
'v\<A®ca 
peg'

în ziarul de azi

lela Viafa culturală (pag. 2-a).

Sport (pag. 5-a).

Anul XXXIII Mr. 6263 Joi 21 mai 1964
A. Cernea — „Explicațiile au 
fost amînate" (pag. 6-a). i

Cititorii scriu „Scînteii" — pa
gină specială (pag. 3-a).

x:^^^Organ al Comitetului Central al P.M.R
Răsfoind presa străină (pag. 
5-a).

A

6 PAGINI

materiei prime Lemnul utilizat gospodărește

a economisi și 
tot mai bine materia 

materialele introduse 
de producție. Din

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Din corespondențele care ne so
sesc zilnic la redacție nu puține sînt 
acelea care relatează despre stră
daniile oamenilor muncii din în
treprinderi de 
valorifica 
primă și
în procesul 
Brașov ni se anunță că în între
prinderile constructoare de ma
șini din regiune s-a economisit, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, o cantitate de oțel din care se 
pot fabrica piese turnate pentru 
circa 520 de tractoare ; o altă cores
pondență ne vestește că la Combi
natul siderurgic din Reșița, prin ex
tinderea laminării la dimensiuni re- 
strînse, s-au realizat din metal eco
nomisit peste 60 000 m.l. de lamina
te ; datorită perfecționării proceselor 
tehnologice de elaborare a fontei, în 
întreprinderile siderurgice din în
treaga țară s-au economisit în acest 
an circa 20 000 tone de cocs ; în
semnate economii au obținut și 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
Uzinelor de pielărie și încălțăminte 
Cluj, fapt care le-a permis să rea
lizeze în această perioadă, 
aceeași cantitate de piele și talpă, 
o producție sporită de încălțăminte. 
Și astfel de exemple sînt nume
roase — în rezultatele pozitive ob
ținute în primele 4 luni ale acestui 
an de către marea majoritate a în
treprinderilor fiind cuprinse și ase
menea preocupări, de zi cu zi, pen
tru utilizarea cît mai gospodărească 
a materiei prime.

Firește, a obține din aceeași canti
tate de materii prime mai multe 
produse, a astupa toate canalele prin 
care s-ai’ putea irosi o cît de mică 
parte din 
fabricație, 
torii, a 
procentul 
"ifica pe cît posibil aceste deșeuri, 
a reduce rebuturile — sînt lucruri 
importante, care trebuie să figureze 
în permanență printre obiectivele de 
bază ale întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea planului și a angaja- 
mentelor luate. Dar numai acest lu
cru ilu-i de ajuns. O valorificare op
timă a materiei prime presupune 
totodată o activitate susținută pen
tru obținerea de produse cu valoare 
de întrebuințare ridicată, de bună 
calitate, cu caracteristici superioare. 
Valorificarea superioară nu poate fi 
deci nici o clipă despărțită de lupta 
pentru calitate.

Există toate condițiile ca an de an 
întreprinderile noastre să valori
fice la un nivel cît mai înalt 
materiile prime, realizînd din ele 

. produse mai multe, cu indici calita
tivi superiori. în toate ramurile 
economiei naționale există asemenea 
condiții ; crearea de mari combinate 
moderne, dotarea întreprinderilor cu 
tehnică avansată, modernizarea con
tinuă a utilajelor și instalațiilor 
existente, procesul de perfecționare 
a tehnologiei de fabricație — toate 
acestea asigură posibilități din 
mai bune pentru ca fondurile 

cît 
gospodărește în procesul de 

produse 
valoroase, de calitate superioară. 
Folosind condițiile create, numeroase 
colective au obținut importante rea
lizări pe această linie — realizări 
care confirmă încă odată marile po
sibilități ce stau la îndemîna fie
cărui colectiv. Prin perfecționarea și 
modernizarea instalațiilor în scopul

din

materialele intrate în 
a folosi larg înlocui- 

micșora la maximum 
de deșeuri și a valo-

teriale să fie utilizate

ducție, transformate în

cele 
ma
rnai 
pro-

creșterii randamentului lor, prin in
troducerea de noi procedee tehnolo
gice moderne, petroliștii din întrea
ga țară au obținut în primul tri
mestru al anului noi realizări în do
meniul valorificării superioare, va
loarea produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței supusă prelucrării ridi- 
cîndu-se la 41,2 la sută față de 1959. 
Muncitorii forestieri, colectivele 
combinatelor de industrializare a 
lemnului Gălăuțaș, Tg. Jiu, Brăila, 
Pipera, Blaj au adus de asemenea o 
contribuție importantă la creșterea, 
în continuare, a gradului de valori
ficare a masei lemnoase ; anul a- 
cesta prin îmbunătățirea muncii în 
exploatările forestiere și perfecțio
narea metodelor de fabricație în în
treprinderile de prelucrare, prin da
rea în funcțiune a noilor unități, 
s-au creat condiții ca valoarea pro
duselor obținute dintr-un metru cub 
de masă lemnoasă să atingă un nivel 
cu 70 la sută mai mare față de 1959.

Experiența practică a arătat că 
mari posibilități de .valorificare la 
un nivel mai înalt a materiei prime 
există și în întreprinderile din in
dustria textilă, de pielărie și încăl
țăminte, prin fabricarea unor sorti
mente noi, superioare calitativ, co
respunzătoare exigențelor sporite 
ale cumpărătorilor. Colectivul între
prinderii Filatura romînească de 
bumbac din Capitală, de pildă, a 
sporit mult în acest an valoarea 
produselor obținute dintr-o tonă de 
bumbac prin creșterea producției de 
fire pieptănate calitativ superioare, 
concomitent cu economisirea unor 
însemnate cantități de bumbac-puf.

Economisirea și valorificarea su
perioară a materiei prime sînt căi 
importante de a asigura îndeplinirea 
în condiții exemplare a sarcinilor 
planului de stat la toți indicatorii, de 
reducere a prețului de cost, de spo
rire a rentabilității și a beneficiilor 
întreprinderilor. în angajamentele 
ce și le-au luat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
numeroase întreprinderi au înscris 
prevederi concrete în această direc
ție. îndeplinirea întocmai a acestor 
angajamente trebuie să stea în per
manență în atenția tuturor partici- 
panților la întrecere ; la aceasta tre
buie să-și dea contribuția, cadrele 
de conducere din întreprinderi, in
ginerii și tehnicienii, prin elabora
rea de noi măsuri în acest scop, co
mitetele sindicatelor din fabrici și 
uzine — ca organizatoare nemijlo
cite ale întrecerii.

Veghind la traducerea în viață a 
măsurilor preconizate, a propuneri
lor valoroase care se fac în această 
privință de muncitori, tehnicieni și 
ingineri, însuflețind colectivele de 
muncă la o activitate pătrunsă de 
adînc spirit gospodăresc, organele și 
organizațiile de partid din între
prinderi vor asigura dezvoltarea 
succeselor obținute pînă acum în e- 
conomisirea și valorificarea supe
rioară a materiilor prime, în reali
zarea unuia din principalele obiec
tive ale angajamentelor luate în 
întîmpinarea marii sărbători a eli
berării țării.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — li
nul din obiectivele principale ale 
întrecerii pe care o desfășoară în 
aceste zile muncitorii unității de in
dustrializare a lemnului din Cos- 
mești, raionul Tecuci, îl constituie 
economisirea și valorificarea supe
rioară a lemnului. Printr-o pregătire 
judicioasă a materiei prime în de
pozit, printr-o modelare cît mai per
fectă a buștenilor în hala gaterelor 
și prin prelucrarea atentă a cheres
telei, s-au economisit în 4 luni 311 
m c de bușteni de stejar și 33 mc

cherestea de fag. Numai din che
resteaua economisită se pot confec
ționa aproape un vagon de lăzi.

O mare atenție acordă colectivul 
fabricii valorificării deșeurilor de 
cherestea. De la începutul anului și 
pînă în prezent s-au confecționat 
din deșeuri 180 tone parchet lame
lor, aproape 8 km p. de panouri pen
tru garduri tip „Dobrogea" și circa 
1 350 000 bucăți araci pentru gar
duri. O dată cu aceste produse s-au 
realizat economii la prețul de cost 
în.valoare de 104 000 lei.

La sosire pe aeroportul Bâneasa
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BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
Ureea se numără printre produsele 
valoroase ale industriei noastre chi
mice. Valoarea ei este cu atît mai ri
dicată cu cît conține mai puțin biu
ret. Este firesc deci ca una din prin
cipalele direcții în care și-a îndrep
tat eforturile colectivul Combinatului 
de îngrășăminte cu azot din Piatra 
Neamț, încă de la intrarea în func
țiune a fabricii de uree, să o consti
tuie îmbunătățirea calității acestui 
produs, prin reducerea conținutului de 
biuret. În acest scop au fost luate o 
serie de măsuri speciale, cum sînt 
menținerea unui conținut mai mare de 
amoniac în soluțiile de distilare, rea
lizarea la evaporare a unei tempera
turi între 112 și 114 grade C, re-

ducerea la minimum 
soluțiilor din sistem 
tării supraîncălzirii locale, modifica
rea unor instalații etc. Toate acestea 
au avut ca urmare reducerea procen
tului de biuret la mai puțin de 0,9 la 
sută, ceea ce face ca ureea produsă 
în cadrul combinatului să se situeze 
la nivelul indicilor calitativi prevăzuți 
în standardele internaționale. Prin re
ducerea conținutului de biuret se asi
gură o valorificare superioară a ureei. 
Ea poate fi utilizată cu eficiență ridi
cată ca adaus în hrana animalelor, ca 
îngrășămînt pentru cultura anumi
tor plante, precum și în industria chi
mică pentru obținerea unor produse 
valoroase.

a temperaturii 
în vederea evi-

Printre angajamentele luate în în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei de către colectivul întreprinde
rii Filatura Romînească de Bumbac 
din Capitală figurează și economi
sirea a 35 tone de bumbac-puf. în 
primele 4 luni ale acestui an, texti- 
liștii acestei întreprinderi, folosind 
gospodărește materia primă, au eco
nomisit circa 20 tone de bumbac- 
puf. Din această cantitate se pot 
realiza 15 tone de bumbac fire din 
care se pot produce 130 000 metri 
țesături. De la începutul anului și

pînă în prezent s-a realizat în fi
latura de fire cardate o cantitate de 
peste 52 000 kg fire pieptănate, de 
calitate superioară. O contribuție 
însemnată la realizarea angaja
mentelor luate au adus și colecti
vele atelierelor de finisaj de la fila
tura de fire pieptănate, atelierelor 
de ringuri și de preparație care au 
realizat importante reduceri de de
șeuri și retururi, economisind și pe 
această cale materia primă. în foto
grafie : în atelierul de ringuri al în

treprinderii.
Foto : A. Cartojan

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, miercuri 
la amiază a sosit la București mare
șalul Abdullah al-Sallal, președin
tele Republicii Arabe Yemen.

înaltul oaspete este însoțit de ge- 
neral-maior Mohamed al-Rainy și 
Abdul Rahman al-Eryani, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, ge- 
neral-maior Hadi Esa, adjunct al 
ministrului apărării, Abdul Gani 
Motahhar, ministru de stat, Moha
med Gaid Saif, ministru de stat cu 
problemele președinției, colonel Ab
dullah al-Depy, consilier al preșe
dinției, Hassan Makki, consilier al 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ahmed Fuad Abuliuni, consilier ju
ridic, locotenent-colonel Mojahed 
Hassan, director al Cabinetului pre
ședintelui, și Aly Abdullah al-Ma- 
tari, secretar general al președin
ției republicii.

în întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport, se aflau președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlă
deanu și Gogu Rădulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului exterior, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general
colonel Ion Tutoveanu, adjunct al 
ministrului forțelor armate, și alți 
membri ai conducerii unor ministe
re, instituții centrale și organizații 
obștești.

Erau.de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R.P. Romînă 
și alți membri ai Corpului diploma
tic.

Un mare număr de bucureșteni, 
precum și studenți din țările arabe 
aflați la studii în Romînia au salutat 
sosirea oaspeților.

Pe clădirea aeroportului Băneasa 
erau arborate steagurile de stat ale 
celor două țări. Pe frontispiciul ae
rogării sub portretele președintelui 
R.A. Yemen și președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne se 
putea citi, în limbile arabă și romî
nă, urarea : Trăiască prietenia din
tre poporul romîn și poporul yeme
nit !

La ora 13,45 avionul oficial, care 
deasupra teritoriului țării noastre a 
fost escortat de avioane militare ro- 
mînești, a aterizat.

Mareșalul Abdullah al-Sallal a 
fost salutat cordial la coborîrea din 
avion de președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. în același timp,

în semn de salut au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Republicii Arabe 
Yemen, mareșalul Abdullah al-Sal
lal, și președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, au 
trecut în revistă garda de onoare.

Au fost prezentate apoi înaltului 
oaspete persoanele oficiale aflate pe 
aeroport.

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a rostit un 
cuvînt de bun sosit. A răspuns ma
reșalul Abdullah al-Sallal.

Givintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-^ej

Cuvîntarea președintelui
Abdullah al-Sallal

Excelență,
Dragi oaspeți din Republica Arabă 

Yemen,
în numele Consiliului de Stat, al 

guvernului Republicii Populare Ro
mîne și al poporului romîn, salut 
călduros sosirea în capitala țării 
noastre a Excelenței Sale Mareșalul 
Abdullah al-Sallal, președintele Re
publicii Arabe Yemen, și a celorlalți 
înalți oaspeți.

îngăduiți-mi, totodată, să exprim 
sentimentele de caldă prietenie nu
trite de poporul romîn față de po
porul yemenit, simpatia și solidari
tatea cu lupta dreaptă și curajoasă 
pentru consolidarea independenței și 
propășirea patriei sale.

în timpul vizitei în Republica 
Populară Romînă veți avea posibili
tatea, dragi oaspeți, să cunoașteți 
realizările poporului romîn, dorința 
de pace și sentimentele sale de 
adîncă stimă față de poporul ye
menit.

Sîntem convinși că vizita dumnea
voastră în Republica Populară Ro
mînă și convorbirile pe care le vom 
avea împreună vor contribui la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
întărirea relațiilor de prietenie în
tre țările noastre și vor servi, tot
odată, cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

Adresez Excelenței Voastre și în
tregii delegații yemenite tradiționala 
urare „Bine ați venit 1“.

Excelență, domnule Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președinte al Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

Domnilor membri ai guvernului 
romîn. Minunat popor romîn !

Sînt foarte fericit să mă întîlnesc 
astăzi în Republica Populară Romî- 
nă cu poporul romîn, popor prieten. 
Răspunzînd nobilei dv. invitații, am 
plăcerea, cu această ocazie fericită, 
să adresez persoanei dv. marcante 
cele mai bune salutări și cele mai 
prietenești urări. Transmit guvernu
lui Republicii Populare Romîne și 
poporului romîn prieten un salut 
cald, de sinceră prietenie din partea 
guvernului și poporului Republicii 
Arabe Yemen.

