raion. La Alexandria, ca și în alte 
locuri, se deschide o expoziție de 
artă populară; muzeul din localitate 
organizează o expoziție care, prin 
machete, fotografii și alte exponate, 
va oglindi realizările obținute în ul
timii douăzeci de ani în raion. Pro
gramul acțiunilor culturale care 
vor avea loc la Oltenița 
prinde și joi ale tineretului, me
dalioane literare. La Călărași se 
pregătesc cîteva concursuri „Cine 
știe, cîștigă“ pe teme ca : „Realizări 
ale oamenilor muncii din regiunea

în localurile cluburilor,

sau în alte săli, ci și

culturală la orașe, vom 
o acțiune începută anul

cu-
I

Cum apreciați prezența ca
selor de cultură în viața cen
trelor orășenești ?

Unele dintre ele se manifestă ac
tiv, mai ales în urma consfătuirii 
organizate anul trecut de către Co
mitetul de stat pentru cultură și 
artă. Casele de cultură din Gura 
Humorului și Vatra Dornei au echi
pe de teatru, coruri ca și alte for-

mâții care prezintă spectacole. Aici, 
ca și la alte case de cultură, au loc 
simpozioane, conferințe, diverse ma
nifestări educative. Dar trebuie să 
recunoaștem că unele case de cul
tură — cele din Cîmpulung, Săveni 
— au o activitate artistică spora
dică.

Și în regiunea București — a 
adăugat celălalt interlocutor — ac
tivitatea caselor de cultură se des
fășoară inegal. Dacă la Călărași, 
Zimnicea, Videle, Giurgiu găsim 
programe bogate, activități variate, 
care se adresează diverselor cate
gorii de cetățeni, la alte case de cul
tură se observă unilateralitate. Cea 
din Titu se limitează la îndrumarea 
metodică în raion, cea din Slobozia 
se ocupă doar de cercurile artistice, 
iar la Lehliu activitatea este, în ge
neral, slabă. Acum pregătim o con
sfătuire a conducătorilor acestor 
instituții pentru a da un impuls ac
tivității în perioada ce urmează.

I
Cum se va desfășura „vara 
culturală“ la sate ?

Vom da amploare la sate zilelor 
de odihnă colectivă, duminicilor 
cultural-sportive — a arătat pre
ședintele Comitetului regional de 
cultură și artă Suceava. Acest tip de 
manifestări și-a cîștigat o largă 
popularitate, la ele participă de obi
cei mii de oameni. Le organizăm 
împreună cu organizațiile de masă 
și organele U.C.F.S. Pe lîngă între
ceri sportive și diverse concursuri 
„Cine știe, 
acestora vor avea loc scurte expu
neri pe teme politice, de cultură ge
nerală, întîlniri cu brigăzi științi
fice, programe artistice. Unele din 
aceste „duminici“ prilejuiesc adevă
rate schimburi de experiență în 
probleme de agricultură. O aseme
nea acțiune, organizată vara trecută 
în comuna Todirești, cu concursul 
consiliului agricol raional, a contri
buit la popularizarea metodelor 
înaintate în zootehnie.

La astfel de întîlniri ale colecti-

cîștigă“, în cadrul

Cafedre/e Hunedoa^i
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9 NUMAI DUPĂ METODE CLASICE?

Tinerețea Hunedoarei. Este așa cum 
ți-o închipuiai dinainte : demnă, mîndră 
și dinamică, crescută în spiritul muncii 
utile și creatoare. O vezi pretutindeni în 
combinatul siderurgic, absorbită de preo
cupări majore, încadrată în acel mare co
lectiv al industriei calde ; o vezi în școli 
medii și profesionale, pe drumul instruirii 
și majoratului. O tinerețe viguroasă și ro
bustă. Intre ceea ce a fost ea — de cînd 
Hunedoara suia pe schelele construcției 

■ socialiste chemînd la sine tineri din patru 
zări 
ca betonul proaspăt turnat, 
muncă de educație desfășurată pe 
planurile, de la catedră și pînă la 
nizațiile de partid.

★

La Hunedoara există un grup 
profesional al combinatului, care funcțio
nează de zece ani. Un ansamblu unitar 
de cinci-șase clădiri impunătoare, cu trei 
și patru etaje, cu terenuri de sport, situat 
în „Orașul nou", în imediata vecinătate a 
clubului muncitoresc. Pregătește munci
tori pentru cele mai diverse meserii — 
furnaliști și ofelari, laminatori și meca
nici pentru uzina cocso-chimică, sudori și 
strungari etc. Anul acesta are 1 700 de 
elevi, o adevărată pepinieră. Școala, pro
fesorii își dau toată silința în formarea 
noilor promoții de muncitori calificați. Și 
nu-i zadarnică truda. Mulți absolvenți 
sînt astăzi muncitori de prima mînă, evi- 
denfiafi și fruntași în întrecere, tineri 
care ridică, prin comportare și cuprin
derea meseriei, prestigiul școlii care i-a 
format. Intre aceștia, oțelarii Constantin 
Borăscu și Viorel Marin, furnaliștii Vasile 
Scorțea și Ion Guriță, sudorul Vasile Ju- 
găreanu și lăcătușul Gheorghe Păuna 
sînt numai cîteva nume extrase din „car
tea de onoare" a grupului școlar profe
sional.

Munca de educație se duce cu multă 
răbdare. Nu-i o noutate, răsadul e tinăr, 
are nevoie de îndrumare și ocrotire, de 
aer și soare. Din acest punct de vedere 
educatorii pot fi asemuiți cu cei ce cresc 
In grădini vlăstare tinere. Nu sînt sin
guri. Ei sînt ajutați din toate părțile. 
Școala hunedoreană a reușit să închege 
un front comun (școală — familie — co
lectivitate) care conlucrează în educarea 
viitorilor muncitori. O dovedesc, între al
tele, două fapte petrecute recent.

Un elev din anul II, N. F., înce
puse să dea profesorilor serioase semne 
de îngrijorare. Absenta la ore, lipsea de 
la practică. Venea noaptea din oraș și 
avea o atitudine sfidătoare față de toți. 
Respingea orice critică. Conducerea șco
lii și organizația U.T.M. au intervenit ener
gic. Tatăl a fost chemat printr-o telegra
mă. El a asistat la adunarea generală a 
organizației U.T.M. care avea pe ordinea 
de zi și „cazul elevului N. F.". Nu vom 
stărui asupra schimbului tăios de cuvinte 
dintre tată și fiu. Mai bine spus de mo
rala severă pe care i-a făcut-o atunci ta
tăl, A fost o acțiune inspirată și eficientă 
în care școala și familia s-au prezentat 
unite. Această legătură, această suprave
ghere directă și comună a dus, cu 
timpul, la revenirea băiatului pe drumul 
pe care calcă toată lumea.

Alți doi elevi din anul- ilt, clasa furna
liști, printre primii la învățătură, și-au dat 
în petec cînd nimeni nu se aștepta, 
aducînd băutură în dormitorul școlii. Pu
teau fi sancționați și cu exmatricularea 
lor din școală. Profesorii nu voiau asta. 
Dar ei înțelegeau prea bine că nu pot, 
nu au dreptul să treacă ușor peste aceste 
semne pregnante de încălcare a disci
plinei școlare. Și atunci s-a făcut apel 
la 
din secția 
tică cei doi 
zația U. T. M. au inițiat o discuție la 
locul de muncă. Au luat cuvîntul munci
tori de toate vîrstele, oameni vestiți, 
cumpătați și stimați. „Noi avem nevoie 
de oameni, spuneau furnaliștii, vă 
așteptăm să începeți viața de muncitori 
în mijlocul nostru, dar nu ne este indi
ferent pe mîna cui lăsăm furnalele. Aici 
nu încape discuție". Cei doi elevi au în-

— și ceea ce. este azi s-a așternut, 
o imensă 

toate 
orga-

colectivul de muncitori furnaliști 
unde se află la prac- 

elevi. Școala și organi-

viștilor, organizate în perioadele 
cînd ei nu sînt prea aglomerați cu 
lucrări agricole, noi invităm și oa
meni de știință — ne-a informat 
președintele Comitetului de cultură 
și artă al regiunii București. 500 de 
colectiviști din raionul Zimnicea 
s-au întîlnit cu specialiști de la In
stitutul agronomic. Crescătorii de a- 
nimale din raionul Giurgiu vor 
participa la un concurs pe teme de 
zootehnie. Ștafete culturale vor cu
prinde toate căminele culturale din 
raioanele Călărași și Alexandria 
care, pe lîngă activitatea la sediu, 
vor face schimburi de manifestări 
culturale și artistice între localită
țile învecinate, multe desfășurate în 
aer liber. Bibliotecile din aceste ra
ioane pregătesc programul unei seri 
literare „Luminile lui august“, care 
va fi prezentat în fiecare comună.

Ce vor aduce 
amatori pe scene 
ceasta ?

nou artiștii 
în vara a-

festival deNoi am organizat un 
teatru, precum și un festival al cîn- 
tecului, dansului și portului din re
giunea București. Ele sînt menite 
ca, paralel cu cel de-al VII-lea Fes
tival al artiștilor amatori, să antre
neze formațiile la o bogată activi
tate, concretizată în spectacole cît 
mai multe și mai bune. Pe lîngă ca
sele de cultură și unele cămine cul
turale s-au înființat ansambluri 
populare care grupează tot ce este 
mai bun în rîndurile artiștilor ama
tori. Repertoriul formațiilor a fost 
îmbogățit cu o serie de lucrări, 
coruri pe mai multe voci, dansuri 
cu temă etc. La Giurgiu, de pildă, 
se pregătește opereta populară „Pe- 
rinița cu întrebări“.

Și în regiunea Suceava — a adău
gat președintele Comitetului regio
nal de cultură și artă — 600 de
echipe de artiști amatori sînt atrase 
intr-un concurs de teatru. Cele mai 
bune vor participa la „zilele tea
trului“, care se vor desfășura în 
centrele de raion în preajma lui 
23 August. A fost inițiat și un con
curs, pentru cea mai bună activita
te, între căminele culturale din re
giune. Aș aminti, printre manifes
tările în aer liber, o mare serbare 
cîmpenească la Ipotești, cu prilejul 
comemorării a 75 de ani de la moar
tea lui Eminescu, serbare la care 
vor lua parte mii de oameni.

GRUP ȘCOLAR PROFESIONAL

La ieșirea din schimb, pe platforma agregatelor

țeles — 
lele următoare — că au greșit și față 
de școală și față de colectivul de furna
liști care-i așteaptă. Și au revenit în limi
tele unei comportări demne. Aceste 
exemple arată că școala hunedoreană are 
antenele sale în viață, știe cum și pe cine 
să se sprijine în munca de educație.

In ce privește școala însăși, acțiunile 
ei în interior, pedagogice, se remarcă 
de asemenea o bine orientată direcție 
spre un înalt conținut educativ. Planurile 
calendaristice privind activitatea din ca
drul orelor educative, întocmite de pro
fesorii diriginți, cuprind, în general, sub- 

o garanție. Sînt 
de spectacole, 

la acțiuni ob-

stanfa necesară, dau 
prevăzute vizionări 
antrenarea elevilor 
ștești, recenzii de cărți literare, discuții 
în jurul personalității și creației unor mari 
muzicieni, scriitori și poeți. E bine și in
structiv că se face educația estetică a 
viitorilor muncitori pe calea artei și lite
raturii. Insă nu trebuie neglijată nici la
tura cealaltă — prelucrarea critică a unor 
fapte petrecute în școală, convorbiri li
bere pe teme educative, conferințe cu 
exemple vii. Hunedoara are oameni cu- 
noscuți în întreaga țară — ofelari, lami
natori, ingineri plecați de la strung, oa
meni de toate profesiile. Cîți dintre a- 
ceștia au fost’ invitați în mijlocul unifor
melor bleumarin de la grupul școlar pro
fesional ? Întrebarea rămîne deschisă. In
tr-o conferință despre pasiunea pentru 
meserie a fost dat ca exemplu negativ 
un inginer agronom din nu știu ce colț a! 
țării care îndeplinep, potrivit felului său 
ușuratic de a privi viața, o muncă dia
metral opusă pregătirii lui. Dar de ce să 
căutăm aiurea asemenea cazuri ? Oare la 
Hunedoara, nu mai departe, nu mai sînt 
oameni care se vîntură în meserii ca su
veica printre ițe ? Nu mai sînt tineri care 
să dea bătaie de cap celor din jur ? Unde 
este ofelarul Stelian Lazăr care a absol
vit școala în 1962 ? A plecat din combi
nat. Și-a schimbat meseria. In cei trei ani 
de școală, statul a cheltuit pentru el mul
te mii de lei.

In munca de educație, receptivitatea la 
tot ce ne înconjoară, selecționarea ele
mentului pozitiv, reacția promptă la ca
zuri negative dau întotdeauna garanția 
osteneala nu va fi zadarnică.

*

Desigur, cea dintîi chestiune care 
pune este pe cine anume desemnăm 
facă educația tinerilor, să modeleze pro
filul lor moral. Conducerea combinatu
lui siderurgic a recomandat școlii o sea
mă de ingineri cu multă experiență și a

că

se 
să

căror comportare în societate nu lasă loc 
nici unui echivoc. Inginerii Mircea Bă- 
dărău, Constantin Torna, Ion Galambos, a- 
ceștia și mulți alții. Și cînd ai ia catedră 
asemenea oameni nu este permis condu
cerii unei școli să fie îngăduitoare cu cei 
ce nu își fac datoria. Sînt cîteva cadre 
didactice care absentează regulat de la 
ore ; cîfiva tovarăși profesori ne-au rela
tat : este un educator, Ion Gîngă care — 
s-o spunem de-a dreptul — a intrat în 
școală pe ușa din spate, foarte încîntat 
de propria-i persoană, dar privind în jur 
cu ochi apatici și reci. Face totul în silă, 
are o comportare care a dat naștere mul
tor discuții, Deci, un educator care el în
suși are nevoie de educație.