Sînt sigur că această întîlnire fră
țească a noastră pe pămîntul țării 
dv. prietene va da roade bogate în 
întărirea legăturilor de prietenie și 
frăție dintre statele noastre, în în
tărirea și dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor' dintre ele; pe baza bunei 
înțelegeri și a colaborării eficiente, 
rodnice. Dezvoltarea bunelor relații 
dintre țările noastre în această di
recție va avea, fără îndoială, rezul
tate în viitor, va duce la întărirea 
luptei celor două republici prietene 
pentru realizarea înaltelor lor țeluri, 
și anume, bunăstare în lume, coexis
tența pașnică între popoare în con
dițiile unei vieți internaționale nor
male.

Trăiască prietenia yemenito-ro- 
mînă.

Trăiască pacea în lumea întreagă.
★

A fost primită apoi defilarea găr
zii de onoare.

Un grup de pionieri au oferit flori 
oaspeților și conducătorilor statului 
nostru.

Bucureștenii aflați la aeroport au 
salutat călduros pe oaspeți și con-

Republicii Arabe

★

ducătorii noștri de stat.
Președintele R. A. Yemen și pre

ședintele Consiliului de Stat au ur
cat apoi într-o mașină, escortată de 
motocicliști. Coloana mașinilor ofi
ciale s-a îndreptat spre reședința 
rezervată oaspeților.

Au cuvântul consumatorii
• Expoziții și chestionare • Ce așteaptă publicul
• Consultări cît mai eficiente

O parte a portului și a șantierului 
naval Galați

Comerțul continuă, bine intențio
nat și mereu mai sistematic, să con
sulte consumatorii. înainte de a în
cepe contractările cu industria, el își 
ia drept colaborator apropiat însuși 
publicul, îi prezintă produsele, se 
străduiește să-i afle preferințele. Și 
foarte bine face. Multă vreme unii 
lucrători din comerț au fost criticați 
(pe drept, s-o recunoaștem) pentru 
verdictele date „în numele cumpă
rătorilor“ de propriul 
cîteodată nu pe deplin 
insuficient de receptiv 
ția noului, 
s-a căutat 
fie gusturile cumpărătorilor 
extins ; părăsind Bucureștiul, expo
zițiile de mostre s-au oprit în re
giuni, au lansat chestionare, au ce
rut răspunsuri. E foarte interesantă 
reacția vizitatorilor din aceste expo
ziții. Firește, cetățeanul e împins 
mai întîi de o legitimă curiozitate : 
„Să vedem ce produse noi ni se pre
gătesc pentru semestrul viitor, ce 
noutăți a mai produs industria noas
tră“. Apoi, aflat cu chestionarul în 
mînă în fața standurilor, el capătă 
un sentiment de responsabilitate și 
vizita din expoziție se transformă 
într-o treabă serioasă, utilă. El no
tează atent numerele pantofilor care 
îi plac, sau al cravatelor, sau al țe
săturilor, știind perfect că nu hotă
răște doar pentru el, că personal 
nu-și va cumpăra cele cîteva zeci de 
perechi de încălțări sau zeci de im
primeuri pe care le-a apreciat. Dar 
părerea lui, și a altuia, și a încă u- 
nuia vor decide, împreună, ce să a- 
pară în magazine și faptul acesta 
implică o răspundere și presupune

Metodele 
a se stabili

lor gust, 
format și 
la apari- 

prin care 
științi- 

s-au

El își poate alege, să zicem, o țesă
tură frumoasă, dar știe mai puțin 
să-și întocmească întreaga ținută, 
să-și aleagă și să-și armonizeze cu
lorile, accesoriile. Asemenea suges
tii le caută în vitrine, în magazinele 
universale sau de specialitate, în ex
poziții, dar ele nu sînt încă oferite. 
Organizatorii expoziției clujene au 
simțit nevoia să pună lîngă pălării 
cîteva fulare sau poșete, dar aces
tea, nefăcînd parte din tematica 
propriu-zisă a expoziției, au fost a- 
lese la întîmplare, ca să nu spunem 
chiar cu neglijență ; lîngă produsele 
noi, pe care le așteptăm pentru ur
mătoarele șase luni, s-au expus niște 
obiecte vechi de cîțiva ani — poșe
te cu forme demodate, baticuri și 
fulare de mult atacate de uzura mo
rală. Panourile 
au servit prost 
expoziției.

o colaborare cu comerțul. Am con
statat aceste lucruri și la Cluj, unde 
rareori vizitatorii stăteau mai puțin 
de o oră în expoziție — încă deschi
să — și unde într-o singură dumi
nică s-au înregistrat 8 400 de oas
peți.

în sălile din parc, clujenii și-au 
amenajat cu gust expoziția de bu
nuri de consum, deși spațiul de care 
dispun nu a fost poate suficient pen
tru valorificarea deplină a celor 2500 
de exponate. Li s-a cerut părerea 
asupra produselor ' propuse pentru 
semestru] doi de fabricile de încăl
țăminte, pălării, cravate, țesături de 
bumbac și... ciocolată. Această împe
rechere a cam stîrnit nedumerirea 
vizitatorilor, care s-au întrebat (fără 
a-și putea răspunde) ce criterii au 
condus la alegerea și gruparea aces
tor produse. Mai ales imixtiunea 
sectorului de ciocolată a părut puțin 
nepotrivită printre pălăriile de fetru 
și sandalele pentru litoral — standul 
acesta fiind în ultimă instanță o de
monstrație a calității ambalajelor și 
nicidecum a conținutului lor (o ex
poziție de produse alimentare presu
pune și posibilitatea de a cumpăra 
unele mostre pentru a te putea pro
nunța asupra lor). Clujenii ar fi pre
ferat — dacă expoziția era profilată 
pe textile-încălțăminte — să li se 
arate și tricotaje, țesături de mătase 
sas unele confecții. Prezentarea ar 
fi fost mai unitară și mai logică. Și 
tot în legătură cu aceasta, s-au mai dificil (din acest punct de vedere) 
formulat unele păreri demne de re
ținut. De pildă, de la o asemenea 
expoziție, vizitatorul așteaptă și o 
implicită lecție de educație estetică.

astfel „completate“ 
ideii de ansamblu a

★

stau acum teancuriChestionarele 
și așteaptă momentul să exprime — 
prin generalizarea datelor pe care 
le conțin — părerile clujenilor. Nu 
le putem deci comunica în rîndurile 
de față. Dar cîteva ore petrecute 
printre vizitatorii unei expoziții per
mit totuși anticiparea unora dintre 
ele. De pildă a fost apreciată în
călțămintea de vară care se anunță 
(de altfel, parte din modele se și gă
sesc în magazine) variată și fru
moasă. Au apărut multe modele de 
sandale — atît pentru femei, cît și 
pentru bărbați — care promit, pe 
lîngă înfățișarea lor elegantă, și o 
încălțăminte comodă pentru cel mai

sezon al anului. Dai’ de ce — s-a în
trebat o vizitatoare — acea practică 
sanda din piele de porc, pe care o 
poartă mai ales femeile în vîrstă,

repetă același și același model de 
ani de zile ? De ce încălțămintea 
pentru adolescenți nu oferă nici de 
această dată rezolvări mai intere
sante și mai apropiate de specificul 
vîrstei celor cărora le e destinată ? 
în fața standurilor cu diferite mode
le de pantofi s-au făcut multe apre
cieri pozitive, de 
însoțite de dorința — exprimată 
cu glas tare sau 
chestionare — de a _ 
acești pantofi și în magazine. Dar 
în fața panourilor cu pălării de 
damă părerile au fost cu totul dife
rite, traducînd simțăminte în care 
nemulțumirea se amesteca cu hotă- 
rîrea de a nu prea apela la servi
ciile unor asemenea accesorii vesti
mentare puțin reușite.

La sectorul țesăturilor de bumbac 
am observat că vizitatorii notau 
mult și sîrguincios în chestionare : 
semn că au avut destule lucruri de 
apreciat. Dar pentru că nicăieri nu 
s-a formulat vreo întrebare în acest 
sens, să spunem noi că mai multă 
fantezie în conceperea imprimeuri- 
lor și mai multă cutezanță în combi
narea culorilor vii nu ar fi decît bine 
venită. Opinia aceasta am auzit-o 
mereu, exprimată mai ales de tine
rele vizitatoare.

*
Contractările pentru unele pro

duse supuse discuției publice (încăl
țămintea, de exemplu) sînt în plină 
desfășurare. Pentru altele (cum sînt 
țesăturile) abia urmează să înceapă. 
Asta înseamnă totuși că este nece
sar ca expozițiile de felul celor de la 
Cluj, Timișoara și Onești — care în 
mod firesc ar fi trebuit să preceadă 
contractările — să fie organizate 
mai din vreme, pentru ca opiniile 
consumatorilor să poată fi studiate 
pe îndelete, cu atenție. Numai astfel 
aceste consultări vor putea avea cu 
adevărat eficiența dorită.

fiecare dată

în scris, pe 
putea găsi

Președintele
Yemen, mareșalul Abdullah al-Sal- 
lal, a făcut miercuri după-amiază o 

— vizită protocolară președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

înaltul oaspete a fost însoțit la 
Consiliul de Stat de Mohamed al- 

! Rainy, Abdul Rahman al-Eryani, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, și de alte personalități yeme
nite.

Au fost de față Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu și 
Gogu Rădulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri

ai conducerii unor ministere și alte 
persoane oficiale.

în aceeași zi președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu și 
Gogu Rădulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, au întors vizita înaltului oaspete 
la reședința acestuia.

Vizitele au decurs într-o atmosfe
ră cordială. *

Mareșalul Abdullah al-Sallal, pre
ședintele R.A. Yemen, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
a depus miercuri după-amiază o co
roană de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei.

F
(Agerpres)

Din noua arhitectură a ClujuluiSanda FAUR
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UN FILM DESPRE JIQUID g
Un nou film, despre strălucitul gra

fician Aurel Jiquidi, se adaugă filme
lor prin care facem cunoscuți, nu nu
mai în țară dar și în străinătate, pe 
reprezentanții de seamă ai artei noas
tre. E un omagiu bine venit, Jiquidi 
s-a situat printre cei mai înzestrați 
artiști romîni ai secolului nostru. Me
ritele sale ies tot mai mult la lumină, 
marea retrospectivă organizată după 
moartea artistului, în 1963, ne-a aju- 

I tat să măsurăm adevărata lui valoare, 
darul său de a pătrunde în toate stra
turile societății, de a intui varietatea 
vieții — spectacolul ei într-o sută de 
acte diverse ; darul de a ghici parcă 
gîndul oamenilor, de a-și da seama, 
uneori zîmbind, alteori cu amără
ciune, de ceea ce vedea și simțea, de 
a denunța lumea nedreaptă a trecu
tului, dominată de sătui și indiferenți, 
ori de a reprezenta dorințele fierbinți 
ale celor umili, ale acelora pe care 
i-a înfățișat în 1936 intonînd entu
ziaști Internaționala.

Rolul celor care au elaborat sce
nariul filmului — Geta Brătescu și 
Nina Behar — nu era ușor. Cum să 
clasezi cu claritate atîtea nenumă
rate lucrări cîte ne-au rămas de la 
Jiquidi ? Atîtea lucrări atacînd mai 
toate subiectele imaginabile în socie
tatea de altădată, cu bizareriile, cu 
contradicțiile, cu necazurile ei 
și cîteodată cu bucuriile pe care 
prilejuia artistului omenia celor 
păstuiți ori inocența adorabilă a 
piilor. Mai era apoi o dificultate,
afară de clasificare. Unele lucrări e- 
rau în negru, altele în culori, ultimele 
ieșite din te miri ce combinații curi
oase și neprevăzute, dar totdeauna.

acad. G. OPRESCU

i le 
nă- 
co- 
în

eficace : din roșu de buze, din creion 
dermatograf, din tuș, din acuarelă, din 
laviu. Ce vor da acestea în alb-negrul 
fotografiei, căci filmul nu este colo
rat ? Iată o întrebare la care nu era 
ușor să răspunzi în chip precis. Și to
tuși aceste nedumeriri au fost învin
se, a ieșit un film nu numai instructiv, 
ceea ce constituia principala intenție, 
dar plăcut, coerent, logic. Privindu-1, 
n-avem nici un moment impresia că 
este făcut din atîtea bucăți izolate, 
totul merqe continuu, strîns. în du
rata lui scurtă, filmul 
care justifică titlul lui 
artist acuză o lume.

Descoperi în această 
tului, pe care o reconstituie filmul, 
imagini de un adevăr savuros, care 
ne aduc aminte că Jiquidi a fost ilus
tratorul admirabil al Iui Caragiale. 
„Lumea lui Caragiale mi-a bătut în 
ușă", declara el o dată vorbind des
pre întîlnirea fecundă cu opera ma
relui înaintaș. Jiquidi n-a rămas de- 
altminteri la simplul comentariu gra
fic, el a căutat să urmărească în timp 
personajele caracteristice ale scriito
rului, să le ducă peste ani, să arate 
degringolada lor grotescă și irever
sibilă.

Bine alese, astfel de imagini comu
nică vioiciunea acută a artei Iui Ji
quidi, pe care filmul o dezvăluie în 
chip semnificativ, relevînd detalii e- 
Iocvente. Jiquidi este un desenator 
care știe să surprindă cu spontanei
tate viata orașului, respirația străzii, 
mulțimea pitorească a trecătorilor,

are o unitate 
categoric : Un

lume a trecu-

atmosfera mahalalei. Partea muzicală 
a filmului, în care am recunoscut mu
zica din „Petrușka" Iui Stravinski, 
subliniază această atmosferă de viva
citate de atîtea ori sarcastică. Nu a- 
celeași bune cuvinte am despre tex
tul comentariului, care mi se pare 
cam declarativ și teatral. Și încă un 
motiv de regret : de ce organizatorii 
de spectacole nu se gîndesc la modul 
cum programează filmele, comițînd 
astfel de alăturări nepotrivite și de-a 
dreptul umoristice? Documentarul Un 
artist acuză o lume rulează ca intro
ducere la filmul Un om care nu există 
— o producție, pe cîte înțeleg, poliți
stă. Dar un film care vorbește despre 
creația unui artist ca Jiquidi merită 
să fie mai bine pus în valoare, într-o 
ambianță corespunzătoare, căci el ne 
aduce putința întîlnirii cu o operă 
plină de interes, pe care n-o poți în- 
tîmpina decît cu simpatie călduroasă.

Sensibil la evenimentele timpului 
său, Jiquidi a combătut în desenele 
lui amenințarea fascismului, a arătat 
dezastrele războiului, orașele devas
tate de bombardamente, oamenii siliți 
să apuce drumul bejeniei. Un desen 
al său din 1935 afirmă categoric : 
„Vrem pace". El s-a simțit alături de 
făuritorii păcii, de muncitorii pe care 
ultimele imagini ale filmului îi arată 
manifestînd plini de înflăcărare. Sînt 
acolo detalii de-o expresie sesizantă, 
pe care artistul le-a fixat în planșele 
sale. Astfel sfîrșește filmul — arătîn- 
du-1 pe Jiquidi la masa de lucru ; 
concentrat asupra muncii sale, pe 
care artistul a desfășurat-o, timp de 
decenii, cu o sensibilitate pătrunză
toare și lucidă.
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Prin sălile unei recente expoziții de pictură ieșene
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Ucenici (1934)Goe și familia la Luna Bucureștiului (1937)
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Este în firea Teatrului Țăndărică 
să ne arate cum talentul însuflețeș
te materia. Ca într-un vis al bătrînu- 
lui Coppelius, cel care voia să dea 
viață figurilor mecanice, păpușile a- 
par pe scena liliputană parcă inde
pendente, înzestrate cu sensibilita
te, cu duh, și alcătuind o lume mi
niaturală în fața căreia redevenim 
cu toții 
propriu 
că, sub 
păpușii 
lui ? Miracolul este că nu. Ne-o de
monstrează, cu măiestrie, Justin Grad 
și Valeriu Simion, R. Zolla, Gabrie
la Mitran și Carmen Stamatiade, 
care în spectacolul „Eu și materia 
moartă'.'-i,întreprind supremul-act de 
curaj al mărionetistului’: mînuirea 
la vedere. Simbioza om-păpușă, 
atunci cînd se realizează la nive
lul de perfecțiune pe-care l-au a- 
țins acești artiști, dă naștere unei 
imagini scenice inedite, în care pu
tem admira deopotrivă creația și 
actul creator. Rămîi o clipă uimit 
văzînd cum, la picioarele mînuito- 
rului calm, aproape imobil, păpușa 
dansează dezlănțuit, într-un ritm 
nebunesc. Și abia mai tîrziu desco
peri expresia rafinată a degetelor, 
vibrația străbătînd întreaga ființă a 
artistului ..care, cu o sobrietate con
centrată, joacă. . .

In „Eu și materia moartă" regi
zorii Margareta Niculescù și' Șfeiah "cfg 'multe nToravurf'ahacronice“' de 
Lenkisch au realizat o adevărată birocrați, palavragii, de cei care 
demonstrație g nivelului de c.ujtură n-gu curajul opiniei;ț,de apucături 
și de, tehnică păpușerească pe . carb J imorale-, aare pot -uriți traiul și reiat 
l-a dobîndit Teatrul ^Țăndărică:; Î4J țiiîe'"nrtlme“'ale"ocîmenilor. Cum s-a 
15 ani de existență ; nivel unde mal spus și în alte cronici, e îmbu- 

cufătOT hă-1 vedem pe un comic atît 
de înzestrat ca Mircea Crișan evi- 
tînd în mod hotărît facilitățile și 
cultivînd un umor de substanță, un

copii. Se destramă farmecul 
al acestei lumi dacă știm 
veșmîntul de cîrpă, trupul 
se identifică cu mina omu-

încăpățînare din toate hîrțoagele 
unui conferențiar acrit, este, în 
fine, făptură transparentă înfiripată 
din cîteva bețișoare, care se risi
pește în aer, ca un gînd de iubire, 
spre a se recompune sub formă de 
fluture ori de raze de soare, într-o 
idilă scenică de rară puritate și 
poezie. Cei doi regizori, împreună 
cu un grup de mînuitori dintre cei 
mai buni (din care face parte, pe 
lîngă cei citați mai sus, Valentin 
Chladek) par a ne spune: iată ce 
poate face arta păpușerească. Bi
neînțeles, cu concursul decorurilor 
și păpușilor originale, de bun gust, 
•create de Ella Conovici și Mioara 
Buescu, precum și al muzicii ex
presive semnate de Dumitru Capo- 
ianu.

Deși pe un alt plan, satira are și 
ea o atitudine activă în fața „ma
teriei moarte" : se luptă cu inerția, 
condamnă lipsa de suflet, combate 
vestigiile vechiului, tot ce este înțe
penit, aducînd totodată, direct sau 
indirect, elogii vieții victorioase. 
Textul aparținînd lui Mircea Crișan, 
À1. Andy șl Radu Stănescu rîde — 

■ și( ceea ce nu ,e lipsit de importan
ța, ne face și pe noi să rîdem

Cîteva păreri despre
LIIBA PUBLICAȚIILOR PENTRU COP

încă de mici, copiii noștri, cu ochii 
larg deschiși asupra bogățiilor lumii, 
s-au deprins să aibă la îndemînă 
cărți și reviste destinate lor. Se ti
păresc în țara noastră, în zeci de 
mii de exemplare, nenumărate vo
lume pentru copii, dintre care multe 
sînt semnate de scriitori de presti
giu ca Tudor Arghezi, Demostene 
Botez, Marcel Breslașu, Maria Ba- 
nuș, Nina Cassian, Veronica Porum- 
bacu, Eugen Jebeleanu, Cicerone 
Theodorescu, Ion Brad. Tiberiu 
Utah. Interesul față de acest sector 
al literaturii noastre se manifestă și 
prin dezbaterile din presă sau prin 
unele discuții publice.

Alături de cărți, o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea trăsătu
rilor de caracter ale copiilor, pentru 
educarea lor estetică și cultivarea 
unui limbaj corect, bogat, o au și 
publicațiile pentru cei mici și foarte 
mici, printre care se numără revis
tele „Luminița“ și „Arici Pogonici" 
cu 12 apariții pe an fiecare.

Efortul continuu al redacțiilor de 
a îmbunătăți calitatea literaturii pu
blicate se soldează cu rezultate îm
bucurătoare. Se remarcă îmbogăți
rea preocupărilor, mai multă fante
zie și ingeniozitate în alegerea su
biectelor, o notă mai vie de umor 
și spontaneitate ; sînt stimulate for
mule interesante — reportajul rimat, 
fotoreportajul — menite să-i fami
liarizeze pe micii cititori cu realita
tea atît de variată în aspecte a 
construcției socialiste. O contribu
ție plină de interes aduc în a- 
ceastă direcție scriitori ca Victor 
Tulbure, Gellu Naum, Tita Chiper, 
Ștefan Bănulescu, Paul Anghel, Ma
rin Sorescu ș.a. întîlniți frecvent în 
paginile revistelor amintite.

In rîndurile ce urmează, atenția 
noastră se va îndrepta asupra unor 
probleme ale limbii și stilului acestor 
publicații cu o largă răspîndire în 
rîndul preșcolarilor și școlarilor mici. 
Și în acest domeniu realizările ob
ținute sînt, după părerea noastră, 
evidente pentru oricine Cele mai 
multe dintre poeziile și povestirile 
publicate sînt scrise într-o limbă li
terară plină de culoare, bogată și 
expresivă. Se acordă atenția cuve-

nită lexicului folosit, proprietății 
termenilor și corectitudinii gramati
cale — aspecte de o importanță 
deosebită dacă ne gîndim la profilul 
publicațiilor, la publicul cărora se 
adresează.

Asta nu înseamnă că redacțiile ce
lor două reviste nu mai întîmpină 
încă, în privința aceasta, o serie de 
dificultăți. Problemele limbii și sti
lului în literatura pentru copii pre
zintă — cum s-a arătat și cu alte 
ocazii — un caracter complex și 
pentru soluționarea lor e necesară o 
confruntare largă de păreri, unirea 
eforturilor unor factori multipli : 
redactori de la reviste și edituri, 
scriitori, critici literari, specialiști în 
domeniul lingvisticii, cadre didac
tice etc. în însemnările de față, care 
în nici un caz nu au pretenția să 
epuizeze datele discuției, ne-am 
propus doar să semnalăm unele as
pecte care, după opinia noastră, me
rită atenție.

în fond, chestiunea nu e numai 
una de limbaj, ea ține de însuși ni
velul realizării literare a operelor 
adresate copiilor. Alături de scrieri 
valoroase, emoționante, mai apar 
încă, pe alocuri, lucrări care conțin 
formulări greoaie, prozaice ca în 
următoarele versuri lipsite de ex
presivitate, de efect artistic : „Di
mineața ies oamenii Ia balcoa
ne afară I Și se uită cu dragoste 
peste țară. / Copiii cuminți sînt as
cultători și cresc, / (n.n. — ne pu
tem întreba : cei mai puțin cuminți 
nu cresc ?) Părinții se-adună la un 
loc și muncesc“ (A. P. 1/1964). Une
ori valoarea versurilor este dimi
nuată prin folosirea unor expresii 
stereotipe. specifice stilului vorbit, 
nu totdeauna fericit introduse în 
poezie : „Dragi îmi sînt semințele / 
în toate privințele“ (L. 5/1963) . „Dar 
apoi, dar apoi / Cum se întîmplă-n 
mod curent / O să cer și supliment“ 
sau „Dar un băiat mare / care are / 
Ia toamna în curs / patru ani — 
frățioare !" (A. P. 10/1963) Neglijen
țele stilistice, abaterile oricît de 
ușoare de la normele corecte ale 
limbii nu-și au locul în scrierile 
pentru copii, iar atunci cînd ele 
apar sînt supărătoare. Dacă un adult 
poate îndrepta singur anumite gre-

șeii, copiii nu au spiritul de discer
nământ format, nici cunoștințele ne
cesare. De exemplu, un copil citind 
versurile care figurează 
numărului I pe 1964 
„Arici Pogonici“ rămîne 
sia că adverbul cuminte 
asocia cu verbul a se purta 
copii, luați aminte / De 
purta cuminte...’ 
o incorectitudine (corect 
poartă bine sau sînt cuminți ; din 
încrucișarea celor două construcții 
corecte a rezultat una hibridă, in
corectă).

Topica, așezarea cuvintelor în 
propozițiune, este în general liberă 
în limba romînă. Această caracte
ristică a limbii noastre este însă ex
ploatată uneori într-un sens nedo
rit, ceea ce duce la confuzii, ca în 
versurile : „Trece liniștea prin lus
tre. (?!) / Copleșitoare-i. / Tare nu-i 
place să mustre / învățătoarei /" 
(L. 3/1963), sau la o topică greoaie : 
„Prădăciunii — pasămite — / Cine 
să-i fie tîlharul ?“ (A.P. 1/1964).

în scrierile pentru copii la care 
ne referim epitetele sînt în general 
adecvate, iar comparațiile exacte ; 
apar însă, sporadic, și excepții : de 
exemplu locomotiva „duduie trainic“ 
(A.P. 11/1963) sau „țipăt colorat“ 
(A.P. 11/1963) ; e evident că trainic 
nu poate fi asociat cu verbul a du
dui, după cum epitetul colorat nu 
se potrivește cu substantivul țipăt. 
Sînt alăturări arbitrare de cuvinte.

Generația de copii de astăzi, tră
ind într-o epocă de uriașe prefaceri, 
face cunoștință cu o serie de noțiuni 
noi, cu termeni tehnici sau științifici 
care dobîndesc o circulație din ce 
în ce mai largă. Scrierile inspirate 
din realitatea vieții de fiecare zi îi 
familiarizează pe cei mici cu aceste 
achiziții recente ale limbii, pregă- 
tindu-i pentru mînuirea lor corectă. 
Din acest punct de vedere revistele 
amintite își îndeplinesc cu succes 
misiunea. Termeni legați de dezvol
tarea industrială, economică și cul
turală sînt folosiți frecvent, mai tot
deauna în accepția lor exactă, ușor 
de desprins din context ; alteori au
torii au înțeles că este necesar să 
explice semnificația unor cuvinte, 
fie într-un stil figurat, metaforic

pe coperta 
al revistei 
cu impre- 
se poate 

„Dragi
vă veți 

ceea ce reprezintă 
este : se

■ meșteșugăria este exclusă, iar .fan
tezia devine obligatorie. Un alt Gul
liver — interpretat de Mircea Crișan 
— se mișcă printre pitici de tipul 
clasicului Vasilache, dar și printre 
făpturi uriașe, amuzante prin grotes
cul lor. Păpușa e rînd pe rînd profil 
animat, ca în teatrul de umbre, e 
mască, e clovn muzical cu precizii de 
robot (excelent mînuit de Brîndușa 
Zaița-Silvestru), e jumătate om — ju
mătate animal, e floare ce răsare cu

umoi care este în mod sensibil de 
astăzi, prin limbaj, prin caracterele 
pe care le conturează,., prin țintele 
pe care și le alege. Ironia și hazul 
sînt aci forme de manifestare ale 
superiorității unei lumi unde păca
tele încriminate găsesc un teren tot 
mai îngust de încolțite și de per
petuare.

Reușita spectacolului se datorește 
în mare măsură colaborării serioa
se și exigente a teatrului cu autorii, 
muncii perseverente care a dus pe 
parcurs la îmbunătățirea și îmbo
gățirea variantei inițiale. Ceea ce 
nu a izbutit, a fost încercarea de a 
da întregii desfășurări a spectaco
lului o „șiră a spinării", o idee u- 
nitară — și deseori 
unui comperaj care 
bine momentele de 
păpușerești. Totuși, 
nitate 
care-1 
că un 
nu se 
știe să folosească sugestia. El spu
ne alfabetul, dînd fiecărei litere un 
accent și un sens, dialoghează cu 
un fier de călcat recalcitrant, face 
reproșuri amare unei pisici, merge 
în echilibru pe un cuțit enorm, se 
adresează persoanei imaginare din 
spatele unui paiavan, și astfel o- 
biecțele, sunetele, cele mai variate 
elemente ale lumii materiale se 
umanizează, asemenea păpușilor, 
trec din regnul „materiei moarte" 
în acela al emoției artistice.

Andrei BĂLEANU

Pregătiri pentru 
Concursul internațional

George Enescu"
• Recent, în cadrul pregătirilor ce 

se desfășoară în țara noastră pentru 
Concursul și Festivalul internațional 
„George Enescu", au avut loc audi
ții de selecționare a concurenților 
pentru lotul național. S-au prezentat 
tineri pianiști, violoniști, soliști vo
cali din București, Cluj, Timișoara, 
Iași, Galați, Brașov și din alte loca
lități. Cei selecționați continuă să 
repete lucrările incluse în repertoriul 
concursului sub îndrumarea profeso
rilor.

• La secretariatul Comitetului de 
organizare din țara noastră și-au a- 
nunțat participarea ca membri în 
juriile celui de-al III-lea Concurs 
internațional „George Enescu“ com
pozitorul Jean Absil — Belgia și Pe
ter Mennin, director al Școlii de 
muzică Juilliard din New York. Pen
tru manifestările din cadrul Fes
tivalului și-a anunțat sosirea și pia
nistul chinez Li Min Cean, laureat 
al primului Concurs internațional 
„George Enescu“.

• Institutul de Istoria Artei al 
Academiei R. P. Romîne pregătește 
o monografie de 600 de pagini con
sacrată vieții și operei lui George E- 
nescu. Monografia cuprinde în a- 
nexă cronologia vieții și operei lui 
Enescu, o bibliografie a scrierilor 
despre marele muzician romîn, pre
cum și discografia completă a com
pozitorului, dirijorului, violonistului 
și pianistului. Lucrarea e întregită 
de o antologie de texte de George 
Enescu și de numeroase aprecieri 
ale unor personalități de seamă din 
viața muzicală internațională.