Pe linia însușirii meseriei la un nivel 
corespunzător tehnicii noi și cerințelor 
calitativ ridicate ale industriei socialiste 
se obțin rezultate cu adevărat bune. 
Grupul școlar primește din cele mai di
verse secții ale combinatului scrisori în 
care se vorbește despre buna pregătire 
profesională a absolvenților, a elevilor 
aflați la practică. In decursul existenței 
sale, școala profesională hunedoreană a 
pregătit 5 500 de tineri muncitori, adică 
echivalentul necesarului de cadre pentru 
o mare întreprindere, 
beneficiază direct de activitatea școlii — 
combinatul siderurgic — nu are ce să o- 
biecteze în privința pregătirii de noi 
muncitori. Fiind vorba de o școală pro
fesională de proporțiile celei de la Hu
nedoara, o observație critică se impune 
totuși.

Despre ce este vorba ? Se știe că în 
calificarea noilor cadre într-o uzină tre
buie să se țină seama în primul rînd de 
specificul întreprinderii, de utilajele cu 
care este dotată, de tehnologia pe care 
o folosește. Inginerul Octavian Feneșan, 
care predă tehnologia meseriei de strun
gar, afirma că 85 la sută dintre elevi fac 
practică în secții cu mașini m’oderne. La 
predarea materiei, profesorul stăruie cu 
deosebire asupra însușirii metodelor noi 
de lucru, care se bazează în principal pe 
folosirea dispozitivelor de prelucrare de 
mare productivitate. Este un lucru bun, 
așa și trebuie să fie. Dar la sudori, sau 
la alte meserii ? Aici lucrurile se schimbă. 
In nota explicativă a programei școlare 
pentru cursul de tehnologia meseriei de 
sudori, elaborată de minister, se spune : 
„Cursul de tehnologia meseriei de sudori 
trebuie să dea muncitorilor noțiuni asu-

Șfefan ZIDĂRIȚĂ

Rezultă că cel ce

(Continuare în pag. IlI-a)

Schimb de experiența
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii'). 

La I. F. Reghin a avut loc un 
schimb de experiență pe țară or
ganizat de Ministerul Economiei 
Forestiere, la care au participat 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderile de construcții 
forestiere, precum și specialiști 
ai Institutului de proiectări fo
restiere. La ordinea de zi a fost 
extinderea experienței DREF Tg. 
Mureș în privința organizării 
atelierelor de prefabricate de 
beton armat, necesare construc
țiilor de drumuri forestiere. Un 
colectiv de specialiști ai acestei 
direcții regionale a elaborat un 
sistem nou de grinzi prefabricate 
de beton armat. Participanții la 
schimbul de experiență au ana
lizat modalitățile de extindere a 
acestui sistem și de organizare 
pe scară industrială a executării 
diferitelor prefabricate necesare 
acestui gen de construcții.

Concurs literar 
al cadrelor didactice

La 15 mai începe concursul 
literar organizat de Ministerul 
învățământului pentru cadrele 
didactice din țara noastră. Ca și 
în anii precedenți, un număr im
portant de învățători și profe
sori vor participa la realizarea 
de lucrări în proză inspirate din 
viața de școală. La actuala edi
ție a concursului, care se va în
cheia la 15 septembrie, se pri
mesc schițe, povestiri, reportaje 
literare inedite. Cele mai bune 
lucrări vor fi publicate în „Gaze
ta învățămîntului“ 
manualele 
li se vor 
țiuni.

și incluse în 
școlare, iar autorilor 

acorda premii și men-

Primul
al filmului rominesc

Festival

Intre 21 și 28 iunie se va des
fășura la Mamaia primul Festi
val național al filmului romî- 
nesc. Această manifestare artis
tică este organizată în scopul de 
a stimula creația originală, de a 
contribui la dezvoltarea artei 
noastre cinematografice. Cu acest 
prilej, vor fi acordate premii ce
lor mai bune filme ale festivalu
lui. La festival vor participa ca 
invitați și oaspeți de peste hota-

(Agerpres)

In parcul Tonola din Capitală

Cipru. Reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U. a 
părăsit New York-ul plecînd spre 
Nicosia. In capitala Ciprului s-a a- 
nunțat că președintele Makarios a 
remis mediatorului O.N.U. un docu
ment în care este expus punctul de 
vedere al guvernului în problema 
cipriotă. (Amănunte în pag. IV-a).

Rezulfatele alegerilor preziden
țiale din Panama au fost anunțate : 
candidatul partidelor de guvernă- 
mînt, Marco Robles, a întrunit 
134 627 voturi, iar principalul său ad
versar, Arnulfo Arias — 123 186 vo
turi. Rezultatele din 10 centre de 
vot nu vor putea fi cunoscute deoa
rece urnele de vot au fost... furate.

Dezamăgirea față de rezultatele a- 
socierii Greciei la Piața comună 
a fost exprimată de guvernatorul 
băncii Greciei, într-o conferință de 
presă la Bruxelles, după convorbiri 
cu reprezentanții C.E.E. El a arătat 
că, după asociere, importurile de 
mărfuri din țările membre ale C.E.E. 
în Grecia au crescut considerabil, în 
timp ce exporturile ei în aceste țări 
au fost neglijate.

Londra. Duncan Sandys, minis
trul coloniilor al Angliei, a prezen
tat guvernului britanic un raport 
asupra rezultatelor călătoriei în
treprinse în Arabia de sud. El a 
anunțat joi în Camera Comunelor că 
în curînd va fi trimis un nou bata-

lion britanic în Aden, pentru a „in
terveni în cazurile urgente care s-ar 
putea ivi în această regiune'.

cu asasinarea

Washington. Edgar Hoover, di
rectorul Biroului federal de investi
gații — F.B.I. — a declarat că cer
cetările în legătură 
fostului președinte John Kennedy
vor continua încă timp de „mulți, 
mulți ani". Hoover a făcut această 
declarație după ce a depus în fața 
comisiei prezidențiale Warren, care 
anchetează asasinarea lui Kennedy.

Guvernele rasiste din Republica 
sud-africană șl Rhodesia de sud 
intenționează să-și unifice forțele 
militare pentru a stăvili amploarea 
pe care a luat-o mișcarea de elibe
rare a populației africane din cele 
două țări — anunță ziarul „Cape 
Argus", care apare în R.S.A.

Foraje pentru 
alimentări cu apă

întreprinderea de foraje și alimen
tări cu apă din Comitetul de Stat 
al Apelor a încheiat lucrările pen
tru extinderea alimentării cu apă a 
orașelor Roman și Tecuci și sînt în 
curs lucrările pentru extinderea ali
mentării cu apă a orașelor Con
stanța, Satu Mare și Botoșani. Din
tre lucrările mai importante în curs 
de execuție se numără și forajele 
pentru alimentarea cu apă a Com
binatului chimic Craiova și a Com
binatului petrochimic-Brazi. între
prinderea execută foraje pentru a- 
limentări cu apă și în unități agri
cole socialiste. în primul trimestru 
al acestui an au fost executate fo
raje pentru surse de apă în 40 de 
gospodării, fiind în curs de reali
zare alte 58 de lucrări de acest 
gen. La această întreprindere a fost 
înființată o unitate care asigură re
pararea pompelor submersibile și a 
pompelor centrifuge. Atelierul dis
pune și de un stand pentru deter
minarea caracteristicilor pompelor 
reparate.

Narcisele din lunca 
Negrașilor

trata- 
mari- 
ai ță- 

con-

La New York vor avea ioc 
five între Comisia federală 
timă a S.U.A. și reprezentanți 
rilor interesate în rezolvarea
flictului dintre armatorii vest-euro- 
peni și americani în legătură cu 
cererea comisiei federale adresate 
armatorilor din Europa de a anula 
contractele pentru transportarea de 
mărfuri și de a majora 
navlu la transporturile 
spre S.U.A. Adjunctul 
transportului al Angliei
că Marea Britanie „nu intenționea
ză să facă nici o concesie".

taxele de 
efectuate 

ministrului 
a declarat

PITEȘTI (coresp. „Scînieii"). — A- 
cela care iubește frumusețile naturii 
cunoaște fără îndoială farmecul renu
mitei poieni a narciselor din munții 
Făgărașului — monument al naturii, 
unic în felul lui. Puțini știu însă că 
un asemenea monument al naturii, de 
proporții mai mici — pe o suprafață 
de aproape 1 hectar — se află ia 
35 de kilometri de orașul Pitești, în 
comuna Negrași, raionul Costeșli, pe 
lunca Dîmbovnicului. Narcisele de aci 
se deosebesc de acelea din Dum
brava Vadului de la Făgăraș prin a- 
ceea că învelișul lor floral nu-i alb, 
ci galben deschis.
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SPECIALIȘTII își spun părerea

EVIDENȚĂ
LUCRĂRILOR
Șl CALCUL

© Operativitate și precizie în prelucrarea datelor
© Eficacitatea stațiilor de evidență mecanizată

Conducerea planificată a econo
miei socialiste constituie o activitate 
complexă ce nu se poate dispensa 
de datele cifrice care oglindesc fe
nomene și realități din activitatea 
diferitelor unități de producție și or
ganizații economice. După cum se 
știe, aparatul de administrație și 
conducere din unitățile economice 
pregătește și analizează datele cifrice 
care exprimă modul cum au fost fo
losite resursele materiale și bănești 
puse la dispoziție, întreaga activita
te economică a unității respective, 

în tot mai multe unități economice 
din țara noastră mecanizarea și au
tomatizarea lucrărilor de calcul și 
evidență constituie un ajutor de preț 
în munca lor. Prin eliminarea cal
culelor mintale și a înregistrărilor 
manuale, mecanizarea asigură o mai 
mare exactitate a lucrărilor, eviden
ța putînd astfel să oglindească mai 
bine și mai precis fenomenele eco
nomice. Datorită vitezei mari de lu
cru asigurate de mașinile moderne 
de calcul, crește mult și productivi
tatea muncii în acest sector, se eco
nomisesc forțe și timp. Se pot lua 
astfel măsuri operative care duc la 
evitarea unor cheltuieli neeconomi- 
coase sau la pierderi, la valorifica
rea mai bună a unor rezerve și po
sibilități.

Tehnica modernă a creat mijloace 
mecanizate de calcul și evidență cu 
o mare productivitate, care permit 
efectuarea concomitentă a mai mul
tor faze ale procesului de prelucrare 
a datelor, cum sînt calculul și înre
gistrarea simultană în mai multe 
exemplare, gruparea rezultatelor pe 
baza unui program dinainte stabilit 
etc. în special grupările multiple, 
realizate în mod automat cu ajuto
rul acestor mașini, sînt de natură să 
lărgească mult sfera de reflectare a 
proceselor economice, mărind con
siderabil și funcțiunile de analiză 
economică ale evidenței.

în ultimii ani, un mare număr de 
întreprinderi și instituții au fost în
zestrate cu mașini de adunat, de 
contabilizat și facturat. La între
prinderea „Dacia", de pildă, sînt u- 
tilizate mașini de contabilizat cu
plate cu dispozitiv de calcul elec
tronic sau mecanic, unele avînd 
și dispozitiv de perforat benzi. Re
zultatele bune obținute cu aceste 
mașini la evidența produselor finite 
ale țesătoriei întreprinderii — evi
dența cupoanelor de articole diferite 
și de metraj diferit, cu sau fără de
fecte și, în funcție de aceasta, cu sau 
fără coeficient de bonificație — ara
tă că mașinile de acest tip pot fi 
utilizate cu succes la rezolvarea ce
lor mai complicate probleme de evi

dență contabilă. Experiența utiliză
rii mașinilor de contabilizat arată 
însă că în întreprinderi este necesar 
să se acorde o mai mare atenție 
pregătirii cadrelor de metodologi și de 
mecanici de întreținere pentru astfel 
de utilaje. Sarcina principală a me- 
todologului este de a alege corect 
tipul și modelul de mașină, în raport 
cu lucrarea care urmează a se me- 
caniza, de a crea toate condițiile 
tehnico-organizatorice necesare ca 
aceste mașini să fie utilizate cît mai 
eficient. Uneori au fost introduse 
mașini care s-au dovedit a fi ne
corespunzătoare, sau altele din cele 
mai complexe, scumpe, deși lucră
rile nu necesitau astfel de mașini. 
Problemele legate de elaborarea 
justă a proiectelor de mecanizare 
trebuie să preocupe mai mult 
conducerile întreprinderilor. De 
exemplu, experiența folosirii mași
nilor de contabilizat cu dispozitiv de 
înmulțire mecanic la întreprinderea 
„Dacia", și mai ales la C.E.C., a a- 
rătat că acestea nu asigură în toate 
cazurile viteza de lucru necesară, că 
în viitor ele vor trebui să se orien
teze spre folosirea mașinilor de con
tabilizat prevăzute cu dispozitiv de 
înmulțire electronic.

Dacă mașinile de contabilizat-fac- 
turat constituie, în anumite împreju
rări, mijloace foarte utile pentru me
canizarea evidenței, mașinile cu car
tele perforate s-au dovedit a fi, în 
toate cazurile, mijloacele tehnice de 
mare randament în procesul de me
canizare și automatizare a prelucră
rii datelor. Deoarece aceste mașini 
pot executa automat grupări repe
tate după criteriile dorite, însumări 
de date cu redarea totalurilor de di
ferite grade, efectuarea operațiilor 
de înmulțire, reproduceri de cartele 
în diferitele faze ale procesului de 
prelucrare etc, ele sînt de neînlocuit 
în cazul unui volum foarte mare de 
materiale cifrice de prelucrat.