Pianistul!
SviatosEav Richter 
din nou la București

se resimte lipsa 
să fi sudat mai 
estradă și cele 
există aci o u- 

de stil între actor și păpușile 
înconjoară. Interpretul practi- 
joc modern, cu alte cuvinte 
rezumă la mimică și voce,

Cunoscutul pianist sovietic Svia
toslav Richter, artist al poporului 
din U.R.S.S., laureat al Premiului 
Lenin, a sosit miercuri în Bucu
rești. Oaspetele va susține în sala 
Palatului R. P. Romîne un concert 
de Brahms, dirijat de artistul po
porului George Georgescu.

(„hidrocentrala e un fel de cetate a 
luminii ce fabrică fulgere din un
dele apei“ — L. 2/1964), fie apelînd 
la termeni deja familiari copiilor.

S-ar putea evita — și lucrul a- 
cesta nu este prea dificil de realizat 
— un anumit abuz de regionalisme, 
de termeni rari, pitorești, de arhais
me. A fost semnalată și în cazul u- 
nor volume pentru tineret și copii, 
ca și în reviste, apariția unor ter
meni regionali despre al căror sens 
uneori și adultul trebuie să se infor
meze în dicționare : jugaștri, specie 
de arbore (A.P. 11/1963), chinoroz, 
funingine întrebuințată în industria 
chimică (A.P. 1/1964), croncan, sino
nim pentru corb (A.P. 11/1961), cili- 
biu, grațios, frumos, fin. (L. 2/1964). 
Desigur, nu utilizarea în sine a a- 
cestor termeni este nerecomandabi
lă ; dacă ei ar apărea în contexte 
din care sensul să reiasă cu clarita
te, ar contribui la îmbogățirea vo
cabularului copiilor. Dar în . cazul 
exemplelor citate, contextul nu le 
poate explica îndeajuns. Ba chiar 
se întîmplă ca din context sensul să 
apară confuz, ca în versurile „S-a-n- 
țepat cumva cu-altița / Că din de
getele fine I Izvorîră trei rubine“ 
(A.P. 1/1964) ; s-ar putea înțelege că 
aitița e un obiect ascuțit cu care te 
înțepi, cînd se știe că acest cuvînt 
denumește o broderie. Mergînd mai 
departe se poate observa utilizarea 
în unele povestiri și poezii pentru 
copii a unor termeni foarte rar în
trebuințați, neînregistrați nici în dic
ționarele curente, cum sînt: murăret, 
cu un sens greu de descifrat din con
text (A.P. 1/1963) sau mițar, cu sen
sul dedus din context „haină de bla
nă mițoasă“ (L. 3/1963). în sfîrșit, nu 
mă pot declara de acord cu folosi
rea unor cuvinte și a unor expresii 
ca aiurit, năuc, într-o ureche în 
scrieri pentru copii, menite să cul
tive la aceștia un limbaj ales, în
grijit.

Observațiile făcute în rîndurile de 
mai sus se referă la aspecte care nu 
au totuși o pondere însemnată în 
publicațiile pentru copii. Aceste re
viste sînt scrise în general bine, cu 
spirit de răspundere. Sînt evidente 
în lucrările pentru copii dragostea și 
grija autorilor pentru formarea gus
tului tinerilor și foarte tinerilor lor 
cititori eforturile scriitorilor, ca și 
ale redacțiilor, îndreptîndu-se spre 
realizarea unei literaturi la nivelul 
celor mai bune pagini din revistele 
amintite atît 
tului cît și al 
întrebuințat.

sub raportul conținu- 
stilului, al limbajului

Conf, univ- Florica D1MITRESCU

Omul și păpușă

T urneele altor 
artiști străini

Miercuri la amiază a sosit în Ca- 
'pîtală -artistul poporului din R. P. 
Bulgaria Nikolai Ghiaurov, solist al 
Operei din Sofia. Artistul bulgar va 
interpreta rolul lui Mefisto din opera 
„Faust" de Gounod în spectacolul 
Teatrului de Operă și Balet din 22 
mai.

*
Pianistul italian Rodolfo Caporalii 

a sosit miercuri seara în Capitală. 
El își va da concursul, timp de o 
săptămînă, la o serie de concerte 
simfonice în orașele Timișoara, Cluj 
și București.

★
Soprana Una Halle din Anglia a 

interpretat miercuri seara, alături de 
artiștii Operei de stat din Iași, rolul 
principal în spectacolul „Tosca“ de 
Puccini.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
DE FOTOGRAFII DIN INDIA

In cadrul planului de colaborare 
culturală dintre Republica Populară 
Romînă și India, miercuri s-a des
chis în pavilionul din parcul He
răstrău, sub auspiciile Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, o expoziție de fotografii, 
care înfățișează diferite aspecte din 
viața și munca poporului indian. 

(Agerpres)

Turneul „Comediei Franceze“97

De curînd, actorii „Comediei Franceze" 
au pornit într-un lung turneu prin Euro
pa. La sfîrșiful lunii mai vor sosi în |ara 
noastră. Pentru a alia amănunte privind 
spectacolele pe care le vor prezenta cu 
acest prilej actorii primei scene franceze, 
m-am adresat directorului „Comediei 
Franceze", Maurice Escande, și actorilor 
Lise Delamare și Jean Marchai.

— De multă vreme „Comedia France
ză" dorea să întreprindă o călătorie în 
Romînia, ne-a spus dl. M. Escande. Per
sonal am o mare dragoste .pentru țara 
dumneavoastră unde am fost, de mai mul
te ori și am jucat — aceasta pe vremea 
cînd mai eram încă actor. Avînd în ve
dere prietenia dintre popoarele Romî- 
niei și Franței, nu există nimic mai a- 
greabil pentru noi toți decît dorința de 
a vă vizita. Anul.acesta, venim în tur
neu cu Molière care este marele nostru 
patron ; Molière care mișcă toate inimile 
cu mijloacele cele mai simple. II ducem 
cu noi pe „Tartuffe", apoi „Vicleniile lui 
Scapin” și o scurtă piesă de Musset. Vom 
lua parte de asemenea la un matineu 
poetic.

Una dintre piese — „Tartuffe" — va 
fi jucată așa cum o înțelegem acum, adi
că destul de modern, dar fără exagerări. 
Contăm mai ales pe talentul actorilor și, 
bineînțeles, pe cel al 
prezenta apoi 
ceva mai multă fantezie, așa cum 
cere. „Capriciul" lui Musset este, 
spunem noi, francezii, mai amabil.

Mergem nu numai la București, 
la lași și Cluj. După cîte știu, și 
există o puternică tradiție teafrală și spe
răm să satisfacem gustul spectatorilor. O

autorului. Vom
„Vicleniile lui Scapin” cu 

se și' 
cum

ci și 
acolo

spun fără nici un fel de vanitate pentru 
că sînt informat că în jara dumneavoas
tră această artă este foarte avansată, că 
publicul cunoaște tot ceea ce se poate 
face modern pe scenă. Dar, încă o dată, 
sperăm ca marea fradijie a „Comediei 
Franceze" să placă romînilor.

— Ce alte țări vizitați, în afară de Ro
mînia 1

— Turneul nostru ne duce prin Ger
mania, Austria, Iugoslavia, iar încheierea 
va avea loc în jara dv. Din cîte vedeji, o 
călătorie destul de lungă, dar care am 
vrea să fie agreabilă și interesantă pentru 
spectatorii noștri. Vom ajunge în Romînia 
către sfîrșiful lunii mai, cînd știu că 
trandafirii sînt înfloriți... și profit de a- 
ceastă floare de stil pentru a vă prezenta 
pe d-na Lise Delamare, care va juca în 
„Tartuffe“ rolul Dorinei, servanta cu inimă 
mare. Este o artistă renumită care s-a 
evidențiat în roluri celebre ; a ales pentru 
această vizită în Romînia rolul Dorinei 
pentru a arăta fot ce are bunul simț 
francez, umorul poporului nostru și, cre- 
deți-mă, realizează o adevărată creație.

— Cu ce gînduri întîmpinaji această 
călătorie în Romînia, am înfrebaf-o pe 
interpreta Dorinei.

— Știu că publicul romînesc este com
petent și plin de sensibilitate : mi s-a 
spus că poporul romîn, publicul din Romî
nia adoră 'eafrul. Avem și am avut în 
mijlocul nostru mari, foarte mari actori 
romîni pe care i-am cunoscut personal, 
ca, de pildă, pe Maria Ventura alături de 
care am jucat, alături de care mi-am făcut 
debutul. Astăzi am un foarte bun prieten 
care se numește Jean Yonnel. De aceea

cred că cunosc bine pe compafriojii dum- 
neavoastră.

M-am adresat 
care va juca la 
tuile. Domnia sa

— Tatăl meu 
timpul primului război mondial și mi-a 
vorbit despre oameni și locuri cum rar-'' 
întîlnești ; era impresionat. Eram fînăr pe -- 
atunci, dar n-am uitat cuvintele lui, mai 
ales că el amintea tot timpul de o anu
mită afecțiune care îi leagă pe francezi de _ 
romîni și invers. Mă așfept la mari satis- - 
facții cu prilejul acestui turneu.

— Ce puteți să-mi spuneți despre ro
lul dv. 1

— Deși l-am jucat de mai bine de 300 
de ori, îl regăsesc în fiecare seară me- 
reu nou. Personajul e afît de complex, 
bogat, infinit, îneît de fiecare dată mi se ... 
pare că sînt la o premieră. La București 
îl voi juca cu plăcere, dar și cu frac.

— In ultimele săptămîni, de la „Tar- • 
tuffe“-ul prezentat la Paris de Planchon, 
s-a vorbit mult, foarte mult despre aceas
tă piesă, despre acest rol.

— Nu este un lucru nou. Este una din 
piesele care au 
cufii și polemici 
reamintesc ce a 
nașterea sa, sau 
naziste guvernul 
se. Tocmai de aceea „Tartuffe 
o actualitate extraordinară.

Am mulțumit celor trei interlocutori, • » 
urîndu-le drum bun și succes la București, 
lași și Cluj.

apoi lui Jean Marchat’. 
București rolul lui Tar- 

mi-a spus :
a fost în Romînia în

incitat totdeauna la dis- ... 
vii. Nu trebuie să vă 
dezlănțuit „Tartuffe” la . . 
că în timpul ocupației 
de la Vichy îl interzise- 

a păstrat

Paris.
Tudor VORNICU
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La curent cu progresele tehnicii
Muncitorii și tehnicienii mai 

vîrstnici își amintesc, de fiecare 
dată cînd se lansează în producție 
un nou tip de tractor, de primul 
tractor romînesc. Era o primă vic
torie. Drumul spre perfecționarea 
tehnică s-a lărgit de atunci mereu, 
întregul colectiv al uzinei noastre 
se străduiește să dezvolte experien
ța de pînă' acum în lumina indica
țiilor partidului de a da produse de 
un înalt nivel tehnic și calitativ.

O sarcină a noastră — îndeosebi 
a inginerilor și tehnicienilor — este 
de a fi mereu la curent cu realiză
rile tehnicii mondiale, de a le apli
ca la specificul muncii noastre. In
formarea tehnică la zi a fost asigu
rată în uzină pe toate treptele pro
ducției: de la serviciile de concepție 
pînă la maiștrii și muncitorii din sec
toarele productive. Sistemul de in
formare tehnică-științifică e bine or
ganizat. Pe lingă cabinetul tehnic 
funcționează un punct de documen
tare. Aici se primesc cărți și reviste 
tehnice, se fac extrase și rezumate 
din unele cărți de specialitate ; ar
ticolele mai importante sînt catalo
gate, multiplicate ; se întocmește 
periodic un buletin de informare a- 
supra a tot ce apare nou în litera
tura tehnică și de specialitate.

Important este și faptul că difuza
rea cărții și revistei tehnice începe 
să aibă în uzina noastră tot mai 
mult un caracter de lucru. A fost de
pășită faza de simplă propa
gandă tehnică. Accentul se pune pe 
informarea operativă, la zi, pe stu
diul diferențiat al documentației, 
pe eficacitate în înțelesul larg al cu- 
vîntului. Uzina e abonată la peste 

200 reviste tehnice (141 sînt edi
tate în alte limbi). La acestea se a- 
daugă bibliotecile de secții, în ge
neral bine înzestrate, filmele tehni- 
co-științifice și documentare.

în afară de aceasta, prin Institutul 
de documentare tehnică poate fi 
procurat tot materialul bibliografic 
necesar pentru aprofundarea pro
blemelor tehnice și de organizare a 
producției ce se dezbat la un mo
ment dat într-unul sau altul din 
sectoarele uzinei. Revistele care so
sesc în mod curent pe adresa cabi
netului tehnic circulă, reunite după 
specialități, în niște mape speciale, 
în acest fel ajung să fie consultate 
de majoritatea corpului tehnico-in- 
gineresc. Unele articole, schițe, fo
tografii pot constitui punctul de 
plecare în elaborarea sau extinderea 
unui procedeu tehnologic înaintat, 
în conceperea unei instalații etc. în 
acest caz se cere prin punctul de 
documentare material bibliografic 
suplimentar.

Anul trecut, colectivul serviciului 
de proiectări de mașini de încălzire 
prin inducție a realizat 9 agregate 
moderne. însuși principiul după 
care sînt construite aceste agregate 
e nou. Nu e greu de înțeles că fără 
o informare tehnică temeinică pro- 
iectanții de aici n-ar fi ajuns în- 
tr-un timp atît de scurt la rezulta
tele pe care le-au obținut. Același 
lucru se poate spune și despre cele
lalte servicii de concepție din uzină, 
care au elaborat multe soluții teh
nice moderne, au contribuit la în
zestrarea secțiilor cu utilaje și 
instalații la nivelul tehnicii mondi
ale.

Și în secțiile productive documen
tarea competentă, la zi, a deschis 
orizonturi noi în rezolvarea unor 
probleme de producție de cea mai 
mare importanță. Anul trecut, în 
secția forjă s-a trecut la matrița- 
rea — cu dantură — a pinioanelor 
(sateliții) de la tractor. în afară, de 
faptul că noul procedeu corespunde 
unei producții de serie mare, econo
mia de metal și de timp care se 
realizează acum este deosebit de 
substanțială, iar caracteristicile teh
nice ale pieselor au fost substanțial 
îmbunătățite. Pot fi amintite multe 
alte exemple asemănătoare.