In țara noastră au fost înființate 
un număr important de unități de 
evidență mecanizată — la Direcția 
Centrală de Statistică, Banca de 
Stat, Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei, Ministerul Indus
triei Ușoare, Ministerul Comerțului 
Interior sau la mari întreprinderi 
ca Uzinele „23 August", Fabrica de 
confecții și tricotaje București, 
I.T.B. și altele. Stațiile departa
mentale, deși deservesc un număr 
mare de întreprinderi, nu au posi
bilitatea să cuprindă toate proble
mele importante ale acestora, efec- 
tuînd un număr restrîns de lucrări. 
Astfel sînt cele din cadrul Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei, Ministerului Industriei Ușoa
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La stația de evidență mecanizată a Uzinelor „23 August" din București
Foto : M. Andreescu

re etc. care execută lucrări pentru 
zeci de întreprinderi. La aceste sta
ții se execută, de regulă, lucrări 
care necesită un volum mare 
de muncă — evidența materiilor 
prime și a materialelor, a produse
lor finite, a salariilor etc. In afară 
de acestea, se mai execută și 
anumite lucrări speciale determina
te de specificul activității întreprin
derilor sau instituțiilor. Asemenea 
stații rezolvă multe dintre proble
mele cele mai dificile ale între
prinderilor respective într-un ter
men scurt și cu o mare economie de 
muncă — și sub acest aspect utili
tatea lor nu poate fi contestată.

In schimb stațiile de mașini cu 
cartele perforate, organizate în ca
drul marilor întréprinderi, permit, 
pe lîngă mecanizarea complexă a 
tuturor problemelor de evidență, 
descoperirea unor locuri „înguste“, 
Urmărirea abaterilor de la normele 
de consum etc. Se poate lărgi astfel 
mult sfera de utilizare a mașinilor, 
evidența devine mai cuprinzătoare, 
putînd furniza organelor de planifi
care și conducere date prețioase cu 
privire la posibilitățile de îmbună
tățire a procesului de producție. La 
Uzinele „23 August“, unde funcțio
nează o stație dotată cu mașini cu 
cartele perforate de 80 de coloane, 
s-a reușit să se cuprindă în calcule 
mecanizate probleme de bază ale 
evidenței. Aici, în cadrul meca
nizării evidenței materialelor, pe 
lîngă problemele de evidență ges
tionară și de repartizare a va
lorii materialelor consumate asu
pra prețului de cosi:, se urmăresc și 
abaterile de la normele de consum, 
precum și formarea stocurilor su
pranormative sau subnormative. La 
evidența rebuturilor se urmărește 
apariția acestora pe cauze, ceea ce 
constituie un lucru esențial pentru 
stabilirea operativă a măsurilor de 
preîntîmpinare a lor. Firește, în ra
za de „preocupări" a unor asemenea 
stații pot fi cuprinse și alte aspecte 
ale activității economice din între
prinderi. De pildă, s-ar putea sta
bili gradul de încărcare a diferi
telor agregate, lucrare care ar 
permite cunoașterea cu precizie a 
capacităților de producție insufici
ent utilizate — pe secții și utilaje 
— precum și locurile supraîncărca
te din procesul de producție. Ase
menea lucrări, deosebit de impor
tante pentru conducerile întreprin
derilor, se pot organiza, după păre
rea mea, la toate stațiile cu cartele 
perforate moderne dacă se cunosc 
bine posibilitățile oferite de aceste 
mașini și. bineînțeles, dacă stația de 
evidență mecanizată este folosită în 
mod judicios, dacă are capacitate de 
producție liberă, nefiind ocupată cu 
lucrări de mică importanță.

Socotesc necesar să menționez că 
în prezent există numeroase posibi
lități de ridicare a randamentului 
stațiilor de evidență mecanizată. Sînt 
destul de multe întreprinderi care, 
după ce primesc tabulogramele de la 
stații, le înscriu apoi în situațiile 
proprii ce țin de evidența manuală, 
în acest fel, eficiența stațiilor de 
evidență mecanizată scade. Eficaci
tatea stațiilor de evidență mecani
zată va crește mult prin dotarea 
acestora cu mașini de calculat, de 
reprodus, de perforat cartele-total 
etc.

Deși la prima vedere se prezintă 
ca o chestiune pur tehnică, folosirea 
judicioasă a mijloacelor moderne de 
mecanizare a operațiilor de eviden
ță și calcul are o importanță deose
bită : ea contribuie la creșterea e- 
xactității și productivității muncii în 
procesul de prelucrare a datelor și, 
în ultimă instanță, la îmbunătățirea 
activității economice a întreprinde
rilor și ministerelor.

Arpad BALINT 
candidat în științe economice

Foto Gh. VințilăȘi cum îți spuneam...

Cîntecul amintirii
Un film documentar

producție a 
Sahia. 

cele 
Un

CITITORII « jesiwo'É
DEPOZIT PE STRADĂ ÎNTRE ETAJE

Circulația trecătorilor de pe strada 
Apolodor, din Capitală, este împiedicată 
deseori din cauza unității Aprozar nr. 
514, care a transformat strada în depozit. 
Intr-una din zile erau depozitate pe tro
tuar nu mai puțin de 15 butoaie volu
minoase. Am văzut că ți alte unități 
Aprozar blochează trotuarele. Cred că ar 
trebui să se interzică depozitarea măr
furilor și ambalajelor în locurile de cir
culație, cu atît mai mult cu cît dau și 
un aspect neplăcut străzilor. (De la Geo 
Cio/can, tehnician).

IMPRIMATE PENTRU ȘCOALĂ
La școala de 8 ani din comuna Co- 

teana, raionul Slatina, se prezintă cetă
țeni care solicită diferite acte de studii. 
Conducerea școlii nu le poate elibera 
pentru că n-are imprimate. Școala a se
sizat în cîfeva rînduri secția învățămînt a 
Sfatului popular raional Slatina. De aici 
s-a răspuns că s-a făcut comanda la re
giune. Sfatul popular regional, la rîndul 
său, așteaptă să le primească de la Mi
nisterul Învățămîntului. Cînd vor primi 
oare școlile aceste imprimate ? (De la 
Vasile Tonu, colectivist).

RISIPĂ DE PA3E
La Fabrica de celuloză de la Palas- 

Consfanța se prelucrează zilnic o mare 
cantitate de paie — materia primă folo
sită în această întreprindere. Depozitarea 
și păstrarea paie'or nu se fac însă cu des
tulă grijă. Prin depozitul fabricii este 
greu să te miști. S-au desfăcut multe ba
loturi și așa au rămas. Este prost gospo
dărită și rampa de descărcare. Conduce
rea fabricii ar trebui să se îngrijească de 
păstrarea în condiții mai bune a materiei 
prime. (De la Ion Vasilescu, muncitor).

Blocul 3 din Piața Unirii din lași are 7 
etaje și-i dotat cu 3 ascensoare. Cel de 
la scara A s-a oprit între etaje de circa 
două luni și acolo e și azi. A fost sesi
zată administrația blocului de nenumă
rate ori, apoi I.A.L. lași, dar fără rezul
tat. Zilnic urcăm gîfîind pe scări. (De la 
Constantin Racovifă, merceolog).

DE CE A FOST DESFIINȚAT ?
La Tg. Cărbuneșfi, reședința raionului 

Gilort, a existat un bufet lacto-vegetarian 
mult frecventat de consumatori. De vreo 
două luni a fost închis. Am vrut să aflu 
cînd se va redeschide, dar n-a fost chip. 
Se spune că ar fi fost desființat. După cum 
se vede, cei ce se ocupă de aproviziona
rea acestui oraș nu țin seama de cerin
țele consumatorilor. (De la Gheorghe 
Lupu, tehnician).

LOCAȚII PE TIMP DE 0 LUNĂ
In ziua de 29 martie a sosit în stația 

C.F.R. Costești, de la „Balanța’-Sibiu, o 
basculă pentru gospodăria colectivă din 
comuna Mozăceni. Imediat, stația a avizat 
gospodăria să vină să ridice bascula. Nici 
un răspuns. Au urmat alte intervenții, la 
fabrică, la Mozăceni, ca pînă la urmă să 
se afle că gospodăria, avînd încă două 
bascule, n-a făcut nici o comandă 'a fa
brică. Comanda a fost făcută în necu- 
noștință de cauză de Baza de aprovizio
nare de la Ștefănești, Pînă acum nu s-a 
hotărî! încă cine va deveni proprietarul 
basculei și nici cine va plăti locațiile pe 
timp de 30 de zile. (De la Ion Mirea, 
economist).

O 
studioului 
Una dintre 
mai reușite, 
film documentar — dacă e vorba să-1 
încadrăm neapărat într-o clasificare 
consacrată. Dar mult mai mult decît 
atît : un foarte frumos poem, pe fun
dalul unor peisaje de natură mi
nunate.

Autori : scenariștii Constantin Mi- 
tru și Alexandru Struțeanu, regizorul 
Gh. Horvat, operatorul Petre Gheor
ghe — o echipă ale cărei calități 
deosebite se dovedesc a fi, în acest 
film, bunul gust, discreția, simțul 
poeziei, adînca înțelegere a operei 
lui Mihail Sadoveanu. Căci autorii 
îl închină memoriei marelui nostru 
maestru. Sînt, într-adevăr, imagini 
dintr-o scurtă călătorie pe urmele u- 
nor eroi și locuri din nemuritoarele 
lui opere : NEAMUL ȘOIMAREȘTI- 
LOR, BORDEENII, DUMBRAVA MINU
NATĂ, BALTAGUL, ȚARA DE DIN
COLO DE NEGURA, FRAȚII JDERI, 
MITREA COCOR, NADA FLORILOR.

Textul vorbit al filmului este alcă
tuit din fragmente din opera maes
trului. Nici un cuvînt nu este adău
gat. Textul are, astfel, o mare fru
musețe de limbă și imagini. Fie nu
mai și ascultarea acestui text, rostit 
cu sobrietate, este o mare delectare, 
deoarece asculți un splendid poem 
în proză al peisajului patriei noastre.

Aceasta a fost o idee ingenioasă 
a scenariștilor, care presupune o 
amănunțită cunoaștere a vastei ope
re a lui Sadoveanu și care a dat fil
mului o înaltă ținută. Acest text are, 
oricît de laconic este, și o mare în
semnătate documentar-biografică 
pentru spectatori : „...Undeva la apa 
Moldovei... o căsuță liniștită, lîn
gă o prisacă, c-un șopru acoperit 
cu șovar, unde bunicul lucrează cu 
tesla la cobîlă și întocmește roți 
pentru căruțe țărănești... Am fost co
pilul preferat al maicii mele... îi. 
samăn el, și unele însușiri în legă
tură cu arta mea le moștenesc de 
la dînsa".

Textul urmează astfel șirul amin
tirilor, din copilărie și pînă la sfîr- 
șitul vieții, de parcă în întunericul 
sălii s-ar auzi mărturia întreruptă, 
molcomă, a unor amintiri, ca zvonul 
unui monolog care nu vrea să se 
stingă. E parcă o ultimă amintire a 
unui om, închinată poporului ca unui 
părinte.

De altfel, uneori spectatorul 
cultă chiar glasul maestrului, 
gistrat în timpul vieții sale și 
sit cu un mare și emoționant 
artistic în textul vorbit. La început 
e glasul său acela care spune frag
mentul din „Cîntecul mioarei’, în 
versiunea care-i aparține, și-i glasul 
său în „Balada lui Iorgu Irimia" și 
în „Răspuns". Și chipul lui Sadovea
nu apare în cursul filmului, dîndu-i 
un caracter viu de autenticitate și 
creînd puternica impresie că puterea 
amintirilor a dat gîndurilor maestru
lui înfățișare reală, concretă.

Propunîndu-și să facă un film 
care să reprezinte evocarea vieții 
lui Mihail Sadoveanu, a momente
lor esențiale din opera sa, autorii au 
sesizat cu un deosebit simț artistic 
singura modalitate de a izbuti : des
cifrarea sensului adînc al operei și 
vieții — legătura cu însăși istoria 
șl viața poporului.

Și legătura aceasta se menține în 
film de la început și pînă la ultima 
secvență, de la „Cîntecul mioarei’

Demostene BOTEZ

as- 
înre- 
iolo- 
efect

ZGOMOTUL SI ODIHNA
In spatele spitalului din Corabia se 

află o clădire în care e instalată autobaza 
I.R.T.A. Curtea autobazei e neîngrijită, 
drumurile din jur numai gropi. Din 
cauza neatenfiei șoferilor, au fost rupți 
și pomii planfafi de curînd pe mar
ginea șoselei. Zgomotul de la motoare 
nu contenește zi și noapte, din care cauză 
bolnavii din spital și locatarii din apro
piere nu se pot odihni. (De la Constantin 
Colceag, funcționar).

pînă la timpul nou 
al lui Mitrea Co
cor, pînă la uria
șele realizări de 

maestrul a ajuns să leastăzi, cărora
fie martor și admirator.

Altă idee artistică ingenioasă a 
autorilor filmului a fost de a pre
zenta viață și operă în simboluri 
care să exprime ideile esențiale. 
Imaginea primă a tabloului mioritic, 
cu cei trei ciobani, prăbușirea steja
rului secular într-o poiană, cu ecoul 
căderii sale, ca un geamăt de fiară 
uriașă, preluat și prelungit de munți 
si stînci, dă de la început 
mărețe de tragedie antică.

Și genericul proiectat pe 
își are un sens simbolic 
emoție.

Imaginile filmului urmează apoi și
rul amintirilor, al acestor ultime a- 
mintiri, parcă de dinaintea sfîrșitulul 
vieții : copilăria, bunicul, chipul ma
mei, apariția zimbrului (simbol și a- 
cesta), lanuri de grîu, pîrjolul lor, 
ca în vremea migrației popoarelor, 
coasa schimbată din unealtă în armă 
de apărare, bucuria de chemare la 
luptă, Ștefan cel Mare, Putna, croni
carii, bordeiul — simbol în care pîl- 
pîie o luminiță, 1907, amnarul care 
scapără, vîlvătaia, percheziția Ia lo
cuința maestrului — „instigator* — 
cărți răvășite, grădina cu merii în 
lanțuri, fragmentul din „Dumbrava 
minunată”, Vitoria Lipan, un cer de 
păcură în vremea legionarilor, din 
nou cărțile răvășite și arse, marș de 
trupe germane și, în cadență, holde 
de grîu care cad, și apoi ceasul eli
berării, al înfloririi, eroii lui chemați 
la o viață nouă, 23 August, Mitrea 
Cocor, realizările regimului... Pagini 
de glorioasă istorie. In sfîrșit, retipă
rirea cărților, răscumpărarea nedrep
tății, dragostea poporului... Și amin
tirea supremei bucurii a naturii, cu 
poezia ei fără egal : pescuitul, vînă- 
toarea, la Dașa, pe Valea Frumoa
sei, cabana de la Bradul Strîmb, 
eroii cărților, aidoma, în viață...