In cadrul serviciilor de concepție 
sînt organizate periodic discuții pe 
teme ca : „Principalele circuite logi
ce în automatizarea mașinilor-unel- 
te“, „Comparație între acționările 
hidraulice și electromecanice“. Dis
cuțiile sînt bazate de obicei pe un 
bogat material documentar, la zi. 
Pentru colectivul de proiectări de 
mașini și agregate, de pildă, care 
proiectează anual o serie de agrega
te acționate hidraulic și electrome
canic, discuțiile pe asemenea teme 
au fost cit se poate de utile. Căci nu 
e indiferent dacă un anumit agregat 
e acționat electromecanic sau hi
draulic : trebuie aleasă soluția tehni
că cea mai simplă și mai eficace 
din punct de vedere economic ; alte
ori e mai avantajos, ca aceste siste
me să fie îmbinate. Problema 
are și o altă latură, mai gene
rală. Să ne oprim tot la exem
plul de mai sus. Cărțile mai vechi 
optau pentru unul sau altul din cele 
două sisteme de acționare. în anii 
de formare, inginerul proiectant și-a 

însușit, la rîndul lui, punctul de ve
dere al autorilor, care, în fond, nu 
erau rău intenționați. Dar industria 
nu cunoștea dezvoltarea impetuoa
să de astăzi. Iată cum respectul fără 
rezerve față de autorii de cărți teh
nice mai vechi — cărți după care 
ne-am format mulți dintre noi și 
care prezintă încă un interes deo
sebit — se poate transforma uneori 
în prejudecată dacă nu ești la cu
rent cu progresul tehnic. Cu cîtva 
timp în urmă căptușeala cuptoarelor 
electrice se uza prea repede și asta 
pricinuia o serie de neajunsuri. Era 
vorba de sistemul de zidire, de o a- 
numită îmbinare a cărămizilor. Așa 
se procedase totdeauna. Literatura 
tehnică actuală ne-a ajutat să apli
căm un alt procedeu mai eficace 
(înlocuirea mortarului cu carton as
faltat în zidirea cărămizilor).

Pentru cei mai mulți ingineri și 
tehnicieni informarea asupra a ceea 
ce e nou în ramura respectivă a 
tehnicii a devenit o obișnuință și 
în același timp o necesitate intelec
tuală. Chiar și atunci cînd nu gă
sești în materialele pe care le con
sulți referiri directe la problema 
care te preocupă la un moment dat, 
nu ai pierdut vremea. Fiind mereu 
la curent cu realizările tehnicii 
mondiale nu mai ești nevoit să des
coperi ceea ce a fost descoperit de 
mult.

Ing. Eugen DUMITRESCU — 
șeful cabinetului tehnic ; Ing. 
Ion MOȘNEAG — șeful bi
roului de proiectări de mașini 
de încălzire prin inducție, 
Emil POPESCU — tehnolog ; 
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ de la 
Uzinele de tractoare-Brașov

In zi de sărbătoare

O r e v
In iarna anului 1945, unitatea mili

tară din care făceam parte străba
tea Ardealul, îndreptîndu-se spre 
front. Cu această ocazie am cunos
cut Țara Moților. Sărăcia și întune
ricul în care erau ținuți oamenii a- 
cestor locuri mi s-au întipărit adînc 
în minte. Vremea a trecut. Ziarele și 
radioul mi-au adus, în anii din 
urmă, sumedenie de vești despre 
trezirea la viață și a acestui colț de 
țară îndemnîndu-mă să-1 revăd.

Și iată-mă, după aproape 20 de 
ani, călătorind din nou pe Valea 
Arieșului. De la Turda, de-a lungul 
drumului, ne însoțește linia de înaltă 
tensiune care duce energia electrică 
pînă departe în munți. La Baia de 

Arieș, pe care o cunoscusem ca un 
sat mohorît, am întîlnit blocuri fru
moase de locuințe, străzi iluminate 
cu neon. Am vizitat aici complexul 
comercial, clubul modern, cu sală de 
spectacole, cinematograful, școala 
nouă, stadionul.

Șoseaua care șerpuiește spre Cîm- 
peni am străbătut-o cu scurte opriri 
la Lupșa și Bistra, unde am vizitat 
muzeul, căminul cultural, școala, 
magazinul universal, toate noi. Cîm- 
peni, localitatea de reședință a ra
ionului, e de nerecunoscut. La Scă
rișoara, medicul ne-a arătat noul 
dispensar-staționar, bine dotat cu 
aparatură medicală. Mai departe, 
numai la cîțiva kilometri, la Gîrda, 

s-au construit un dispensar vi 
nar și o școală nouă. Coborînd 
Roșia Montană, la Cărpiniș și 
Roșiei am văzut noi construcții 
locuințe pentru mineri, magazine, 
centrul muncitoresc Roșia Mont< 
iuncționează o școală profesion 
care pregătește sute de mineri, 
poalele bătrînului Chimic, unde 
mai văd și azi urme de pe vrem 
romanilor, intrau în șut minerii 5 
niți din împrejurimi cu autobuze

Revederea cu aceste locuri mi 
produs o puternică impresie. Mu 
cind cu pricepere și entuziasm pe: 
tru înfăptuirea politicii partidult 
oamenii din Țara Moților schimb 
înfățișarea vechilor așezări, își făt 
resc o viață mai bună și mai fiu 
moașă.

Gheorghe P. LĂZANU 
funcționar

La cabinetul tehnic al Uzinelor de tractoare din Brașov

Promisiuni
Gospodăria de stat Nădejdea, ra

ionul Băilești, a luat ființă cu patru 
ani în urmă. Sectoarele pomi-viticol 
și zootehnic au ponderea cea mai 
mare în activitatea gospodăriei 
noastre. O dată cu dezvoltarea gos
podăriei s-a simțit nevoia construi
rii unui castel de apă și a două 
blocuri de locuințe. Executarea a- 
cestor lucrări a fost încredințată în
treprinderii , regionale de construcții 
și prestări Oltenia (I.R.C.P.). Potrivit 
contractului, castelul de apă trebuia 
să fie dat în folosință în cursul 
anului 1962, iar locuințele — în de
cembrie 1963. De la început s-a por
nit însă la treabă destul de greu și 
s-a lucrat de mîntuială. S-a turnat 
fundația blocurilor și s-au pus cîte- 
va rînduri de cărămizi cînd tempe
ratura era foarte scăzută. In schimb, 
primăvara și vara, cînd se putea 
lucra, pe șantier se aflau 5—6 lu
crători, care umblau de colo pînă 
colo cîteva ore pe zi. Așa a trecut 
anul, fără să se fi terminat măcar 
castelul de apă.

Cum e gospodărit orașul
In anii puterii populare, orașul Turda 

s-a dezvoltat mult devenind un important 
centru industrial. Paralel cu construcția de 
noi întreprinderi și modernizarea celor 
existente, s-au clădit blocuri de lo
cuințe, școli etc, Dar în ce privește gos
podărirea și curățenia, orașul nostru a ra
mas în urmă. Și iată de ce spunem acest 
lucru.

In alte orașe s-au luat măsuri pentru a 
se împiedica vicierea aerului cu reziduuri 
de la fabrici. Fabrica de ciment din ora
șul nostru a fost dotată cu instalații care 
să împiedice răspîndirea prafului în at
mosferă. Dar, ce păcat că acestea nu 
funcționează. Credem că aceasta se da- 
toreșie lipsei de preocupare din par
tea conducerii fabricii și a organelor 
respective din ministerul tutelar. Dar nici 
sfatul popular orășenesc nu intervine cu 
toată hofărîrea pentru luarea măsurilor 
hecesare.

Mai sînt și alte aspecte negative în 
gospodărirea orașului nostru. Pe multe 
llrăzi din cartiere, din cauză că nu s-au

neonorate
Anul acesta, în ianuarie, am aflat 

că I.R.C.P. Oltenia s-a desființat și 
că executarea lucrărilor a fost pre
luată de Trustul regional de Con
strucții (T.R.C.L. Oltenia). Ne ’aștep
tam ca această întreprindere să 
ducă la bun sfîrșit lucrările într-un 
timp cît mai scurt. Nu s-a întîmplat 
așa. Sînt justificate, într-adevăr, o- 
biecțiile T.R.C.L.-Oltenia privind cali
tatea lucrărilor executate de I.R.C.P. 
(ce s-a făcut trebuie dărîmat și con
struit din nou). Dar discuțiile între re
prezentanții celor două întreprinderi 
durează prea mult. Ne-am Interesat 
la trustul regional și la sfatul popu
lar regional cînd vor. reîncepe lu
crările, dar din nici o parte nu ni 
s-a dat un răspuns clar. Promisiuni 
și iar promisiuni. Este timpul ca or
ganele regionale să tragă la răs
pundere pe cei vinovați de tărăgă
narea acestor construcții și să ia 
măsuri pentru a ii terminate în cel 
mai scurt timp.

Inq. Gheorqhe PÎRVU 
director G.A.S. Nădejdea

făcut la timp lucrări de reparații și între
ținere, au apărut gropi, care pe vreme 
de ploaie se transformă- în băltoace. Stră
zile din centru arătau mai bine, dar de 
la o vreme sînt mereu răscolite de să
pături : odată pentru instalația electrică 
subterană, apoi pentru cea telefonică, 
pentru apă și, în sfîrșit, pentru canalizare. 
Nu termină bine unii, că alții le iau locul. 
S-ar fi putut evita această situație dacă 
sfatul popular ar fi coordonat aceste lu
crări. Prea puțin se îngrijesc gospodarii 
orașului de amenajarea spațiilor verzi, iar 
echipele I.L.L. se deplasează foarfe greu 
acolo unde este nevoie de intervenția 
lor.

Multe dinfre acesfe lucrări gospodă
rești se pot executa cu sprijinul cetăjen'- 
lor, dornici să dea orașului înfățișarea cu
venită unui asemenea centru muncitoresc. 
E nevoie numai ca sfatul popular orășe
nesc să acorde atenția cuvenită acestor 
acțiuni gospodărești.

Un grup de cetățeni 
din orașul Turda

EFICACITATEA
SCRISORILOR NOASTRE

La redacție sosesc zilnic sute de scrisori de la corespondenți volun
tari și cititori ai „Scînteii“. Ele oglindesc aspecte diferite din viața oa
menilor, reliefează activitatea în producție sau obștească a colectivelor 
de muncă din toate domeniile, împărtășesc experiența înaintată dobîn- 
dită sau semnalează deficiențe care împiedică mersul înainte, cerînd 
luarea unor măsuri care să ducă la înlăturarea lor. Fie că sînt publicate, 
fie că sînt trimise autorităților în competența cărora cade rezolvarea lor, 
scrisorile au o eficiență deosebită.. Tocmai această latură interesează în 
primul rînd pe corespondenții voluntari, pe cititorii care s-au adresat 
ziarului. Publicăm cîteva corespondențe pe această temă .

Și în afara uzinei
în ultima vreme, membrii postului 

nostru de corespondenți voluntari, 
care cunosc multe din viața și mun
ca colectivelor în mijlocul cărora 
trăiesc, au stat de vorbă și cu tova
răși din afara uzinei. Mulți ne-au 
relatat fapte care meritau să fie cu
noscute de redacție și de cititori. U- 
neori, pe baza sesizărilor făcute de 
muncitori, organizăm raiduri-anche- 
tă într-un sector sau altul de activi
tate, iar constatările făcute le comu
nicăm redacției.

în rîndurile de față vom împăr
tăși din experiența postului nostru 
în semnalarea unor lipsuri consta
tate în afara uzinei. De la bun în
ceput ținem să precizăm că noi nu 
socotim încheiată misiunea noastră 
o dată cu trimiterea corespondenței 
la ziar. Dimpotrivă, urmărim ca re
zolvarea problemelor de care ne o- 
cupăm să fie dusă pînă la capăt, a- 
dică pînă la înlăturarea lipsurilor 
semnalate. In cazul cînd constatăm 
că nu s-au luat măsurile necesare, 
iar critica n-a avut cele mai bune 
urmări, revenim, informînd redac
ția asupra stării de fapt. Iată un 
exemplu : In toamna trecută, mai 
mulți muncitori ne-au atras atenția 
că în cartierul „23 August" sînt u- 
nele lipsuri în aprovizionarea popu
lației și în organizarea transportului 
în comun. într-un raid-anchetă or
ganizat în acest cartier am constatat 
că, într-adevăr, unele magazine nu 
erau aprovizionate cu mărfurile cele 
mai solicitate de cumpărători, iar Ja 
diferite unități existau o serie de 
produse de calitate necorespunză
toare, greu vandabile. A mai reieșit 
că pe strada Industriilor e necesară 
introducerea unei linii de autobuz.

IN ORELE LIBERE
Casa de cultură „Ion Vidu" din 

Lugoj reunește aproape în fiecare 
după-amiază zeci și zeci de oameni 
ai muncii. Muncitori și funcționari, 
colectiviști, profesori și elevi, gos
podine preferă să-și petreacă timpul 
liber în sălile diferitelor cercuri : de 
literatură, teatru, muzică, balet, artă 
plastică.

In ultimul timp amatorii de litera
tură au participat la o serată dedi
cată vieții și operei scriitorului Că
rnii Petrescu. Cu alt prilej au ascul
tat conferința „Eminescu și fol
clorul“.

Maistrul textilist Nicolae Cireșan, 
tehnicianul Dumitru Popescu, de la 
Fabrica „Mondial“, gospodina Maria 
Șuta, telefonista Maria Voronca ori 
funcționarul Tiberiu Ciorogan sînt 
numai cîțiva dintre cei care în orele 
de răgaz își însușesc măiestria acto
ricească. Ei pleacă des în turneu la 
căminele culturale din împrejurimi 
și se pregătesc pentru noi spectacole.

Cunoscută șt prețuită este orches
tra de muzică populară care face de
seori deplasări în mijlocul colecti
viștilor. Recent, la Ramna și Berzo- 
via această for.mație a fost aplaudată 
de peste 700 de spectatori. De ace
leași aprecieri se bucură și formația 
de balet compusă din 36 de persoa
ne, printre care telefonista Margare
ta Uihei, textilista Maria Palacek, 1 

Am întocmit un material care a fost 
publicat în „Scînteia“ nr. 5965. La cî
teva săptămîni după apariția scriso
rii, lipsurile semnalate nu fuseseră 
decît în mică parte înlăturate. Postul 
nostru a trimis redacției un nou ma
terial în care a arătat că Sfatul 
popular raional 23 August și alte fo
ruri nu au luat măsurile cuvenite 
pentru înlăturarea lipsurilor. Publi
carea corespondenței noastre a avut 
ca rezultat îmbunătățirea apro
vizionării populației din cartier. 
La rîndul său și I.T.B. a luat 
măsuri pentru mărirea numărului 
de vagoane pe traseul liniei de tram
vai nr. 28. Totuși considerăm că mă
sura luată de I.T.B. nu este mulțu
mitoare. Ar fi fost bine ca pe ruta 
Uzinele „23 August“, Fabrica de ca
bluri și materiale electroizolante 
(fosta „Electrocablul“) unde pe o 
distanță de peste 3 km se află mai 
multe întreprinderi, să circule, mă
car în orele de vîrf, un-autobuz, care 
ar descongestiona tramvaiul nr. 28, 
atît de aglomerat.

Putem da și alte exemple de scri
sori care au avut o largă eficacitate, 
într-o scrisoare intitulată : „Cum se 
poate stabili precis defecțiunea?“ se
sizam neajunsuri în activitatea unor 
unități ale cooperativei „Radio Pro
gres". Scrisoarea, însoțită de o notă 
a redacției, a contribuit la îmbună
tățirea deservirii populației de către 
unitățile criticate. Tot cu bune ur
mări s-au soldat și scrisorile în care 
sesizam că parcul „23 August“ nu 
era bine întreținut, că pavajul de pe 
strada Industriilor rămăsese desfă
cut în urma unor lucrări de intro
ducere a rețelei electrice subterane 
etc.

Postul nostru de corespondenți vo
luntari va continua să relateze zia

funcționara Maria Popescu, gospodi
na Doina Les.

In holul casei de cultură pictorii 
amatori expun tablouri care înfăți
șează aspecte ale vieții noi.

Ion VELICAN 
funcționar

Elevul a promovat
Vreau să vă relatez un fapt care 

m-a impresionat. Pe str. Leonte Fili- 
pescu nr. 93 din Capitală locuiește 
familia mecanicului Ion Gheorghe. în 
toamnă, fiul acestuia, Constantin, elev 
în clasa a VlI-a a Școlii de opt ani 
nr. 49, s-a îmbolnăvit. întreruperea 
frecvenței la cursuri un timp mai în
delungat putea duce la pierderea 
anului. Dar școala nu l-a lăsat să ră- 
rnînă în urma celorlalți. Profesorii 
Florica Stancu, C. Lunganu, Maria 
Drăguț, Niculina Crăiniceanu, Eugen 
Bodeanu au mers deseori acasă la 
elev, l-au ajutat să-și pregătească 
lecțiile predate colegilor lui în clasă. 
La examinare, elevul a obținut note 
bune la toate obiectele. Acum, însă
nătoșit, el urmează cursurile la 
școală, alături de colegii săi.

Clemența STERESCU 
gospodină 

rului multe alte aspecte din afara u- 
zinei. Sîntem convinși că cei „vizați“ 
în scrisori vor vedea în critică 
un ajutor prețios și își vor îmbună
tăți continuu activitatea.

Nicolae IUTES, strungar ; 
Petre IORDAŒE, laborant ; 
Constantin POPA, tehnician, 
și Ion ȘERBĂNESCU, inginer, 
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ de Ia 
Uzinele „23 August“-București

După ce au văzut 
lumina tiparului

Unele corespondențe trimise de 
noi în ultimul timp redacției au 
popularizat experiența valoroasă a 
unor colective de muncă fruntașe, 
succese în introducerea tehnicii noi. 
Altele au scos la iveală anumite 
greutăți pe care colectivul nostru 
le-a întîmpinat în îndeplinirea pla
nului. Toate scrisorile publicate au 
avut ecou. Tovarășii de muncă a- 
preciază activitatea noastră de co
respondenți voluntari tocmai pentru 
eficacitatea ei. La un moment dat 
nu puteam îndeplini la timp planul 
de producție din pricina slabei a- 
provizionări cu unele materii prime 
și materiale de bază. întreprinderi
le colaboratoare nu-și respectau 
obligațiile. Ne-am adresat „Scînteii“. 
în urma publicării corespondenței 
intitulate „De ce nu sînt respectate 
contractele“, Uzinele „Grivița Ro- 
șie“București, Combinatul siderur
gic Reșița și altele au recuperat ră- 
mînerile în urmă, iar acum respectă 
termenele de livrare.

O mare satisfacție ne-a dat publi
carea scrisorii sub titlul „Planul se 
îndeplinește, dar cum?“ în cîteva 
rînduri am căutat să dezbatem pro
blema îndeplinirii planului în sal
turi, consecințele negative ale aces
tui mod de lucru. Apariția scrisorii 
a stîrnit un viu interes. Chiar dacă 
la început cei vizați nu au fost prea 
bucuroși, în cele din urmă și-au dat 
concursul la îmbunătățirea situației. 
Comitetul de partid a organizat, pe

Institutul de cercetări în construcții 
și economia construcțiilor din Bucu
rești : se urmărește comportarea la 
uzură a țevilor din polipropilenă și 
etilenâ pentru instalații de apă 

caldă 

această temă, o analiză temeinică, cu 
prilejul căreia a indicat măsuri de 
înlăturare a cauzelor îndeplinirii 
planului în salturi, urmărind pînă 
la capăt soluționarea acestei pro
bleme.

Menționăm că scrisorile apărute 
în paginile „Scînteii“ s-au bucurat 
de atenția cuvenită din partea con
ducerii întreprinderii, a comitetului 
de partid și, cînd a fost cazul, din 
partea unor foruri superioare.

Ținem de mai mulți ani o strînsă 
legătură cu ziarul și am observat că 
dintre scrisorile trimise de noi sînt 
selecționate pentru apariție acelea 
care pun o problemă de interes mai 
larg, a cărei rezolvare poate avea 
consecințe nu numai în întreprinde
rea respectivă. Fiecare scrisoare 
trimisă, chiar dacă nu vede lu
mina tiparului,, șe rezolvă, în sen~- 
sul că e urmată „de măsuri practice.

Ne-am convins însă că eficiența 
scrisorilor depinde în primul rînd 
de noi. Nu trebuie să ne mulțumim 
cu simpla trimitere a unei scrisori 
ci, fie că se publică sau nu, este 
nevoie să urmărim pînă la capăt re
zolvarea problemei pe care o tra
tează. Sprijinul redacției trebuie, de 
asemenea, să fie foarte activ. Sînt 
cazuri cînd intervenția noastră nu 
poate schimba prea multe. De aceea, 
credem că redacția ar trebui să ur
mărească și mai sistematic scrisorile 
critice apărute, revenind, după o pe
rioadă de timp, pentru a arăta ce 
efecte au avut. Aceasta ar mări, 
după părerea noastră, spiritul de 
răspundere al celor vizați.

Constantin PETROVICI, tehni
cian, și Victor GHIRILÀ, tehni
cian, din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii“ 
de la Atelierele R.M.R.—Nico- 
lina Iași

Ajutor în realizarea 
planului

Am îndrăgit mult munca de co
respondent voluntar al „Scînteii“ 
deoarece pot da și pe această cale 
o mînă de ajutor colectivului în mij
locul căruia muncesc și trăiesc. Su
biectele scrisorilor trimise redacției 
le-am ales de la locul meu de mun
că, întreprinderea forestieră Tg. 
Jiu, și din orașul în care trăiesc. 
Gorjul — care era unul din cele mai 
sărace județe ale țării, a cunoscut în 
anii regimului nostru schimbări deo
sebit de mari. Petrolul, cărbunele, 

ÎMBUNÀTÀflREÂ MUNCII
ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC

Sectorul zootehnic al gospodăriei 
colective din Grădiștea, raionul Fău- 
rei, s-a dezvoltat continuu, cuprin- 
zînd acum peste 600 bovine,’ 2 500 
ovine, 400 porcine, 5 000 de păsări. 
Cu prilejul analizei făcute la sfîrși- 
tul anului trecut s-a apreciat însă că 
rezultatele obținute în ce privește 
producția de lapte, creșterea în 
greutate a animalelor și procentul 
de natalitate nu au fost pe măsura 
posibilităților. Pornind de la aceas
ta, o dată cu întocmirea planului de 
producție pe anul 1964, comitetul 
raional de partid a sprijinit consi
liul de conducere și comitetul de 
partid din gospodărie să ia o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii în sectorul zootehnic. S-au 
întocmit rații de furajare pentru 
fiecare specie de animale și s-au 
stabilit metode de preparare a nu
trețurilor, s-a organizat o bună evi
dență a producției și s-a hotărît ca 
periodic să se analizeze cum se 
muncește la ferme și ce rezultate se 
obțin.

Pentru îmbunătățirea muncii po
litico-educative în rîndul îngrijito
rilor, în sectorul zootehnic s-au for
mat două organizații de bază. Ele 
au organizat consfătuiri cu îngriji

lemnul — importante resurse natu
rale — sînt puse în valoare. Viața 
tăietorilor de pădure s-a schimbat și 
ea. Firezul și toporul de altădată 
sînt înlocuite tot mai mult cu fe- 
răstraie mecanice, locul atelajelor 
l-au luat puternice tractoare și fu- 
niculare, iar țapina a fost înlocuită 
cu autotrolii și macarale. Am găsit 
aici destule subiecte de scris.

în același timp, am informat re
dacția și despre unele aspecte nega
tive, rugînd-o să intervină pentru 
lichidarea lor. într-o scrisoare sesi
zam că utilajele din exploatările fo
restiere nu erau folosite la întreaga 
lor capacitate. Aceasta în primul 
rînd din cauza pregătirii insuficiente 
a celor care le deserved!!.- Scrisoarea 
publicată cu titlul „Cui' încredințăm 
utilajele“ a fost discutată cu toți 
muncitorii care deservesc utilajele și 
a fost afișată la gazetele de/perete.’ 
La puțină vreme, conducerea între
prinderii noastre a organizat cursuri 
de ridicare a calificării ; organul tu
telar (D.R.E.F. Oltenia) a înființat 
în aceste luni noi cursuri de califi
care pentru personalul care deser
vește utilajul din exploatări ; Mi
nisterul Economiei Forestiere a edi
tat instrucțiuni de folosire a ferăs- 
traielor mecanice, iar prin centrul 
de documentare forestieră (C.D.F.) 
au fost difuzate materiale care 
au luat în discuție această proble
mă. Ca urmare, utilajele din în
treprinderea noastră sînt mai bine 
folosite. Aceasta a făcut ca în 
trimestrul I a.c., planul la ferăstra- 
iele mecanice să fie îndeplinit în 
proporție de 105,7 la sută, la funi- 
culare — în proporție de 100,1 la 
sută, la tractoare — de 100,5 la sută 
etc. în același timp, producția glo
bală a fost îndeplinită în proporție 
de 110,3 la sută, iar' productivitatea 
muncii — de 102,5 la sută. Rezultate 
bune s-au obținut și în lunile apri
lie și mai.

într-o altă scrisoare am informat 
redacția că unii ingineri și tehnicieni 
calificați pentru munca din pădure 
părăsesc locurile lor de muncă și se 
angajează în alte sectoare de acti
vitate. în răspunsul pe care redacția 
mi l-a comunicat am văzut că scri
soarea mea, deși nu a fost publicată, 
a stat în atenția conducerii Mi
nisterului Economiei Forestiere. Răs
punsul semnat de tov. ing. Gh. Lazăr, 
adjunct al ministrului, informează 
asupra unor măsuri care vor asigura 
stabilitatea cadrelor tehnice medii și 
superioare calificate în sectorul fo
restier.

Constantin CĂLUGĂRU 
inginer silvic

torii, în cadrul cărora s-au popu
larizat metodele folosite de frun
tași și au fost criticate lipsurile, 
au antrenat pe toți îngrijitorii la a- 
plicarea întocmai a măsurilor prevă
zute în planul de producție. S-a a- 
menajat o cameră de preparare a 
furajelor, iar sub un șopron s-a or
ganizat tocarea furajelor grosiere. 
Din prima lună a acestui an nu s-au 
mai dat animalelor nici un fel de 
furaje nepreparate. S-a introdus evi
dența zilnică a producției de lapte, 
cîntărirea animalelor la sfîrșitul lu
nii. Toate acestea au avut ca ur
mare creșterea producției de lap
te și a greutății animalelor puse 
la îngrășat, prevenirea pierderi
lor. în primele 4 luni ale acestui 
an gospodăria a putut livra conform 
planului cantitățile de lapte contrac
tate, 42 bovine îngrășate și 40 de 
porci.

Acum, în primăvară, colectiviștii 
se ocupă de folosirea rațională a fu
rajelor verzi cultivate, de executarea 
lucrărilor care contribuie la sporirea 
producției de furaje, de realizarea 
noilor construcții de adăposturi.

Petre VERIGĂ 
instructor de partid
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Pe valea Oltului, în raioanele Caracal și Corabia, sînt concentrate majoritatea suprafețelor irigate din regiunea Oltenia. Aici s-au teiminat 
lucrările de amenajare pe mai bine de 8 000 hectare. Apa necesară pentru această suprafață este asigurată din Olt, cu ajutorul stației de 

pompare electrică, pe care o vedem în fotografia de mai sus

IRIGAREA CULTURILOR
In multe gospodării de stat și colective, suprafețele amenajate pen

tru irigat au crescut simțitor față de anul trecut, ceea ce creează condi
ții să se obțină producții sporite, pe întinderi mai mari de teren. Pentru 
aceasta este însă nevoie ca sistemele de irigat să fie puse la punct, pînă 
la cel mai mic amănunt, încît udările să se facă la timp, cu cantități 
suficiente de apă. Redacția ziarului nostru a organizat un raid-anchetă 
prin cîteva unități agricole socialiste din regiunile București, Dobrogea, 
Galați și Oltenia, în legătură cu stadiul lucrărilor de irigare. Iată cele 
constatate cu acest prilej.

Bunii gospodari 
s-au pregătit din timp

Terminarea amenajărilor în ve
derea irigării culturilor a constituit 
o preocupare permanentă pentru 
multe gospodării colective și de stat 
din regiunile amintite. La G.A.S. 
Brateș, raionul Galați, unde se irigă 
1 680 ha, totul este bine pregătit. Au 
fost revizuite și reparate cele 41 de 
agregate pentru irigat, s-au termi
nat curățirea canalelor, taluzarea și 
despotmolirea lor. încă din iarnă, 
oamenii care lucrează în acest sec-

tor — mecanici, vadagii, mînuitori 
de agregate — au fost școlarizați 
temeinic. Consiliul gospodăriei a 
stabilit măsurile necesare ce trebuie 
luate ca fiecare udare să se termine 
în zece zile. Pînă acum s-a făcut 
prima udare pe întreaga suprafață 
cultivată cu lucernă și grîu. Siste
mele de irigat și utilajele de udare 
sînt puse la punct și în gospodăriile 
de stat Bej ani și Stăncuța din Trus
tul Brăila. Ca urmare, lucrătorii de 
la G.A.S. Bejani au irigat întreaga 
suprafață de 416 ha cu lucernă și au 
făcut udarea de aprovizionare pe 
354 ha cultivate cu porumb.

Consiliul agricol regional Bucu
rești împreună cu Districtul de gos
podărire a apelor au luat măsuri ca 
revizuirea și repararea utilajului și 
a canalelor, precum și modernizarea 
stațiilor de pompare să înceapă încă 
din toamna anului trecut. Au fost 
electrificate 17 stații în raioanele 
Zimnicea, Călărași, Oltenița, Fetești, 
agregatele de aspersiune și sistemele 
de irigație au fost puse în stare de 
funcționare mult mai din vreme de- 
cît anul trecut.