Admirabilă sinteză a Istoriei po
porului, cu luptele și suferințele lui, 
și a amintirilor personale ale maes
trului. O simbioză organică ce dă, 
cum nu se poate mai bine, sensul 
adînc al întregii opere a maestrului 
și a vieții sale de scriitor-cetățean, 
închinată poporului, marea semnifi
cație a dragostei sale de popor.

Firește că Mihail Sadoveanu nu a 
trăit pe vremea lui Ștefan cel Mare, 
dar, scrilndu-i viața, i-a trăit-o cu 
toate cumpenile ei, și aceasta a înce
put să retrăiască în el, ca niște a- 
mintiri personale. Tipuri reale și eroi 
de carte alcătuiesc laolaltă lumea ca 
de basm a acestui film, în care cj^ 
mină nu numai frumosul și poezia, 
ci și un sens istoric, un conținut de 
idei, concentrat în simboluri, care 
echivalează cu un studiu plin de în
țelegere al operei lui Mihail Sado
veanu.

Studioului „Alexandru Sahia*, care 
ne-a deprins cu realizări de succes, 
spectatorii îi vor fi recunoscători 
pentru cele 20 de minute de înălță
toare poezie care li le oferă cu acest 
film. Modestia stă, desigur, bine suc
ceselor reale. Dar modestia asta 
poate fi treaba personală a realiza
torilor, care nu poate obliga pe 
spectatori să nu le adreseze, în gîn- 
dul lor, cele mal calde cuvinte de 
mulțumire și prețuire.

tablouri

Ceahlău 
plin de

^FORMAȚII—
din activitatea 
organizațiilor de partid

e Educarea tinerilor membri 
și candidați de partid

H Munca politică
în sprijinul producției

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
Recent, biroul Comitetului regional 
de partid Bacău a analizat munca 
politică desfășurată de organizațiile 
de partid din schelele petroliere în 
scopul îndeplinirii sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în cinstea 
zilei de 23 August. Din materialele 
prezentate, cît și din discuții, a reie
șit că în ultima perioadă organiza
țiile de partid orientează munca po
litică spre principalele probleme ale 
producției. Ingineri,- maiștri, munci
tori fruntași în întrecerea socialistă 
organizează cu regularitate convor
biri despre metodele tehnologice 
înaintate. Agitația vizuală este con
cretă, legată de sarcinile de plan. 
Pozitiv este faptul că munca politi
că pune accent pe sarcinile concre
te ale locului de muncă. Intr-un 
timp, la secția 4 Modîrzan, pierde
rile de țiței erau mari. Biroul orga
nizației de bază a cerut gazetelor de 
perete să publice articole pe această 
temă, la parcurile de rezervoare au 
fost organizate convorbiri, brigada 
artistică de agitație a satirizat pe cei 
care făceau risipă de țiței. Munca 
politică a contribuit ca la secția Mo
dîrzan pierderile de țiței să fie sim
țitor reduse.

în cadrul discuțiilor s-a arătat tot

odată că nu peste tot se acordă a- 
tenția cuvenită muncii politice de 
masă. La unele sonde și parcuri din 
schela Moinești agitația vizuală este 
generală, ruptă de sarcinile actuale. 
Biroul organizației de bază de la în
treprinderea de foraj Tg. Ocna nu 
acordă suficientă atenție îndrumării 
muncii cultural-artistice. Biroul co
mitetului regional de partid a adop
tat o hotărîre care prevede măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii politi
ce și culturale de masă în unitățile 
petroliere din regiune.

Schimburi
Extinderea metodelor bune folosi

te de către organizațiile de bază pe 
schimburi stă în atenția comitetului 
de partid de la Uzinele „Progresul“- 
Brăila. Sistematic aci se organizează 
schimburi de experiență, consfătuiri, 
în care secretarii organizațiilor de 
bază prezintă scurte referate urmate 
de discuții. De curînd, secretarul or
ganizației de bază de la secția Oțe- 
lărie III a împărtășit din experiența 
acestei organizații în folosirea drep
tului de control asupra conducerii 
tehnico-administrative, secretarul or
ganizației de bază de la secția Osii

în ultimul an, organizațiile de 
bază din gospodăria colectivă Gîl- 
dău, raionul Fetești, au crescut sim
țitor. în rîndurile membrilor și can- 
didaților de partid au fost primiți 
numeroși colectiviști, care se bucură 
de prețuirea tuturor prin rezultatele 
obținute în producție, prin întreaga 
lor comportare. Comitetul de partid 
se ocupă sistematic de educarea lor 
comunistă. în cursul acestui an, 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid au fost urmate de aproa
pe 120 de membri și candidați de 
partid. în fața comuniștilor se țin cu 
regularitate expuneri despre pro
bleme actuale ale politicii interne și

externe a partidului și statului nos
tru, despre drepturile și îndatoririle 
membrilor de partid. Cu interes au 
fost ascultate conferințele : „Din tre
cutul de luptă al partidului nostru“, 
„Romînia ieri și azi“, recenzii ale 
unor lucrări politice și literare. Toți 
membrii și candidații de partid au 
sarcini concrete, în raport cu pregă
tirea și posibilitatea fiecăruia. în 
adunări generale ale organizațiilor 
de bază, în ședințe de birou, ei pre
zintă informări despre felul cum își 
duc la îndeplinire sarcinile încredin
țate (De la Constantin Banciu, acti
vist de partid).

n Produse de bună calitate
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

îmbunătățirea continuă a calității 
produselor stă în atenția organizații
lor de bază de la Uzinele de autoca

de experiență
montate II a vorbit despre mijloa
cele de realizare a unei strînse le
gături a muncii politice de sarcinile 
concrete ale producției.

Prin grija comitetului de partid, 
lunar au loc ședințe comune ale tu
turor birourilor organizațiilor de 
bază pe schimburi ; în cursul aces
tora sînt dezbătute cele mai impor
tante probleme ale muncii politice 
și economice, îndeosebi acelea a că
ror rezolvare depășește posibilitățile 
organizației de bază dintr-un singur 
schimb.

mioane „Steagul roșu". In această 
privință o bună experiență are orga
nizația de bază nr. 38 de la secția 
Tratamente termice. Pe baza propu
nerilor făcute în adunări de partid, 
în ședințe de birou, conducerea teh- 
nico-administrativă a secției a adop
tat un șir de măsuri care și-au do
vedit eficacitatea în producție. In
tre alte măsuri, s-a stabilit ca în 
locurile cheie ale procesului de pro
ducție să fie repartizați membri de 
partid cu înaltă calificare. La atelie
rul de călire prin curenți de înaltă 
frecvență a fost trimis să lucreze 
comunistul Stelian Bolocanu, iar la 
piesele redresate a fost numit șef al 
unei echipe de călitori tov. Iosif Du
mitru. împreună cu echipa lui, el 
trimite secțiilor numai piese de cea 
mai bună calitate.

Imagini din film : Mihail Sadoveanu Ia masa de lucru și în momente de odihnă, la pescuit

TEATRE bCINEMAhTELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Bal mascat — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nltouche — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : Siciliana — (orele 19,30) ; (la 
Sala Palatului R. P. Romîne) : Maria 
Stuart — (orele 19) ; (Sala Studio): O fe
meie cu bani — (orele 15,30), Moartea 
unui artist — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : Zizi 
șl... formula ei de viață — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 20) 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar 
și Cleopatra — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Ta
che, Ianke și Cadîr — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Casa inimilor sfărî- 
mate — (orele 19,30). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Gluleștl : N-avem centru înaintaș
— (orele 19,30). Teatrul pentru copil și 
tineret (Sala din str. C. Miile) : Logod
nicul de profesie se însoară — (orele 
20) : (Sala pentru copii, din str. Eremla 
Grigorescu nr. 24) : Descoperiți-1 pe „N“
— (orele 16). Institutul de artă teatrală 
șl cinematografică „I. L. Caragiale" : 
Hamlet — (orele 20). Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică" (Sala din str. Academiei) : A fu
git un tren — (orele 16). Circul de stat : 
Berliner Atraction — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Aventurile unul 
tlnăr — cinemascop : Patria (9; 12; 15; 
18; 21), Festival (9; 12; 15; 18: 21), Grivița 
(9; 12; 15; 18: 21). Liturghia de la miezul 
nopții — cinemascop : Republica (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Flamura (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Un om care nu
există : Carpațl (10; 12; 14; 16), Bucu

rești (10; 12; 15; 17; 19; 21), Modern
(10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30). Anaconda : 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21), Excelsior (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21),
Adesgo (15; 17; 19; 21). Nu pleca ; Victo
ria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Seara prie
tenilor filmului: Carpațl (orele 19). Rude 
de sînge : Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Volga (16; 18,15; 20,30). 
Dragoste lungă de-o seară : Lumina (de 
la orele 10 la orele 14 rulează în conti
nuare ; 16; 18,15; 20,30), Giulești (10; 12,15; 
15,30; 17,45; 20,15), Luceafărul (16; 18,15;
20.30) . Program de filme documentare :
Timpuri noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Cum stăm, tine
re 7 : înfrățirea între popoare (14; 16; 
18; 20), Munca (15; 17; 19; 21). Totul
despre Eva : Cultural (10: 14,30; 17,30;
20.30) , Arta (15; 17,45; 20,30), Cotrocenl
(15; 18; 20,45). Kaloian : Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 16:18,15; 20,30). Limuzina nea
gră — cinemascop : Buzești (16; 18,15;
20.30) . Dezrădăcinațil : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Privește înapoi cu mînle : Bucegi 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). Totul rămîne oa
menilor : Unirea (16; 18; 20). Zile de fior 
și rîs : Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Lira (15; 17; 19; 21). Cele trei lumi 
ale Iul Gulliver : Flacăra (14; 16,15; 18,30; 
20,45), Viitorul (14,15; 16,30; 18,45; 21).
Domnișoara... Barbă Albastră : Union 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program de fil
me pentru copii : Doina (orele 10). Un 
surîs în plină vară : Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Vltan (16; 18,15; 20,30). 
Nu se poate fără dragoste : Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). îndrăgostitul :
Popular (15; 17; 19; 21), Cosmos (16; 18; 
20). Douăsprezece scaune : Moșilor (15;

17; 19; 21). Germanie, steluțele talc 
Colentina (16; 18,15; 20,30), Pacea (16; .8; 
20), Frații corsicani — cinemascop : Vol
ga (9,30; 11,30; 13,30), Floreasca (10,30; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Sării (10,45; 15,15; 
17,30; 19,45), Ferentari (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30: 20,45). Păpușile rîd : Progresul (15; 
17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune ; Răspun
suri și probleme, de lng. Livlu Maco- 
veanu. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.10 
— Pentru tineretul școlar : Excursie pe 
Valea Oltului. 19,40 — Filmul „Scara",
20,00 — Emisiunea „Săptămîna". 21,00 — 
Filmul „Universul lui Utrillo“. 21,25 —
Muzică populară romînească — cîntă 
orchestra „Pe plaiurile Bistriței" din 
Bacău. In încheiere : buletin de știri și 
buletin meteorologie.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile. In țară : Vreme ușor insta
bilă, cu cer variabil. Vor cădea ploi lo
cale, mai frecvente în jumătatea de 
nord a țării. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul nordic. Temperatura în 
scădere. Minimele vor fi cuprinse între 
2 și 12 grade, iar maximele intre 12 și 
22 grade, local mal ridicate. In Bucu
rești : Vreme călduroasă, cu cer varia
bil, mal mult senin noaptea șl dimi
neața. După-amlază, cerul devine tem
porar noros și vor cădea averse trecă
toare de ploaie. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere ușoară la 
început, apoi în scădere.
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Carton asfaltat 
și policlorură de vini

La Fabrica de carton asfaltat din Turda 
a fost asimilată fabricafia unui nou pro
dus, Este vorba de benzi de transport 
din policlorură de vinii (P.C.V.) pe su
port textil, articol necesar fabricilor de 
ciment, de cărămizi și din alte ramuri 
industriale. In prezent, se pune la punct 
procesul tehnologic de fabricare a ben
zilor de transport, fot din P.C.V. pe su
port textil armat cu fire metalice, ce se 
vor folosi in carierele de piatră și la alte 
transporturi unde benzile sînt expuse ia 
solicitări mai mari.

Ce legătură au benzile amintite cu 
cartonul asfaltat ? La această întreprindere, - 
pe lingă producfia de bază, a luat 
o continuă dezvoltare fabricarea de ma
teriale și articole din policlorură de vi
nii. Aici se produc covoare pe suport 
textil în diferite culori, covoare cu dese
ne și imitație de parchet sau cu sfriuri 
care împiedică alunecarea, tapete lava- 
bile și semilavabile pe suport de hîrtie 
și textil în diverse culori, plăci și 
dale etc. Acestea își găsesc o utilizare 
din ce în ce mai largă în construcția de 
locuințe. Ele înlocuiesc cu succes zugră
velile, faianța, parchetele și dușumelele. 
Sînt mai ieftine decît materialele clasice 
și foarte ușor de întreținut. La Cluj, Bra
șov, București s-au experimentat de mult 
noile materiale plastice și ele sînt solici
tate tot mai mult. Numai constructorii de 
la Trustul nr. 5 Brașov folosesc anual 
circa 100 000 mp tapete lavabile, fabri
cate la această întreprindere.

Un alt sortiment valoros din P.C.V.

„CURSA PĂCII“
BERLIN 14 (Agerpres). — După o zi 

de repaus la Poznan, „Cursa Păcii" 
Varșovia-Berlin-Praga a continuat joi cu 
etapa a V-a, în cursul căreia caravana 
a intrat pe teritoriul R. D. Germane. 
Cicliștii au pedalat pe o distanță de 16'1 
km între orașele Swiebodzin și Berlin. 
Chiar înainte de a se da startul a 
început o ploaie torențială, care nu a 
încetat decît aproape de sosire. A fost 
o etapă oarecum fără istoric. Plutonul 
s-a menținut compact de la plecare pînă 
la ultimul kilometru. Alergătorul bulgar 
Koțev a cîștigat sprintul cu premii de 
la Rzebi, iar Mickein (R.D.G.) a fost 
primul în orașul Frankfurt pe Oder. 
Prima tentativă de evadare s-a înre
gistrat la km 143, unde s-au desprins 
de pluton Ampler și Dolezal. Această 
acțiune a fost însă anihilată repede de 
pluton. Cu 16 km înainte de sosire își 
încearcă șansa Gabriel Moiceanu și bel
gianul Spruyt. Ei atacă puternic, au un 
avans de cîteva sute de metri, dar 
sînt ajunși după aproximativ 4 km, ast
fel că un pluton masiv de aproape 80 
de cicliști ajunge la porțile stadionului 
din Berlin. Pe pistă, primul intră bel

Stadionul Dinamo din Capitală a găzduit ieri un reușit concurs internațional de 
dirtrack (curso de motociclism pe zgură) cu participarea unor cunoscuți alergători din 
URSS. R. P. Bulgaria și R. P. Romînă. Po primul Ioc s-a clasat Valentin Moiseev 
(U.R.S.S.) — 11 puncte, urmat de Ion Cucu (R.P.R.) — 10 punote, V. Kuznețov 
(U.R.S.S.)__9 puncte, M. Gheorghiev (R.P.B.) — 9 puncte. Duminică, tot la Dinamo,

cu începere de la ora 16,30, are loc un nou wncnrs internațional de dirtrack.

produs aici pe scară industrială sînt ben
zile de protecție pentru izolarea conduc
telor magistrale și diferite materiale de 
izolație. Produsele sînt realizate cu 
o productivitate a muncii înaltă și la un 
pref de cost scăzut. Cu mijloacele desti
nate micii mecanizări au fost realizate o 
linie tehnologică pentru fabricarea co- 
voarelor, alta pentru fabricarea tapetelor 
semilavabile, instalații pentru producerea 
plăcilor, a dalelor, benzilor de trans
port.

Alexandru MUREȘAN
Lorand DEAKI

gianul Spruyt, urmat de polonezul 
Gazda, și de cehoslovacul Smolik. A- 
cesta din urmă sprintează și îl întrece 
cu o lungime de bicicletă pe alergăto
rul polonez. Datorită minutului primit 
ca bonificație pentru victoria sa în 
etapa Swiebodzin-Berlin, Smolik și-a 
consolidat poziția de lider. In plutonul 
cronometrat în același timp cu învingă
torul (4h00’36’’) se aflau toți cei șase 
cicliști romîni. Clasamentul general in
dividual după 5 etape : 1. lan Smolik
(R. S. Cehoslovacă) 14h48’13" ; 2. G. 
Moiceanu (R.P.R.) la 1’18” ; 3. Zielinski 
(R.P.P.) la 1’38’’ ; 4. Gazda (R.P.P.) la 
1’54"; 5. Hoffmann (R.D.G.) la
2’06’’ ; 6. Mickein (R.D.G.) la 2’14” ; 
7. Dolezal (R.S.C.) la 2’18” etc. Stoica 
și Ziegler se află pe locurile 12-13 la 
2’54".

Clasamentul general pe echipe : 
1. R. D. Germană ; 2. R. S. Ceho
slovacă la 2’20” ; 3. R. P. Romînă la 
3’23” ; 4. R. P. Polonă la 3’54” ; 5. R. P. 
Ungară la 4’38” etc.

Astăzi se desfășoară etapa a Vl-a 
Berlin—Leipzig (193 km).

Sala oglinzilor
In centrul orașului Tg. Mureș se ridică 

o clădire impozantă. — Palatul Culturii. 
Decorată în exterior și interior cu motive 
de artă populară : fresce cu o tematică 
bogată, basoreliefuri din bronz, clădirea 
aceasta cuprinde numeroase săli intere
sante. In frumoasa sală de concerte, cu 
cupola ei artistic executată, se află o orgă 
cu 4 630 de tuburi, una dintre cele mai 
mari de acest tip aflate în Europa.

Podoaba artistică a palatului o consti
tuie sala oglinzilor, (fotografia de jos). 
Denumirea sălii este poate determinată 
de numărul, de mărimea și calitatea o- 
glinzilor, care acoperă o mare parte a 
pereților. De o valoare artistică și frumu
sețe excepționale sînt vitrourile executate 
din sticlă colorată arsă. Ele redau momen
te din balade populare, prezintă ilustrat 
unele obiceiuri străvechi. Mulți vizitatori 
de peste hotare au consemnat în impre
siile lor marea valoare artistică a sălii o- 
glinzilor. Am amintit doar despre două 
săli, dar în acest important așezămînf se 
desfășoară o activitate fructuoasă de 
răspîndire a culturii, In incinta lui funcțio
nează Teatrul de stat, Filarmonica, Biblio
teca regională, Muzeul de artă și alta 
instituții de cultură și artă.

O f a m 8 S i e 
o orchestră

Deseori, în cadrul spectacolelor pre
zentate de Casa de cultură din orașul 
Pucioasa își face apariția o orchestră ori
ginală. Membrii ei, opt la număr, sint și 
membrii aceleiași familii — Udrea (în 
fotografia alăturată), „Ansamblul” e sa
lutat totdeauna cu aplauze la spectaco
lele la care participă alături de alți ar
tiști amatori. Udrea-tatăl, șeful familiei și 
al orchestrei, are 54 de ani. El cintă din 
cimpoi și la armonică ; Decebal, copilul 
cel mal mare, cintă la țambal ; Frusina — 
la cobză ; losif — din bucium etc., iar 
prîslea — „flăcău" de vreo 4 ani — e 
meșter la fluier. Dirijorul e, desigur, 
mîndru de copiii săi.

In cîteva rînduri
® Aseară, în sala sporturilor Dinamo, s-a 

desfășurat întîlnirea internațională de scri
mă dintre echipele R.P. Romine și Italiei. 
La capătul unei dispute foarte strînse, în 
care ultimul asalt a fost decisiv, floretiștii 
romîni au cîștigat cu 13—12. Cele mai 
multe victorii (4) pentru echipa noastră le-a 
obținut Ștefan Haukler. S-au mai remarcat 
Mureșanu și Falb. în ultimul asalt, Falb
1- a învins cu 5—1 pe Granieri. Din echipa 
Italiei o impresie deosebită a lăsat scri- 
merul Curletto, învingător în toate asal
turile.

S Joi, pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală, s-a disputat (sistem Cupa 
Galea) întîlnirea de tenis de cîmp dintre 
selecționatele A de tineret ale R.P. Romîne 
și R.P. Ungare. Sportivii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 3—0. Iată rezultatele 
tehnice : 1. Năstase—Varga 6—4, 4—6,
0—2 ; S. Dron—Kovacs 6—4, 6—1 ; dublu 
Năstase, S. Dron—Kovacs, Csiraki 7—5,
2— 6, 6—3, 6—4.

O Selecționata profesionistă de baschet 
a S.U.A., care va întreprinde un turneu 
demonstrativ în țara noastră, va sosi astăzi 
în Capitală venind din R. P. Polonă. în 
jocul disputat la 12 mai în orașul Gdansk, 
în compania formației „G.K.S.“, baschetba- 
liștii americani au repurtat victoria cu sco
rul de 117—71 (57—32). în primul meci, 
baschetbaliștii americani vor evolua sîmbă- 
tă de la ora 19 pe podiumul montat în in
cinta patinoarului artificial din parcul „23 
August”.

O Astăzi începe competiția de ciclism 
„Cupa Steaua“, care măsoară 278 km îm
părțita în 3 etape. La startul competiției 
vor fi prezenți unii dintre cei mai valoroși 
alergători din București, Ploiești și Brașov. 
Prima etapă se va desfășura pe ruta Bucu- 
rești-Giurgiu și retur. Plecarea se va da de 
la oTa 16 din dreptul km 11,500.

Catedrele
(Urmare din pag. I-a)

pra utilajelor și tehnologiei sudării ți tă
ierii cu gaze, asupra sudării cu arc elec
tric, precum și asupra procedeelor pro
ductive de sudare electrică și metodelor 
moderne de sudură". E limpede această 
prevedere. 1n rest depinde de profesor 
dacă va ști sau nu pe ce anume să pună 
accent în orele de curs, 1n cazul clasei 
de sudori nu se dă suficientă atenție me
todelor noi de muncă. Nu este firesc ca 
un elev din anul III, care în toamnă va 
obține calificativul de muncitor calificat, 
să nu fi văzut pînă acum un aparat de 
sudură automată folosit în majoritatea în
treprinderilor noastre. Observația este 
valabilă și pentru alte școli profesionale. 
Metodele așa-zise clasice își au, firește, 
rostul lor bine cunoscut, dar numai în 
măsura în care sînt îmbinate cu cele mai 
noi tehnologii care duc la o productivi
tate înaltă. E locul aici să amintim ob
servația unor profesori că o mai bună

INFOR
PRIMIREA

DE CĂTRE PREȘEDINTELE 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A AMBASADORULUI FRANȚEI

în ziua de 14 mai, președintele 
Marii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne, Ștefan Voitec, a primit în 
vizită protocolară pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Franței la București, Pierre Paul 
Bouffanais, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu și Gogu Ră- 
dulescu, au primit în audiență la 14 
mai pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Franței la Bucu
rești, Pierre Paul Bouffanais, în le
gătură cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Romînă.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE 

A R. P. ROMÎNE LA BUDAPESTA

Joi a plecat în R. P. Ungară o de
legație guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului exte
rior, pentru a participa la deschide
rea Tîrgului internațional de la

Lucrările Conferinței sindicale internaționale 
cu privire la problemele femeilor muncitoare

în Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne au continuat joi lucrările 
celei de-a Il-a Conferințe sindicale 
internaționale cu privire la proble
mele femeilor muncitoare.

în ședința de dimineață, pe mar
ginea celor trei rapoarte prezentate, 
au luat cuvîntul delegate din R. D. 
Germană, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, Lina Fibbi, președintele Uniu
nii internaționale a sindicatelor 
muncitorilor din textile, îmbrăcă
minte și pielărie, și Dagobert 
Krause, secretar general al Uniunii 
internaționale a sindicatelor lucră
torilor din instituțiile și întreprin
derile de deservire publică și simi
lare.

în ziua de 13 mai 1964 s-a stins 
din viață acad. prof. Mircea Savul.

Născut la 3 mai 1895 la Iași, acad, 
prof. Mircea Savul și-a făcut studii
le în țară, la Universitatea din Iași 
și apoi în Franța, la Universitatea 
din Nancy. A susținut teza de docto
rat în anul 1924, la Universitatea din 
Iași ; a fost membru al corpului di
dactic la această universitate, pre
cum și la Universitatea din Bucu
rești.

Muncind cu competență și talent, 
acad. prof. Mircea Savul a realizat 
o operă științifică valoroasă concre
tizată în peste 50 de lucrări de spe
cialitate apărute în publicațiile ro- 
mînești și străine. A inițiat și con
dus primele cercetări de geotermo- 
metrie în țara noastră, fiind totoda
tă fondatorul unei școli de geochi- 
mie din Iași. Cercetările sale sînt 
mult apreciate de cercurile științifice 
din țară și străinătate. A fost preșe
dinte al Comisiei de geotermometrie 
din Asociația geologică carpato-bal- 
canică și membru al Societății inter
naționale de geochimie. De-a lungul 
activității lui didactice a pregătit, cu 
dragoste și devotament, numeroase 
serii de specialiști în diferite disci

Corpul defunctului se află depus 
în aula Universității „Al. I. Cuza“ 
din Iași. Accesul publicului este per
mis în ziua de sîmbătă, 16 mai. Mi

La 13 mai a.c. s-a stins din viață, 
după o lungă suferință, poetul de 
limbă maghiară Tompa Lăszlo, re
prezentant de seamă al literaturii 
din țara noastră.

Născut în anul 1883 în satul Be- 
tești, raionul Odorhei, poetul s-a a- 
firmat de tînăr printr-o orientare 
consecvent realistă în arta sa și 
printr-o atitudine democratică. încă 
în primele sale poezii, publicate în
tre anii 1903—1914, vibrează un 
protest sincer împotriva nedreptăți
lor sociale, se afirmă ideile nobile 
ale progresului și prieteniei între 
popoare. Volumele publicate ulte
rior, printre care „Vîntul de mia- 
ză-noapte“ (1923), „Nu te teme“ 
(1929), „Omule, unde ești?“ (1940), se 
caracterizează printr-un umanism 
profund și o remarcabilă forță ar
tistică, situîndu-1 pe Tompa Lăszlo 
la loc de frunte în literatura noas
tră progresistă dintre cele două 
războaie mondiale.

în versuri impresionante, poetul 
a condamnat fascismul și ororile 
războiului dezlănțuit de el.

Activitatea literară de peste 60 de

Hunedoarei 
doiaro a laboratoarelor școlii cu utilaje 
și machete va fi de un real folos în pro
cesul instructiv.

O interpretare felurită se observă și în 
organizarea orelor de practică. De regulă 
elevii sînt repartizați pe lîngă muncitori 
de înaltă calificare, oameni sub a căror 
mină au crescut multe cadre muncitorești. 
Sînt însă și excepții. Ne referim la între
prinderea de construcții siderurgice Hu
nedoara, Printr-o adresă trimisă școlii, 
conducerea întreprinderii încearcă să-și 
motiveze lipsa de preocupare pentru or
ganizarea practicii elevilor afirmind că 
are de lucru pînă peste cap. Este un fel 
îngust de a privi lucrurile, o lipsă de 
perspectivă.