Rezultate bune s-au obținut și în 
unele unități agricole din regiunea 
Oltenia. Pe Valea Oltului, unde sînt 
concentrate majoritatea suprafețe
lor irigate, s-au terminat parțial lu
crările la sistemul Stoenești-Vișina, 
care permite încă de pe acum iri
garea a 8 000 ha. La gospodăria de 
stat Rusănești, gospodăriile colective 
Băbiciu, Jieni, Gostavățu, Tia Mare, 
Izbiceni și în numeroase alte locuri, 
pregătirea agregatelor de aspersiune, 
întreținerea rețelei de canale și lu-

Invatamintul și practica
Pe marginea unei lucrări de pedagogie

crările hidrotehnice s-au terminația 
timp, ceea ce a permis colectiviști
lor și lucrătorilor din gospodăriile 
de stat să înceapă udatul. într-o se
rie de gospodării din regiunea Olte
nia se folosesc tot mai mult, pentru 
irigații, sursele de apă locale. Colec
tiviștii din comunele Călărași și Or- 
lea, raionul Corabia, au prevăzut să 
irige cu mijloace proprii cîte 70 ha 
cultivate cu porumb. Consiliul agri
col raional le-a asigurat din timp 
proiectele și asistența tehnică. Su
prafețele prevăzute a fi irigate prin 
brazde sînt gata amenajate. Și în co
munele Dăbuleni, Ișalnița, Coțofenii 
din Față și altele s-au luat măsuri 
pentru extinderea irigațiilor prin 
mijloace proprii. Au fost curățate 
unele izvoare naturale, s-au amena
jat stăvilare și sute de kilometri de 
canale.

Anul acesta, în regiunea Dobrogea 
culturile irigate ocupă o suprafață 
de peste 20 000 ha. încă de la înce
putul lunii martie, în numeroase 
unități, agregatele pentru irigat erau 
pregătite, canalele desfundate. Dis
trictul regional de gospodărire a a- 
pelor din Constanța, împreună cu 
consiliile agricole regional și raio
nale, au stabilit pentru fiecare gos
podărie grafice care cuprind peri
oadele de udare, cantitatea de apă 
necesară la hectar etc. în prezent, 
în aproape toate unitățile s-a în
ceput irigarea culturilor. Asemenea 
măsuri vor contribui ca în perioada 
de vegetație a plantelor să se poată 
face la timp irigațiile și, pe această 
cale, să se asigure obținerea unor 
recolte mari.

Experiența valoroasă a miilor de 
profesori și învățători este un bun 
prețios al școlii noastre care pre
gătește cu succes pentru viață tî- 
năra generație. Corpul didactic, 
dornic să-și perfecționeze neconte
nit activitatea, așteaptă cu viu in
teres lucrări de pedagogie menite 
să contribuie, prin generalizarea ex
perienței acumulate în diferite școli, 
la realizarea obiectivului principal 
al procesului ..ds învățămînt : însu
șirea temeinica de către elevi a cu
noștințelor științifice și culturale, le
garea strîrisă a învățămîntului de 
practica construcției socialiste în 
țâra noastră. Este firesc deci in
teresul pe care l-a produs apariția 
unei lucrări cu titlul „Aspecte ale 
legării învățămîntului de practi
că“, elaborată de un colectiv al In
stitutului interregional de perfecțio
nare a cadrelor didactice din Bucu
rești, condus de conf. Constantin 
Drăgulescu și lector T. Teodorescu.

Cartea, bogată ca tematică, înmă
nunchează o suită de articole despre 
predarea unor discipline cu largi a- 
plicații practice. Sprijinite pe rea
lități ale vieții, unele lucrări înse
rate în volum izbutesc să depă
șească limitele obișnuitelor articole 
de orientare pedagogică generală. 
De exemplu, cele intitulate „Lega
rea învățămîntului de practică, de 
producție, în cadrul predării fizicii“ 
și „Cum se poate realiza o strînsă 
legătură între cunoștințele teoreti
ce și practice prin predarea chi
miei“ propun cîteva soluții în 
ce privește asigurarea însușirii te
meinice de către elevi a celor mai 
importante și uneori celor mai difi
cile lecții ; autorii relevă, între al
tele, că demonstrațiile de laborator, 
filmele și diafilmele, vizitele în în
treprinderi, ilustrarea diferitelor 
principii teoretice cu materiale di
dactice obișnuite, cît și cu cele care 
marchează aplicarea legilor fizicii și 
chimiei în condițiile concrete de 
producție, graficele, diagramele, ta
belele etc.- contribuie la dezvoltarea 
gîndirii logice a elevilor, la înțele
gerea importantelor realizări în do
meniul dezvoltării industriei și agri
culturii socialiste în anii puterii 
populare.

Socotim că este utilă și prezen
tarea concretă a modului cum une
le cadre didactice îmbină predarea 
cunoștințelor teoretice cu cele prac
tice în cadrul diferitelor tipuri de 
lecții, făcută în articolele „Unele 
aspecte ale legării teoriei de prac
tică în predarea științelor naturale“, 
„Legarea învățămîntului de practi
că, de producție, prin predarea a- 
griculturii“ ș.a. în concordanță cu 
actualele programe și manuale, 
autorii înfățișează aspecte conclu
dente din activitatea unor profesori 
în ce privește legarea noțiu
nilor științifice de viață în lecții de 
comunicare a noi cunoștințe,

laborator, la colțul viu al naturii, pe 
ogoarele unităților agricole socialis
te, în lecțiile de recapitulare curentă 
și finală ; totodată, autorii atrag a- 
tenția asupra necesității diferențierii 
predării diferitelor teme pe cicluri 
de învățămînt, potrivit particulari
tăților de vîrstă ale tineretului șco
lar, în funcție de posibilitățile con
crete de realizare a unor astfel de 
lecții. Se subliniază, pe bună drepta
te, că studiul aprofundat al metodelor 
care stau la baza creșterii producției 
agricole, cunoașterea directivelor 
partidului și guvernului privind dez
voltarea agriculturii socialiste con
tribuie la buna pregătire a elevilor, 
le dezvoltă dragostea pentru munca 
în agricultură. Dar, deși în carte e- 
xistă asemenea pagini utile, în an
samblu ea nu satisface cerințele ca
drelor didactice. Aceasta, în pri
mul rînd, din cauza documen
tării sărace, insuficientei studieri 
și aprofundări a rezultatelor poziti
ve existente în școli în predarea fi
zicii, 
turii

Ar 
din 
pecte pedagogice ale legării învăță- 
mîntului de practică, de producție“ 
să dea orientarea și fundamentarea 
științifică generală a lucrării. Din 
păcate însă, articolul plutește în sfe
re foarte abstracte, abundă în gene
ralități și nici nu încearcă măcar, 
dacă nu sub forma generalizării ex
perienței înaintate, cel puțin . prin 
expunerea unor cazuri concrete să 
prezinte experiența acumulată în 
legarea învățămîntului de practică 
în diferite școli din țara noastră. Pu
ținele exemple date, aici ca și în în
treaga culegere, nefiind nominaliza
te pe școli, lasă impresia că sînt im
provizate de autori. Deoarece nu in
tenționăm să intrăm în amănunte, 
ne vom opri doar asupra unei greșeli.

După cum se știe, legarea învăță
mîntului de practică, de viață se 
realizează prin întregul proces in- 
structiv-educativ. Cu toate acestea, 
în definirea acestui principiu pe
dagogic fundamental, autorul nu 
ține seama în măsura dorită de ro
lul hotărîtor al lecției în asigurarea 
legării de practică a învățămîn
tului. Naște nedumerire faptul că 
despre rolul lecției se amintește 
doar pe la sfîrșitul articolului, în- 
tr-un stil pe care nu-1 putem numi 
decît telegrafic : „Amintim în fine că 
se urmărește îmbunătățirea învăță
mîntului general și prin sporirea 
eficacității lecțiilor, prin activizarea 
metodelor de predare“. Chiar și în 
capitolul „Unele probleme didactice 
pe care le ridică legarea învățămîn
tului de practică, de producție“, au
torul se rezumă la enunțarea unor 
îndatoriri elementare ale cadrelor di
dactice — să nu întîrzie de la lecție, 
să aducă la timp în clasă material 
didactic, să nu-și irosească ora cu

chimiei, matematicii, agricul- 
etc.
fi fost firesc ca, fiind primul 
culegere, articolul „Unele as-

consultarea catalogului etc. — în loc 
să sugereze modalități de organizare 
și desfășurare metodică a lecțiilor, 
recomandate de experiența noastră 
pedagogică în vederea realizării le
gării școlii de viață.

Lipsa de preocupare pentru apro
fundarea temei abordate este evi
dentă, credem, și în articolele „As
pecte ale legării teoriei de practică, 
de producție, în predarea geogra
fiei“ și „Contribuția lecțiilor de lu
cru manual la legarea teoriei de 
practică“, „Aspecte ale legării învă- 
țămîntului de practică în cadrul 
predării matematicii“ ș.a. După cum 
se știe matematica este o disciplină 
cheie pentru însușirea temeinică a 
multor cunoștințe științifice, iar în
semnătatea unui articol de îndru
mare a profesorilor de matematică, 
în cadrul unei asemenea culegeri, 
este evidentă. Dar articolul înainte 
amintit, rezumîndu-se la afirmații 
generale, arhicunoscute, este de o 
utilitate îndoielnică. Bunăoară, deși 
este luată în discuție în două mo
duri (la paginile 35 și 38) proble
ma calculelor aproximative, artico
lul nu conține exerciții concludente 
care să demonstreze legătura aces
tei teme cu viața. Peste alte capi
tole — cele referitoare la împărți
rea în părți proporționale — se tre
ce prea repede, fără să se arate im
portanța lor practică. N-ar fi fost 
mai indicat să se dea cîteva exem
ple de alcătuire și citire a grafice
lor, atît de necesare în procesul de 
producție, cît și în interpretarea stu
diilor teoretice ? Credem că da.

Cu atît mai mult cu cît se adre
sează cadrelor didactice, autorii cu
legerii aveau, după părerea noastră, 
datoria să se ocupe cu mai multă 
atenție de problemele 
ținut și de 
re, începînd

titlurilor,

Deficiențe care trebuie 
înlăturate grabnic

Cu prilejul raidului s-a constatat 
că pregătirile în vederea începerii 
udărilor n-au fost terminate peste 
tot. Deși timpul este destul de înain
tat, în unele gospodării de stat și co
lective amenajarea sau reamenaja- 
rea sistemelor de irigat sînt întîr- 
ziate. în regiunea București n-au 
fost amenajate în întregime supra
fețele de teren unde s-au con
struit canale principale. Numai în 
raionul Călărași s-ar mai putea 'ame
naja în plus peste 2 000 ha față de 
cele irigate pînă acum. Rămase în 
urmă sînt și. lucrările de reamena- 
jare a sistemelor de irigat din unele 
gospodării de stat, care aparțin Trus
tului Brăila. La G.A.S. Nazîru, ace
ste lucrări sînt abia la început.

Unele deficiențe se semnalează și 
în ce privește punerea în stare de 
funcționare a utilajului pentru iri
gat. Cu cîtva timp în urmă, din cele 
181 de agregate cu jet mediu pe care 
le au gospodăriile de stat din Trus
tul Brăila, numai 97 erau în stare 
de funcționare. Pentru celelalte lip-

seau o serie de piese ca : garnituri 
de cauciuc, conducte etc. La fel stau 
lucrurile și în regiunile București și 
Oltenia. încă din luna august 1963, 
Trustul G.A.S. Craiova a întocmit o 
listă cu piesele necesare, pe care a 
înaintat-o bazei de aprovizionare nr. 
2 Craiova. Din cele comandate a 
sosit numai o mică parte : din 71 de 
furtune de aspirație s-au livrat 32, 
din 1190 bucăți conducte diferite, 
doar 370 bucăți etc. Din această 
cauză nu pot funcționa 40 de insta
lații. în gospodăriile de stat Breasta, 
Sadova, Dobrosloveni și altele, pen
tru a suplini lipsa unor conducte, 
s-au tăiat și s-au sudat cele vechi. 
Trebuie luate măsuri ca aprovizio
narea cu piesele necesare să se facă 
la timp, încît toate aspersoarele 
să poată fi folosite din plin.

Și în unele unități din regiunea 
Dobrogea există deficiențe care ar 
putea fi evitate. La gospodăria de 
stat Ovidiu irigațiile de aprovizio
nare la porumb s-au făcut doar pe 
14 ha în loc de 80, cît era prevăzut ; 
la gospodăria colectivă Satu Nou, 
din 11 agregate nu funcționează de- 
cît 8, pentru că 3 din ele n-au per
sonalul necesar. Tot aici utilajele se 
defectează des din cauza reparații
lor slabe. în unele gospodării nu 
s-au asigurat suficienți oameni ca 
agregatele să poată lucra continuu.

Cu prilejul raidului s-a constatat 
că nu peste tot suprafețele amena
jate pentru irigat sînt folosite inten
siv, încît de pe ele să se obțină pro
ducții cît mai mari. în regiunea 
București, din cele aproape 20 000 de 
hectare, numai 1 300 sînt planificate 
a fi însămînțate cu culturi duble, 
ceea ce este prea puțin față de posi
bilități. Dacă pe terenurile amena
jate s-ar însămînța în cultură du
blă porumb și alte nutrețuri nu nu
mai că eficiența economică ar 
spori simțitor, dar s-ar putea asigura 
pentru animale cantități sporite de 
furaje. *

în gospodăriile de stat și colective 
din regiunile București, Dobrogea, 
Galați și Oltenia semănatul culturi
lor pe terenurile amenajate pentru 
irigat s-a terminat. Ploile din/ ulti
mul timp au 'satisfăcut, în oarecare 
măsură, nevoia de țipă a plantelor. 
Dar o dată cu încălzirea timpului, 
plantele vor avea tot mai multă ne
voie de apă. Iată de ce este necesar 
ca peste tot unde pregătirile în ve
derea udărilor n-au fost încheiate, 
ele să fie grabnic terminate.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole, conducerile uni
tăților agricole socialiste au datoria 
să ia toate măsurile ca lucrările hi
drotehnice să fie terminate, ca re
țeaua de canale și utilajul de irigat 
să fie puse în çel mai scurt timp în 
stare de funcționare, astfel ca udă
rile să fie făcute la termene optime.

CoNstructorul de înălțimi
De sus, la treizeci de metri dea

supra orașului, vezi apropiindu-se 
lungile trenuri, semafoarele încli- 
nîndu-se pînă departe. Un tînăr, re
zemat de cofrajul de lemn în care 
se va închega curînd betonul, ur
mărește forfota peroanelor, gînditor. 
Dedesubt sînt zece etaje, dar tînărul 
nu pare a le lua în seamă, e obișnuit 
cu înălțimea.

înainte de a urca aici privisem 
de jos prismele masive ale celor 
trei blocuri-turn (CI, C2, C3) din an
samblul de locuințe ce se constru
iește lîngă gara din Bacău. Aurel 
Mușat, inginer șef al T.R.C. Bacău, 
îmi vorbea despre echipa de dul
gheri condusă de Iosif Simon, adu- 
cîndu-i laude cu care, probabil, s-ar 
fi arătat zgîrcit în prezența echipei. 
Una din aprecierile inginerului mi-a 
rămas în minte : „Uite, zicea el, a- 
rătînd spre terasa blocului CI, ce 
frumos au scos pergola aceea 1 Par- 
că-i desenată pe hîrtie 1..."