Sînt încă tineri, la început de drum. 
Dar încă d.e acum se simt una cu ma
rele colectiv al Hunedoarei, colectiv în
chegat și călit. Pentru ei, meseria se în- 
vafă nu numai de la catedra sălilor de 
curs, nu numai din atelierele școlii ;

M A T M
»

Budapesta. La plecare, pe aeropor
tul Băneasa, erau de față Ion Ma
rinescu, ministrul industriei meta
lurgice, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Comerțului Exterior și ai 
altor ministere economice, precum 
și ai Camerei de Comerț. Au fost de 
față Jenö Kuti, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Joi dimineața au plecat în Statele 

Unite ale Americii Eugen Alexe și 
Nicolae Ștefan, vicepreședinți ai 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Angelo Miculescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
și Traian Negruțiu, consilier, pentru 
documentare în probleme de pro
ducție agricolă.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Alexandru Moghio- 
roș, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nicolae Giosan și Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinți ai Con
siliului Superior al Agriculturii, 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față John Shaw, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Legației S.U.A. la București, și 
membri ai legației.

(Agerpres)

A fost aleasă apoi Comisia pentru 
examinarea proiectului Cartei drep
turilor economice și sociale ale fe
meilor muncitoare și textului pre
liminar al memorandumului pe care 
conferința urmează să-l adreseze 
directorului general al Biroului In
ternațional al Muncii. Comisia și-a 
desfășurat lucrările în cursul după- 
amiezii.

Seara, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, participanții la conferință 
au asistat, la Teatrul de Operă și 
Balet, la un spectacol cu opera 
„Oedip".

(Agerpres)

pline ale științelor geologice. A fost 
iubit și prețuit de elevii și colegii 
săi.

Pentru valoroasa sa activitate 
științifică a fost ales membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne 
în anul 1955 și membru titular în 
1963. A funcționat, de asemenea, ca 
șef de secție la Institutul „Petru 
Poni“ al filialei din Iași a Academiei 
R. P. Romîne și la Institutul de geo- 
logie-geografie al Academiei R. P. 
Romîne.

Acad. Mircea Savul a fost membru 
al Partidului Muncitoresc Romîn. și 
a desfășurat o susținută activitate pe 
tărîm obștesc.

Bogata sa activitate științifică și 
didactică a fost răsplătită prin decer
narea Premiului de Stat și acordarea 
de ordine și medalii ale Republicii 
Populare Romîne.

Prin încetarea din viață a acad, 
prof. Mircea Savul, științele geologi
ce și învățămîntul nostru superior 
suferă o grea pierdere.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
R. P. ROMÎNE

MINISTERUL ÎNVAȚĂMÎNTULUI

tingul de doliu va avea loc duminică, 
17 mai, ora 10, iar înhumarea se 
va face la cimitirul Eternitatea 
din Iași.

ani a lui Tompa Lâszlô a culminat 
cu lucrările publicate după 23 Au
gust 1944. Cu toată vîrsta înaintată, 
poetul a știut să dea glas bucuriei 
poporului de a construi o viață li
beră, a cîntat în versuri înflăcărate 
trăsăturile sufletești care apar o 
dată cu socialismul, vitalitatea și 
optimismul oameniloi’ noi. Rămîn de 
neuitat poeziile adresate tineretului 
și chemările la pace, pătrunse de 
încredere în viitorul luminos al pa
triei noastre. Creația scriitorului s-a 
îmbogățit, în acești ani, prin apa
riția unor noi volume antologice.

Pentru merite deosebite în dezvol
tarea literaturii noi din țara noas
tră, poetului i-au fost acordate înal
te distincții de stat.

Moartea lui Tompa Lăszlo este o 
grea pierdere pentru literatura ță
rii noastre. A plecat dintre noi un 
poet valoros, un artist cetățean de 
mare talent.

Numeroși cititori, alături de co
legii săi de scris, îi vor purta mereu 
amintirea în inimile lor.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN R.P.R.

pentru ei efortul comun, experienja co
mună sînt „alte materii" pe care le pre
dă generației tinere marele combinat. U- 
neori, oricît de curios ar părea la prima 
vedere, cifrele își au rolul lor educativ. 
Siderurgiștii hunedoreni au realizai pes
te plan în primele 4 luni ale anului circa 
20 000 tone de fontă, mai mult de 20 000 
tone de ofel, 25 milioane lei economii. 
Oare aceste cifre nu vorbesc tinerilor și 
despre înalta conștiință muncitorească, 
despre o tot atît de înaltă calificare și 
patos creator al oamenilor Hunedoarei ?

★
In cei zece ani ai săi de activitate, 

grupul școlar profesional s-a afirmat ca 
o instituție serioasă și deosebit de utilă, 
formînd atîtea promoții de muncitori noi. 
Insistînd mai mult asupra unor metode 
eficiente de educație, concentrîndu-și a- 
tenjia pe elementele noi, pozitive și 
practice care au survenit în cadrul mese
riilor ca urmare a perfecționării utilaje
lor și tehnologiei de fabricație, pepiniera 
profesională de la Hunedoara va obfine, 
neîndoielnic, rezultate tot mai bune.

^e_peșțehoțșrș_
Acord comercial intre R. P. Romînă și Iran

TEHERAN 14 (Agerpres). — In 
urma tratativelor purtate la Tehe
ran, la 12 mai a.c. a fost semnat 
Acordul comercial cu liste de măr
furi valorice și Acordul de plăți în
tre Republica Populară Romînă și 
Iran.

R. P. Romînă va exporta în Iran 
instalații și utilaje petroliere, diver-

Deschiderea Congresului al
PARIS 14 (Agerpres). — La 14 

mai s-a deschis la Paris Congresul 
al XVII-lea al Partidului Comunist 
Francez. Congresul a adoptat urmă
toarea ordine de zi :

1. „Să fie asigurată instaurarea 
unei adevărate democrații și să se 
pună capăt puterii personale" (ra
portor Waldeck Rochet); 2. Noul 
statut al partidului (raportor Geor-

DELEGAȚIE A SOVIETULUI SUPREM 
AL U.R.S.S. LA TOKIO

TOKIO 14 (Agerpres). — Agenția 
TASS anunță că la invitația parla
mentului japonez, la Tokio a sosit 
într-o vizită de prietenie o delega
ție a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
condusă de Anastas Mikoian, depu
tat în Sovietul Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. în declarația 
făcută la sosire, Anastas Mikoian a 
arătat, printre altele, că relațiile 
U.R.S.S. cu Japonia și cu celelalte 
țări se bazează pe principiile păcii și 
bunei vecinătăți, colaborării de afa
ceri, neamestecului în treburile in
terne și altele. în aceeași zi, delega
ția a făcut o vizită primului ministru 
Ikeda și ministrului afacerilor exter
ne, Masayoshi Ohiro.

Oameni de afaceri vest-berlinezi primiți 
de ministrul comerțului exterior al R.D.G.

BERLIN 14 (Agerpres). — ADN 
transmite : La 12 mai, Julius Bal
kow, ministrul comerțului exterior 
al R. D. Germane, a primit, la ce
rerea lor, un grup de oameni de 
afaceri și comercianți din Berlinul 
occidental, cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a creării Comisiei 
pentru promovarea comerțului ber- 
linez. J. Balkow a exprimat punc
tul de vedere al R.D.G. în ce pri
vește comerțul cu Berlinul occiden
tal, pronunțîndu-se pentru relații 
comerciale practice, pe baza egali
tății în drepturi și a avantajului 
reciproc.

DE PRETUTINDENI

Vasul american de transport cu propulsie nucleară „Savannah" a efec
tuat prima cursă și se pregătește să iasă din nou în larg

ETNA ERUPE

Torentul de lavă care, începînd de 
marți seara, cobora pantele de nord- 
vest ale vulcanului Etna, nu mai pre
zintă- o primejdie imediată pentru ora
șul sicilian Bronte de la poalele sale. 
Viteza torentului, de circa doi metri pe 
oră, se încetinește mereu și temperatura 
sa a început să scadă, deoarece a in
trat într-o vale orizontală. Orașul Bron
te este situat la o altitudine de 800 
metri și în prezent se află cu 1 000 ds 
metri sub punctul cel mai de jos atins 
de torentul de lavă. Erupția de marți 
a Etnei s-a produs prin trei crăpături 
în craterul vulcanului. Din două a fost 
proiectată o masă clocotitoare de lavă, 
iar din a treia — cenușă, purtată de 
vînt pînă în orașul Catania. Joi dimi
neața a început o nouă erupție a vul
canului Etna. Șuvoiul de lavă lat de 
50 de metri, care înaintează pe coasta 
de sud a muntelui, s-a revărsat pe o 
distanță de 4,5 kilometri.

„ARHIMEDE" A BĂTUT RECORDUL

Batiscaful francez „Arhimede“ a bă
tut propriul său record de scufundare 
în Atlantic (5 310 m) scufundîndu-se 
zilele trecute în largul oceanului, la 
Porto-Rico, unde participă la o misiune 
de explorare științifică submarină fran- 
co-americană. La terminarea scufundă
rii, observatorul științific francez, Pierre 
Drach, a declarat că fundul depresiunii 
este plat și noroios, acoperit cu un strat 
de argilă cenușie. El a arătat că au 
avut vizibilitate pe o rază de 15 metri 
și au putut fotografia pești care îno
tau la mari adîncimi. Expediția ameri
cană își propune să realizeze alte două
sprezece scufundări într-o perioadă de 
trei luni în largul oceanului, în apro
piere de Porto-Rico.

BAZIN ACVATIC SUBTERAN

Hidrogeologii direcției geologice a 
Kazahstanului de nord au descoperit un 

se mașini și utilaje, tractoare, ma
șini de construcție, utilaj electroteh
nic, chimicale, ciment, uleiuri lu
brifiante etc. Iranul va exporta în 
R. P. Romînă bumbac, piei brute, 
minereu de fier, orez, fructe usca
te, țesături din bumbac, pește și 
conserve de pește etc.

XVII-lea al P. C. Francez
ges Marchais); 3. Alegerea organelor 
conducătoare ale partidului.

Waldeck Rochet, secretar general 
adjunct al P.C. Francez, a prezentat 
Congresului raportul prevăzut la 
punctul 1 al ordinei de zi.

Din partea Partidului Muncitoresc 
Romîn participă o delegație formată 
din tovarășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., și Gheorghe Va- 
silichi, membru al C.C. al P.M.R.

Comunicat comun 
cehosiovaco-aigerian

PRAGA 14 (Agerpres). — La 14 
mai, relatează agenția C.T.K., a 
fost semnat la Praga un comunicat 
comun și un acord economic între 
R. S. Cehoslovacă și Republica Al
geriană Democratică și Populară. A 
fost semnat, de asemenea, un acord 
cu privire la crearea unui comitet 
cehoslovaco-algerian pentru colabo
rare economică, științifică și teh
nică.

Președintele Ben Bella 
la Assuan

CAIRO 14 (Agerpres). — Președin
tele Algeriei, Ahmed Ben Bella, a 
sosit joi la Cairo pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de încheie
rea primei etape în construirea ba
rajului de la Assuan.

In memoria luptătorilor 
din mișcarea de rezistență

BONN 14 (Agerpres). — La Ham-1 
burg a avut loc o demonstrație ' or
ganizată în memoria luptătorilor din 
mișcarea de rezistență căzuți în lupta 
împotriva nazismului. La miting au 
participat aproximativ 1 500 de per
soane. în numele participanților la 
miting au fost depuse coroane de 
flori la monumentul ridicat în cin
stea luptătorilor antifasciști. La mi
ting au luat cuvîntul Max Oppen
heimer, membru al Prezidiului Uniu
nii persoanelor persecutate de na
ziști, Irma Habel-Thälmann, fiica lui 
Ernst Thälmann, conducătorul clasei 
muncitoare germane, asasinat de na
ziști, și Franz Arens, participant la 
mișcarea de rezistență antifascistă.

interesant bazin acvatic subteran. 
Sub stratul de apă dulce, aflat spre 
suprafața Pămîntului, cu gust plă
cut și limpede, se află un alt strat de 
apă sărată cu o densitate mult mai 
mare. După părerea specialiștilor, pro
cesul formării acestei mări subterane a 
început cu milioane de ani în urmă. în
ceputurile ei le-au constituit rămășițele 
mărilor Arasansk și Cegansk, de mult 
dispărute. Rezerva de apă dulce se 
apreciază a fi de 260 milioane metri 
cubi.

AUTOSTRĂZI IMPREGNATE

S-a constatat că în timpul iernii cel 
mai mare dușman al autostrăzilor sînt 
apa și sarea care se toarnă pe drum 
ca să împiedice formarea gheței. Pen
tru a preîntîmpina acțiunea dăunătoare 
a apei și a sării, specialiștii au preco
nizat impregnarea autostrăzilor cu bitum 
sintetic. Experiențe de acest fel au în
ceput să se facă și în R.F.G. și, dacă 
vor da bune rezultate, metoda va fi ex
tinsă. Se presupune că în a- 
cest fel „viața drumurilor“ va fi pre
lungită cu zece ani.

ATENTAT NEOBIȘNUIT

Un atentat misterios, ale cărui cauze 
nu au putut fi încă lămurite, a fost 
săvîrșit în cimitirul din orășelul Coppet, 
situat nu departe de Geneva. Este vor
ba de o explozie puternică produsă în 
cavoul unde au fost depuși Jacques 
Necker, fostul ministru de finanțe al 
lui Ludovic al XVI-lea, soția sa și Ma
dame de Stael. Sarcofagele nu au fost 
decît ușor avariate de explozie, dar o 
poartă mare din fier forjat, care ducea 
în mausoleu, a fost distrusă. Pînă în 
prezent, autorii atentatului nu au fosl 
descoperiți.
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PROBLEMA CIPRIOTĂ
® După incidentele de ia Famagusta ® Președin
tele Makarios a remis un document mediatorului
O. N. U. • întrevederi diplomatice la New York

Geneva, în Comisia a lll-a

„Comerțul invizibil“ în dezbatere

NICOSIA 14 (Agerpres). — La Ni
cosia s-a anunțat că președintele Ci
prului, Makarios, a remis mediatoru
lui O.N.U., Sakari Tuomioja, un do
cument în care este expus punctul 
de vedere al guvernului cipriot pri
vind soluționarea problemei Ciprului.

Agenția France Presse, citind sur
se bine informate, relatează că acest 
document nu conține propuneri con
crete privind statutul constituțional 
al insulei, ci expune mai mult o se
rie de chestiuni generale pe baza 
cărora ar fi posibilă găsirea unei 
soluții pentru rezolvarea problemei 
cipriote. Aceeași agenție informează 
că mediatorul O.N.U. în Cipru a în
ceput șă pregătească un amplu ra
port asupra evoluției situației din 
Cipru, raport ce urmează a fi înain
tat secretarului general al O.N.U.

în cursul zilei de miercuri, Maka
rios l-a primit, de asemenea, pe înal
tul comisar britanic în Cipru, Wil
liam Bishop, cu oare a avut o între
vedere în legătură cu evenimentele 
de la Famagusta. Cu această ocazie, 
președintele Makarios l-a asigurat pe 
înaltul comisar britanic în Cipru că 
va depune toate eforturile pentru e- 
liberarea ciprioților turci luați osta- 
teci după incidentele din Famagus
ta. Agenția Reuter anunță că par
tea de nord a capitalei Ciprului a 
trecut sub controlul contingentului 
finlandez din cadrul forței O.N.U.

SCRISOARE BIN LONDRA

Prin prisms 
alegerilor municipale

Ziarele engleze comentează rezulta
tele alegerilor municipale, care au avut 
loc în Anglia între 7 și 9 mai. In legă* 
tură cu acestea, ,,Daily Mirror", cotidi
anul londonez cu cel mai mare tiraj, 
scrie : „Acum numai o minune politică 
poate salva guvernul conservator în oc
tombrie". Ziarul de dreapta „New Daily" 
a expus, în cuvintele următoare, o părere 
asemănătoare : „Cele șase luni ale noii 
guvernări conservatoare (adică după de
misia lui Macmillan și înlocuirea lui cu 
actualul prim ministru Douglas Home n. r.) 
au dus-o mai departe de victorie decît la 
începutul acesteia". Pufine sînt chiar vo
cile conservatoare care se ridică pentru 
a contesta aceste verdicte. In cercurile 
politice și de presă din Anglia se admite, 
în general, ca, pe baza unor rezultate ca 
cele înregistrate în ultimele zile, partidul 
laburist ar putea avea o majoritate de o 
sută de mandate în octombrie, la alege
rea noului parlament. După cum s-a a- 
nunfat, laburiștii au obținut 259 de man
date în plus fafă de alegerile trecute, în 
timp ce conservatorii au pierdut 143 de 
mandate, iar liberalii 59.

Alegerile au desemnat pe reprezentan
ții în consiliile locale care răspund de 
administrarea comitatelor — acestea sînt 
provinciile în care este împărțită țara 
— și în consiliile municipale ale marilor 
orașe, care au administrații separate. A- 
ceste organe se ocupă de serviciile de 
sănătate, învă)ămînt, locuințe și o serie 
de alte activități. Ele sînt supuse unei su
pravegheri severe din partea guvernului 
și adevărata însemnătate a recentelor a- 
legeri constă în faptul că aproape 2/3 
din consiliile municipale și locale se află 
acum sub controlul partidului laburist. 
Aceasta înseamnă că dacă la toamnă va 
fi ales un guvern laburist, el va fi în 
situafia de a lucra cu administrații locale 
simpatizante. Niciodată n-a existat în 
Anglia o situație asemănătoare.

Un alt aspect al rezultatelor înregistra
te îl constituie pierderile masive de vo
turi și mandate ale partidului liberal, 
care acum doi ani a avut o „reînviere“ 
remarcabilă și a obținut mandate atît în 
consiliile locale, cîf și în parlament. Ma
joritatea comentatorilor explică această 
prăbușire prin aceea că partizanii libe
ralilor s-ar înapoia la conservatori. Pă
rerea mea, bazată pe contacte cu alegă
torii de rînd, este că perioada „reînvierii“ 
liberale a coincis cu epoca în care, sub 
conducerea decedatului Hugh Gaitskell, 
politica laburistă era atît de asemănă
toare cu cea conservatoare, încît mii 
de alegători laburiști au votat pentru li
berali nu din convingere politică, ci ca 
un protest împotriva ambelor partide. 
Sub conducerea lui Harold Wilson, deși 
mai sînt încă multe de criticat, partidui 
laburist promite o oarecare distanțare de 
conservatori.

In alegerile municipale partidul co
munist a păstrat trei mandate în distric
tul Stepney din estul Londrei și a ob|i- 
nut cîteva mandate noi în regiunea Wa
les. in consiliul comitatului Dumbar
tonshire din Scofia au fost aleși doi noi 
consilieri comuniști, iar în comitatul 
Sterlingshire candidatul comunist a repur
tat victoria asupra celui laburist. Comu
niștii au mai obținut victorii și în alte 
cîteva comitate și districte scofiene.

Dacă alegerile s-ar fi desfășurat pe 
baza sistemului de vot proportional, nu
mărul mandatelor obfinute de comuniști 
ar fi fost mai mare. In campania electo
rală, candidajii comuniști au abordat 
probleme pe care candidafii conserva
tori, cit și mul(i din cei laburiști au în
cercat să le ignoreze. Aceasta este în
deosebi valabil în ceea ce privește pro
blemele păcii și dezarmării. Solly Kaye, 
de pildă, unul dintre cei care au obfinu! 
victoria în Stepney, mi-a spus că în cam
pania electorală el a subliniat că condi
ția pentru realizarea unui progres în do
menii ca învătămîntul, sănătatea publică 
și construcția de locuințe este de a urma 
o politică de pace și dezarmare.

Gordon SCHAFFER

La O.N.U., reprezentantul perma
nent al Ciprului, Zenon Rossides, a 
avut o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, în legătură 
cu situația din Famagusta. în cadrul 
acestei întrevederi, Rossides a men
ționat că ciocnirile care au avut loc 
în ultimul timp în Cipru impun o 
acțiune hotărîtă din partea forței 
O.N.U. pentru a preîntîmpina noi in
cidente sîngeroase.

NEW YORK 14 (Agerpres). — Galo 
Plaza Lasso, reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N1U., 
U Thant, și consilier special pe lingă 
generalul Gyani, comandantul forței 
O.N.U. din Cipru, a părăsit miercuri 
noaptea New York-ul, plecînd spre 
Nicosia. Scopul misiunii sale în Ci
pru este ca, împreună cu mediatorul 
O.N.U., să găsească în cel mai scurt 
timp posibil modalitățile practice 
de a pune capăt conflictului ce se
pară cele două comunități.

un reprezentant al forței O.N.U. mediază între ciprioțl greci și turci

In Piața comuna

O amînare cu doi ani a aplicării
prețului unic la

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
„Piața comună a hotărît să amine 

aplicarea unui preț unic la cereale 
cu doi ani“, anunță agenția U.P.I. 
Comisia Pieței comune a anunțat că 
va retrage recomandările făcute 
pentru unificarea prețurilor la ce
reale în acest an și va face noi re
comandări Consiliului ministerial al 
Pieței comune care se întrunește la

între Allende și Frei
Viața politică chiliană este domi

nată din ce în ce mai mult de pre
gătirile pe care le fac partidele și 
grupările politice în vederea alege
rilor prezidențiale din 4 septembrie. 
După eșecul suferit în alegerile par
lamentare din provincia Curico, 
coaliția guvernamentală a trecut la 
regruparea forțelor. Renunțînd la 
candidatura prezidențială ca repre
zentant al acestei coaliții, senatorul 
Julio Durân a hotărît recent să can
dideze totuși în numèle partidului 
radical. Conservatorii și-au retras 
definitiv sprijinul acordat lui Du
rân. Ei au luat această decizie după 
ce au ales un nou președinte al 
partidului, în persoana deputatului 
Luis Valdés Larrain. Ziarul „Ultima 
Hora“ afirma că acest fapt „agra
vează criza din partidul radical, 
unde se spera în sprijinul conserva
torilor pentru Durân“.

Observatorii de presă sînt de păre
re că principalele forțe angajate în 
campania electorală sînt Frontul de 
acțiune populară (F.A.P.), alcătuit, 
pe de o parte, din socialiști, comu
niști și alte grupări patriotice, și, pe 
de altă parte, partidul democrat- 
creștin.

De cîtva timp, se observă o 
anumită modificare în poziția can
didatului democrat-creștin, senato
rul Eduardo Frei. Dacă înainte a- 
cesta își asigura alegătorii că, în ca
zul alegerii sale, va proceda la un 
anumit fel de naționalizare a bogă
țiilor cuprifere ale țării (naționali
zare „de perspectivă îndelungată“), 
acum el declară că nu este „nici 
partizan, nici adversar“ al naționali
zării cuprului, ceea ce echivalează 
de fapt cu renunțarea la naționali
zare. Răspunzînd lui Frei, senatorul 
Salvador Allende, candidatul F.A.P., 
a declarat că un guvern al Frontu
lui de acțiune populară ar naționa
liza, în afară de industria cuprului, 
fierul, salpetrul și alte bogății na
turale, procedînd concomitent la 
realizarea unei reforme agrare au
tentice. Allende a spus că bunurile 
naționalizate ar urma să fie plătite

GENEVA 14 (Agerpres). — La 14 
mai, în Comisia a III-a a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare a început examinarea 
punctului 13 al ordinii de zi al co
misiei, intitulat „Măsuri destinate 
îmbunătățirii comerțului invizibil al 
țărilor în curs de dezvoltare, prin 
creșterea încasărilor provenind din 
servicii, cum este turismul, și prin 
reducerea plăților pentru transport, 
cheltuieli de asigurare și plăți ana- 
loage“. Au luat cuvîntul delegații 
U.R.S.S., Etiopiei, Nepalului, Pakis
tanului, R. F. Germane, Izraelului, 
R.S.F. iugoslave, Siéra Leone, Ira
nului, R.A.U., Indiei, Jamaicăi, Se
negalului și alții, precum și repre
zentantul Uniunii internaționale a 
organizațiilor oficiale de turism 
(U.I.O.O.T.). Declarațiile generale ale 
celor care au luat cuvîntul s-au îm
pletit strîns cu cele referitoare la 
primul subpunct al problemei co
merțului invizibil, și anume „Mă
suri destinate creșterii încasărilor 
provenind din turismul țărilor în

cereale
2 iunie, ca prețul unic să intre în vi
goare abia în iulie 1966. După cum 
se știe, guvernul vest-german a res
pins stabilirea unui preț unic la ce
reale, care constituie problema-cheie 
a înființării Pieței comune agricole 
a celor șase state vest-europene. 
Aceasta reprezintă o ilustrare a di
ficultăților politicii de „integrare“ a 
agriculturii.

lajținow^
companiilor străine afectate de mă
surile guvernului, dar a amintit, 
totodată, că investițiile inițiale ale 
societăților care exploatează cuprul 
(Anaconda și Kennecott) au fost de 
3 milioane de dolari, iar de pe ur
ma operațiilor lor în Chile ele au 
obținut cîștiguri în valoare de 3 mi
liarde 450 milioane dolari, din care 
doar circa 300 de milioane au fost 
reinvestite.

Există indicii că forțele coaliției 
guvernamentale înclină să-l sprijine 
pe Frei. Aceasta, din două motive. 
Mai întîi, ținînd seama de pulsul 
corpului electoral, ele nu pot sconta 
pe o eventuală victorie a unui candi
dat al lor. Apoi, se pare că retușă- 
rile intervenite în platforma demo- 
crat-creștinilor nu sînt de natură 
să facă din Frei o sursă de îngrijo
rare pentru cercurile oligarhice. De 
aceea ele preferă ca, sprijinindu-i pe 
democrat-creștini, să împiedice vic
toria F.A.P. Asemenea intenții au 
ieșit la iveală și cu prilejul unor de
clarații potrivit cărora dacă Allende 
nu va obține majoritatea absolută a 
voturilor (jumătate plus unu) nu i 
s-ar recunoaște victoria.

Eforturilor de a face din Frei un 
stindard al adversarilor F.A.P. s-a 
alăturat recent și Jorge Prat, expo
nent al cercurilor de dreapta. Acesta 
a anunțat că-și retrage candidatura 
la președinție pentru a nu-1 concura 
pe Frei.

In ultimele zile, în presa chiliană 
au apărut știri despre o schimbare 
de atitudine în rîndurile partidului 
radical. Ziarele „Clarin“, „El Siglo“ 
și altele au informat că partidul ra
dical ar fi dispus să acorde sprijin 
electoral candidaturii lui Allende. A- 
ceastă intenție, calificată de co
mentatorii de presă chilieni ca sen
zațională, a devenit cunoscută ofi
cial prin intermediul unor purtători 
de cuvînt ai partidului radical. Se a- 
firmă că între reprezentanți ai F.A.P. 
și ai partidului radical s-ar fi inițiat 
tratative. Deocamdată lipsesc infor
mații suplimentare cu privire la 
evoluția situației. în același timp, 
unii observatori de presă amintesc 
că în cercurile de extremă dreaptă 
continuă să se agite ideea unei lovi
turi de stat. 

curs de dezvoltare“. în vederea îm
bunătățirii turismului acestor țări, 
pe masa conferinței au fost depuse 
patru proiecte de recomandări. A- 
ceste proiecte relevă importanța co
merțului invizibil pentru dezvolta
rea economică a țărilor în curs de 
dezvoltare, subliniază rolul turismu
lui în economia națională a fiecărei 
țări și în comerțul internațional, 
propunînd unele măsuri concrete 
privind dezvoltarea lui.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romine, Iacob Ionașcu, a ară
tat că țărilor în curs de dezvoltare 
le revine numai un sfert din cele a- 
proximativ 6 miliarde de dolari, cit 
reprezintă încasările mondiale din 
turism, și a subliniat importanța ce 
se acordă turismului național și in
ternațional în țara noastră. R. P. 
Romînă — a spus vorbitorul — a în
registrat progrese importante pe li
nia valorificării condițiilor naturale 
turistice ; organizația de turism 
O.N.T.-Carpați întreține și dezvoltă 
legături turistice multilaterale cu 
numeroase țări, din care un număr 
însemnat îl reprezintă țările în curs 
de dezvoltare. Romînia, ca și alte 
țări care sînt preocupate să utilizeze 
toate resursele economice, inclusiv 
turismul, a spus reprezentantul țării 
noastre, este gata să participe la co
laborarea internațională în acest do
meniu, să împărtășească din expe
riența sa celor pe care îi interesează 
realizările noastre în domeniul or
ganizării anumitor stațiuni turistice 
și a unor ansambluri hoteliere.

SIRIA Programul 
noului guvern

DAMASC 14 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a anunțat că, prin- 
tr-un decret prezidențial, în Siria a 
fost format Consiliul prezidențial 
sirian, cel mai înalt organism exe
cutiv din țară. Consiliul este format 
din cinci persoane, generalul Amin 
El-Hafez fiind președinte, iar Salah 
Eddin El Bitar — vicepreședinte.

Postul de radio a anunțat, totoda
tă, componența noului guvern sirian 
format de Salah Eddin El Bitar.

într-o declarație scrisă a pri
mului ministru, dată publicității, 
se arată, după cum relatează France 
Presse, că guvernul urmărește rea
lizarea „independenței economice 
naționale, lichidarea influenței ca
pitalului străin, realizarea reformei 
agrare, transformarea sectorului pu
blic al economiei intr-un sector cu 
rol conducător, încurajînd în același 
timp dezvoltarea sectorului particu
lar“. Guvernul sirian își propune să 
adopte o cale de dezvoltare care „să 
permită Siriei să iasă din starea 
sa de subdezvoltare“. Guvernul si
rian „va promova relații de prie
tenie și înțelegere cu țările arabe, 
pe baza hotărîrilor adoptate la con
ferința arabă la nivel înalt din luna 
ianuarie“. El va depune eforturi „în 
scopul creării condițiilor care să 
permită discutarea problemei unită
ții arabe și înfăptuirea ei“.

„Planul foamei"
Oficial se intitulează „planul 

împuternicirilor financiare“, dar po
porul columbian îi spune planul 
foamei. Cu sprijinul liderilor de 
dreapta ai sindicatelor, majoritatea 
guvernamentală din Congresul co
lumbian a aprobat acest plan sub 
pretextul că e necesar „în interesul 
unor stricte economii“ și al „stabili
zării economiei naționale“. Dar obi
ectivele lui erau cu totul altele. Pla
nul a urmărit de fapt să anuleze 
legea privitoare la majorarea sala- mentare. Chiar

Dincolo de centrul capitalei columbiene Vasile OROS

Roma. Miting al muncitorilor constructori greviști, care protestează împotriva concedierilor

India se opsme participării Rhodesiei de sud 
la conferința Commonwealthului

DELHI 14 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Nehru, a adresat 
un mesaj primului ministru al Marii 
Britanii, Douglas-Home, în legătu
ră cu problema invitării Rhodesiei 
de sud la conferința șefilor de gu
verne ai țărilor membre ale Com- 
monwealthului, care urmează să aibă 
loc în iulie la Londra. în mesaj se 
subliniază că „politica rasistă dusă 
de guvernul minorității albe din 
Rhodesia de sud, suprimarea liber

Un comunicat
La sesiunea N.A.T.O.. ...

laconic și evaziv
HAGA 14 (Agerpres).— La sfirșitul 

sesiunii de primăvară a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., care și-a în
cheiat joi lucrările, a fost dat publi
cității un comunicat care, deși con
stată că „nu s-a produs nici o criză 
serioasă în Europa“, consideră că 
..menținerea alianței atlantice este 
necesară“. în comunicat se exprimă 
satisfacția față de adoptarea „măsu
rilor limitate pentru frînarea cursei 
înarmărilor“, dar se apreciază că 
„perspectivele dezarmării rămîn în
depărtate“. Consiliul ministerial al 
N.A.T.O. preconizează „îmbunătăți
rea ansamblului mijloacelor milita
re“ ale acestui pact. Miniștrii celor 
15 state constată că „pînă acum nu a 
fost găsită nici o soluție în problema 
Germaniei și a Berlinului“. în pro
blema Ciprului, consiliul afirmă 
sprijinul său pentru măsurile luate 
de O.N.U. M. Brosio, fostul ambasa- 

riilor în raport cu creșterea costului 
vieții, înlesnind astfel noi profituri 
de pe urma stabilirii arbitrare a 
prețurilor.

Acum, cînd planul este în plină 
desfășurare, se fac tot mai mult 
simțite efectele sale, mai ales 
că i se adaugă și alte măsuri cu 
caracter antipopular. Creșterea galo
pantă a costului vieții lovește 
în păturile sărace ale populației și 
îndeosebi în muncitori. De la sfîr- 
șitul anului 1962, costul vieții a 
crescut cu 40 la sută. Urmările sînt 
nefaste și pentru păturile mijlocii : 
falimentele în rîndurile comercian- 
ților, meseriașilor, micilor antrepre
nori se înmulțesc. Consiliul regle
mentării economice a propus măsuri 
pentru frînarea speculei, a cerut 
să se acorde ajutoare pe termen 
scurt importatorilor de produse ali

de s-ar adopta un 
asemenea paleativ, 
lucrurile, în fond, 
nu s-ar schimba. 
Pînă acum însă 
asemenea propu
neri n-au avut 
nici un ecou în 
rîndurile celor 
chemați să le în
făptuiască.

Aplicarea aces
tui plan confirmă 
o dată în plus că 
oligarhia columbi- 
ană (ca și cea din 
alte țări latino- 
americane) nu pre
getă ca, sub un 
pretext sau altul, 
să arunce noi po
veri în spinarea 
oamenilor muncii 
ori de cîte ori i 
se ivește prilejul 
să-și rotunjească 
profiturile.

în fața ofensivei 
împotriva nivelu
lui lor de trai, ma
sele populare răs
pund prin strînge- 
rea rîndurilor și 
intensificarea lup
tei revendicative. 
Iau amploare cres- 
cîndă grevele și 
manifestațiile de 
stradă ale munci
torilor, funcționa
rilor, studenților. 

tăților civile și arestarea conducă
torilor populației africane fac inde
zirabilă participarea la conferință 
a reprezentanților acestui guvern“. 
Totodată, primul ministru, Nehru, 
se pronunță în favoarea invitării la 
conferință a primului ministru din 
Rhodesia' de nord, care urmează să 
obțină independența în cursul aces
tui an și a primului ministru al Ny- 
assalandului, care va deveni inde
pendent la 7 iulie.

dor al Italiei la Paris, va prelua 
postul de secretar general al N.A.T.O. 
la 1 august 1964.

într-un comentariu consacrat se
siunii, agenția France Presse a- 
rată că miniștrii participanți la 
consiliu au izbutit să cadă repe
de de acord asupra textului co
municatului, deoarece el conține „o 
repetare a unor dogme pe care ni
meni nu îndrăznește să le conteste“. 
Totodată, agenția este de părere că 
„asupra punctelor în care au apărut 
divergențe și pe care nimeni nu le 
ignorează, comunicatul a fost laconic 
și evaziv. De exemplu, continuă a- 
genția, în problema dezarmării s-a 
menționat cu satisfacție adoptarea 
măsurilor pentru frînarea cursei 
înarmărilor, ceea ce nu a putut să 
nemulțumească pe nimeni, dar s-a 
evitat să se facă aluzie la scaunul 
gol lăsat de Franța în Comitetul 
celor 18 pentru dezarmare. Sau un 
alt exemplu : asupra stadiului alian
ței (adică relațiile dintre membri — 
n.r.), care a alimentat o dezbatere 
dificilă miercuri, comunicatul arată 
numai că această problemă a fost 
studiată“.

SCURTE. ȘTIRI
PARIS. Ambasada R. P. Romine, în 

colaborare cu cinemateca franceză, a 
organizat la 13 mai o seară dedicată 
filmului romînesc. Au fost prezentate 
filmele „Homo Sapiens“, „Albina și 
porumbelul" și „Pași spre lună“ de 
Ion Popescu-Gopo. Directorul cine
matecii a făcut o scurtă expunere re
feritoare la filmele romînești. Filmele 
au fost bine apreciate de public.

BERLIN. La 13 mai, Walter Ul
bricht, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, a primit dele
gația Skupștinei Federative a R.S.F. 
Iugoslave, condusă de E. Kardelj, 
președintele Skupștinei, care se află 
într-o vizită oficială în R.D.G.

TUNIS. în conformitate cu noua 
lege, guvernul tunisian a hotărît să 
preia în primul rînd terenurile agri
cole aflate în proprietatea marilor 
companii și marilor proprietari străini. 
Un comitet național, nou format, a 
fost însărcinat să administreze tem
porar pămînturile preluate de la pro
prietarii străini.

BAGDAD. La Bagdad a fost dat 
publicității un decret privind dizolva
rea „Organizației naționale pentru ac
țiunea populară“. Această organizație 
baasistă a fost interzisă după eveni
mentele din noiembrie 1963, iar bu
nurile sale au fost confiscate.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat că, în 
urma creării Republicii Unite Tanga- 
nica și Zanzibar, numărul membrilor 
Organizației Națiunilor Unite s-a re
dus de la 113 la 112. Noua republică 
va avea o singură misiune permanen
tă pe lingă O.N.U.

PARIS. întrebat la un dejun al 
Asociației presei străine asupra moti
velor neparticipării sale la festivită

Greva din Asturia 
neliniștește guvernul 
franchist

MADRID 14 (Agerpres). — Greva 
minerilor din Asturia, care a intrat 
în cea de-a 23-a zi, a făcut joi obiec
tul unor dezbateri în Consiliul de 
Miniștri spaniol prezidat de genera
lul Franco. Paralizarea activității în 
bazinul minier, ca urmare a încetă
rii lucrului de către cei peste 40 000 
de mineri, precum și de către peste 
7 500 de metalurgiști, a determinat 
guvernul franchist să consimtă la 
autorizarea importului de cărbune. 
Se relevă că în bazinul minier, la O- 
viedo și Gijon, efectivele detașamen
telor de poliție au fost sporite. 
Pe de altă parte, agenția subliniază 
că Consiliul de Miniștri, de la care 
se așteaptă unele hotărîri, se află 
în fața unei probleme spinoase. Pen
tru a nu lăsa impresia că cedează 
sub presiunea evenimentelor, guver
nul a hotărît să transfere direcțiilor 
minelor aplicarea sporurilor de sala
rii cerute de greviști, însă proprie
tarii minelor nu acceptă majorarea 
salariilor și cer în acest scop o sub
venție din partea statului.

Contacte in vederea 
soluționării 
conflictului malayez

DJAKARTA 14 (Agerpres). — 
Trimisul special al Filipinelor, Sal
vador Lopez, a fost primit miercuri 
de președintele Sukarno, căruia i-a 
înmînat mesajul personal al pre
ședintelui Macapagal, conținînd pro
punerile acestuia în legătură cu 
convocarea unei noi întîlniri la ni
vel înalt pentru rezolvarea conflic
tului malayez. Lopez urmează să ple
ce vineri spre Kuala Lumpur pentru 
a înmîna primului ministru malayez 
Abdul Rahman mesajul președinte
lui Macapagal și a-i aduce la cu
noștință rezultatele tratativelor pe 
care le-a dus cu conducătorii Indo
neziei. După vizita la Kuala Lumpur, 
el se va înapoia la Djakarta.

țile prilejuite de aniversarea a 20 de 
ani de la debarcarea aliată în Nor- 
mandia, primul ministru francez Pom
pidou a declarat, printre altele: 
„N-am ascuns niciodată existența di
vergențelor între anumiți aliați din 
cadrul N.A.T.O. și Franța în diferite 
probleme“. Presa franceză a anunțat 
că nici președintele de Gaulle, nici 
premierul Pompidou nu vor asista la 
festivități.

WASHINGTON. Comisia america
nă pentru energia atomică a anunțat 
că la 14 mai a avut loc pe poligonul 
din deșertul Nevada o explozie nu
cleară subterană. Aceasta este a opta 
explozie anunțată de comisie de la 
1 ianuarie a.c.

NAIROBI. împăratul Haile Selassie 
I al Etiopiei a acceptat invitația gu
vernului kenyan de a face o vizită 
oficială în această țară între 1 și 12 
iunie a.c. Este prima vizită a condu
cătorului Etiopiei în Kenya după ob
ținerea independenței.

LEOPOLDVILLE. Generalul Mo
butu, comandantul armatei congoleze, 
va face o vizită în R. F. Germană. 
El va avea întrevederi cu ministrul 
apărării, von Hassel, și cu alte oficia
lități. Mobutu va vizita, de asemenea, 
o serie de obiective militare din 
R.F.G.

NEW YORK. Primarul Berlinului 
occidental, Willy Brandt, a sosit 
miercuri la New York în vederea unei 
vizite de o săptămînă, pe care o în
treprinde în S.U.A. Potrivit relatărilor 
agenției vest-germane de știri D.P.A., 
Brandt va folosi acest prilej pentru a 
purta tratative cu personalități de. 
frunte ale cercurilor de afaceri ame
ricane în vederea sporirii investițiilor 
industriale americane în Berlinul occi
dental.
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