L-am întrebat pe Iosif Simon, 
ful echipei, (ne aflam acum pe 
rasa blocului C2 unde băieții 
Simon executau o pergolă asemă
nătoare) ce farmec aparte are 
gheria între celelalte meserii, 
întrebare fără greș : așa cum 
așteptam, tînărul constructor 
descris specialitatea ca pe cea 
frumoasă din cîte au fost pînă acum 
inventate

— Nu se poate concepe beton 
fără dulgheri, zice tînărul șef de 
echipă. De jos, de la fundații, pînă 
aici noi ridicăm blocul. După noi 
vin finisorii (mozaicari, zidari, vop
sitori, instalatori).

Vorbindu-mi despre munca lui, 
despre echipa pe care o conduce, 
Simon dă prea puține amănunte 
despre sine. E dintr-o comună de 
lîngă Bacău, Lespezi, care alături 
de alta, Gîrleni, constituie adevăra
te „pepiniere" de dulgheri pentru 
șantierele orașului, meseria fiind 
transmisă din tată-n fiu. Dar dul- 
gheria a învățat-o bine pe șantiere. 
La 24 de ani are în urmă o mulți
me de șantiere unde a muncit, tine
rețea lui fiind o adevărată „antolo
gie" a construcțiilor în regiunea Ba
cău (Săvinești, Bacău, Roman etc). 
Din 14 septembrie 1962 e șef 
echipă („a fost detașat șeful 
echipă la Onești și am rămas eu 
în locul lui"... aproape că se scuză 
tînărul). Are acum 17 oameni în 
brigadă cu care confecționează și 
montează anual peste 12 000 metri 
pătrați de cofraje 1 Trei oameni din 
echipă au primit titlul de fruntași în 
producție pe anul 1963 (Petre Bortă, 
Gh. Mititelu și el, Simon) iar brigă
zii i s-a decernat diplomă de frun
tașă.

Stînd de vorbă cu Iosif Sîmon am 
încercat o bucurie pe care mi-au 
dăruit-o și discuțiile cu alți tineri 
constructori ori muncitori din indus
trie, de diferite profesiuni: bucuria 
perspectivei. Nu „de-aici pînă aici" 
sau „atît am de făcut și de rest să 
se ocupe alții". Totul îi interesează 
pe tinerii zilelor noastre, ei încearcă 
să priceapă temeliile profesiunilor 
lor, se ridică 
meșteșugărești de
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Preluarea u-

rea 
în mod supărător, 
nor pasaje din alte lucrări apăru
te, fără mențiunea de rigoare, așa 
cum s-a procedat în articolul „As
pecte ale legării învățămîntului de 
practică în cadrul predării matema
ticii“, este, evident, un procedeu de
loc onest.

Cartea ar fi ajuns în mîinile ci
titorilor mult îmbunătățită dacă au
torii și Editura didactică și pedago
gică ar fi acordat atenția cuvenită 
asigurării nivelului teoretic ridicat 
pe care trebuie să-1 aibă o lucra
re adresată corpului profesoral și în
deosebi prezentării și generalizării 
experienței pozitive a cadrelor di
dactice, menită să contribuie la per
fecționarea continuă a procesului de 
învățămînt în școala de cultură ge
nerală.

Prof. Silvia RĂDULESCU
Școala medie nr. 28 din București, 
Lector unlv. Ion CERGH1Ț

Porumbel Foto Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”

In secția moară a întreprinderii de morărit și panificație „Dobrogea" 
din Constanța Foto Agorpres

Constructoriil de plante
Ars de vînt ca

Gh. Nicolescu, „inginerul cel tînăr 
de la gospodăria agricolă colectivă 
„1 Mai" din Țepu (regiunea Galați) 
amintește, prin culoareg părului și 
a ochilor, de petrol.

— Nu-i de mirare, spune el. Sînt 
prahovean.

— Cum te simți în Moldova ?
— De-al casei 1 A trecut perioada 

de aclimatizare. Cu un an și ceva 
în urmă, cînd am venit în comună, 
nu prea eram în 
mir amintindu-mi : 
vins că nu există loc mai frumos 
ca în Țepu. Gîndiți-vă numai : gos
podăria noastră are trei mii patru 
sute de hectare teren agricol și un 
fond de bază de peste trei milioane. 
O forță, nu ?

Să recapitulăm : vasăzică Gh. Ni
colescu a terminat Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu" din București 
în 1963. După un stagiu de practică 
de șase luni în Țepu, și-a dat exa
menul de stat și s-a înapoiat în a- 
ceastă comună. Curînd și-a cîștigat 
stima colectiviștilor, a devenit o 
prezență necesară, așteptată în via
ța comunei. Ca să-l deosebească de 
zootehnist, un om mai vîrstnic, oa
menii i-au spus „inginerul cel tînăr". 
Dar trebuie să-i auzi rostind aceas
tă „poreclă" ca să-ți dai seama de 
dragostea de care se bucură în rîn- 
dul lor absolventul de acum un an. 
E locțiitor al secretarului organiza
ției U.T.M. din comună („tinerii noș
tri sînt grozavi : au plantat pomi a- 
duși de la G.A.S. Nicorești în toată 
comuna, au curățat islazul, au re- 
amenajat stadionul... Acțiuni între
prinse de organizația noastră în 
ultimele săptămîni...") în timpul ier
nii Gh. Nicolescu a predat lecții în 
cadrul a trei cercuri de învățămînt 
agrozootehnic (120 de cursanți), a 
ținut conferințe științifice. Iar la că
minul cultural din comună tînărul

de soarele mării,

largul meu. Mă 
acum sînt cori

TEATRE. — Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne: OEDIP — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: PRINȚESA 
CIRCULUI — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
ORFEU ÎN INFERN — (orele 19); (Sala 
Studio): O FEMEIE CU BANI — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ 
Bd. Magheru): PEER GYNT
19.30) ; (Sala Studio): CASA CU DOUA
INTRĂRI — (orele 20). Teatrul ’ '
Sturdza-Bulandra" (Sala 
Măgureanu 1): ORESTIA 
(Sala Studio, din str. Alex. 
JOCUL DE-A VACANȚA 
Teatrul de Comedie: UMBRA
19.30) . Teatrul Muncitoresc _____ ____
Iești: BĂIAT BUN DAR... CU LIPSURI 
— (orele 19,30). Teatrul pentru copii și 
tineret (Sala din Str. C. Miile): LOGOD
NICUL DE PROFESIE SE ÎNSOARĂ — 
(orele 20). (Sala pentru copil, din Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24): NU PREA 
ALBĂ CA ZĂPADA ȘI MOTANUL DES
CĂLȚAT — (orele 16). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy): ȘAP
TE PĂCATE — (orele 17), REVISTA DE 
ALTĂDATĂ — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică“ (Sala din Str. Academiei): PO
VESTEA PORCULUI — (orele 16), EU Șl 
MATERIA MOARTĂ — (orele 20,30). Cir
cul de stat: BERLINER ATRACTION — 
(orele 19,30).

CINEMATOGRAFE. — Imblînzitorii 
de biciclete — cinemascop : Sala Pa-

(Sala din
— Jorele

„Lucia 
din Bd. Schitu
— (orele 19,30); 
Sahia nr. 76 A):
— (orele 19,30).

(orele 
C.F.R.-Giu-

agronom s un interpret valoros al 
echipei de teatru.

Despre pămîntul gospodăriei co
lective inginerul vorbește ca un 
gospodar.

— Avem ceva teren în pantă. îna
inte oamenii îl arau, vorba aceea, 
ca în balade : din deal în vale. A- 
nul acesta conducerea gospodăriei 
a generalizat pe toate suprafețele 
arătura pe curbă de nivel. Astfel 
pămîntul bun nu mai este dus de 
ape, culturile îl fixează. în legătură 
cu dealurile (Țepu nu duce lipsă de 
ele 1) mă gîndesc să plantăm viță 
de vie pe rădăcini proprii pe tere
nul nisipos al Dealului Gol. Mai 
mult de 800 kg secară la ha nu 
scoatem de aici. Struguri, cel puțin 
4 000 kg ! M-am sfătuit și cu con
ducerea G.A.C.-ului și m-am bucu
rat aflîndu-i pe toți de aceeași pă
rere. Președintele consiliului agri
col raional Tecuci, Dumitru Beznea, 
mi-a spus că va studia propunerea 
cu atenție. Cunoaște și dînsul bine 
terenul.. Anul acesta plantăm pen
tru prima oară în Țepu roșii timpurii. 
Ele aduc venituri mari gospodăriei. 
N-am curajul încă să le scot din ră
sadnițe : pe la noi cad brume. Le 
mai las cîteva zile. Am și plantat 
varza timpurie, mai puțin preten
țioasă.

Memoria tînărului inginer e plină 
de tot felul de calendare vegetale 
care trebuie respectate. Inima lui e 
alături de oamenii din comună ; a- 
ceastă devenire profundă, această 
„încetățenire" a lui mi se pare lucrul 
cel mai frumos. Gh. Nicolescu e 
„de-ai casei" pentru că e al muncii 
sale minunate și iubește ogoarele pe 
care umblă fără odihnă, constructor 
de plante și de recolte...

Prîvirea peste pagini
Mi-a plăcut și mi s-a părut oare

cum neașteptat răspunsul Sînzianei 
Ionescu, studentă în anul patru 
la Institutul Politehnic din Bucu
rești. Ce anume a atras-o spre fa
cultatea de chimie industrială î

— Tatăl meu e inginer chimist la 
„Galenica". Eu îl admir foarte mult 
și am vrut să lucrez tot în domeniul 
chimiei. Și, în afară de asta, m-au 
atras orele de laborator din liceu 
și chimia în general încă din clasa 
a Vll-a.

Stăm de vorbă pe o bancă în 
grădina uneia din clădirile Institu
tului. în timp ce studenta vorbește, 
primăvara o îngînă prin arborii din 
jur cu o vehementă chimie organică 
în frunze și în trunchiuri.

(„...In ceea ce privește chimia or
ganică, aceasta îți cere o participa
re a gîndirii intensă, o judecată 
activă. Noi nu ne apucăm să reți
nem în mod mecanic tone de formu
le. Principalul e să judeci, să-ți dai 
seama de structura compusului chi
mic respectiv.")

Sînziana Ionescu este una din cele 
mai bune studente ale facultății. 
Mediile ei nu coboară sub nouă. 
Face parte din cercul științific stu
dențesc. Pentru o lucrare pe care a 
susținut-o în cadrul sesiunii cercu
rilor științifice pe țară a primit pre
miul al II-lea.

— Anul I la noi mi s-a părut cel 
mai ușor : materiile sînt o continua
re firească, treptată, a celor învăța
te în școala medie. Cu trecerea se- 
mestrelor, a sesiunilor, exigențele se 
măresc, materialul bibliografic și de 
cercetare devine mai vast. In anul 
al IlI-lea începe specializarea 
secții, facem primele proiecte 
an.

Ca pe mulți alți studenți de
Politehnică, pe Sînziana o atrage 
munca de cercetare (specialitatea : 
sinteze organice). In viitor se va 
ocupa de aceasta oriunde se va 
afla pe harta chimică a țării.

— In anul doi am făcut prac
tică la Borzești. Mi-ar plăcea să 
muncesc acolo. Mai ales că, după 
părinți, sînt moldoveancă. Or, se 
știe că în Moldova chimia a înain
tat cu pași de uriaș.

— îți place literatura ?
— Mai ales poezia, deși n-are 

nici o legătură, la prima vedere, cu 
chimia. îmi plac și lucrările de an
ticipație științifică. Cîndva scriam 
și eu versuri.

Cîndva 1 Sînziana are 22 de ani...
Perspectiva de care vorbeam la 

începutul acestui reportaj e pre
zentă și în viața tinerilor din amfi
teatrele universitare. Ea se manifes
tă în străduința lor de a se pregăti 
cît mai bine, cu gîndul la viitoare
le responsabilități în producție, în 
munca de cercetare, în învățămînt. 
Ei, asemeni studentei de la chimie, 
își ridică privirile din manuale și 
cursuri, își însușesc organic mate
riile. E aceeași bucurie a perspec
tivei, proprie tinereții noastre.

pe 
de

la

Tinerii noștri își ridică fruntea 
dintre mașini, schele, pagini și gîn- 
desc cu perspectivă, caută să înțe
leagă în profunzime munca și viața, 
să contribuie cu mintea lor, cu pu
terile lor la înfrumusețarea și îmbo
gățirea acestora.

llie CONSTANTIN

TEATRE © CINEMA ® TELEVIZIUNE
latului 
orele 
1 061).
Patria (9; 11,39; 14; 16,39; 19;
reștl (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45: 21), Ex
celsior (10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), Fe
roviar (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,39), Fla
mura (9,45; 12; 15,45; 18,15; 20,45). Ano
timpuri: Republica (10; 12; 14,30; 16,45;
19; 21,15). Un om care nu există: Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,15). Fără teamă și re
proș: Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Aventurile unui tînăr — cinemascop: 
Festival (9; 12; 15; 18; 21), Melodia (9; 12; 
15; 18; 21), Modern (9; 12; 15; 18; 21).
Frații corsicani — cinemascop: Victoria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Giulești 
(10; 12,15), Buzești (14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Luceafărul (15,15: 17,30; 20), Bucegi (la 
grădină — orele 20,15). Zile de fior șl rîs: 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Foto Haber: Lumina (de la orele 10 la 
orele 14 rulează în continuare; 16; 18,15; 
20,30). Vacanță la mare: Union (14,30; 
16.30; 18,30; 20,30). Program de filme pen
tru copii: Doina (orele 10). Totul despre 
Eva: Doina (11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Vii
torul (15; 17,45; 20,30). Nu pleca: Giulești 
(16; 18,15; 20,30). Moment periculos; Cîn-

R. P.
19,30 cu 
Cauze :

Romîne 
seria de 

drepte —

(rulează la 
bilete nr. 

cinemascop: 
21,15), Bucu-

tecul fierului; Cățelușul pe ghețar: Tim
puri Noi (rulează de la orele 10 la orele 
21 în continuare). Anaconda: înfrățirea 
între popoare (10; 15,45; 18; 20,15), Miorița 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Cosmos 
(16; 18; 20). Un surîs în plină vară: Cul
tural (16; 18,15; 20,30), Adesgo (15; 17; 19; 
21). A 12-a noapte: Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Liturghia de la miezul nopții — 
cinemascop: Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) , 
steluțele tale!: Unirea (16; 18,15; 
Vltan 
(9,15; 
(9,30; 
poate
20.30) .
ca (15; 17; 19; 21). Hoțul din San Marengo; 
Popular (16; 18,15; 20,30). Dezrădăcinații: 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Cavalerul Pardail- 
lan — cinemascop: Volga (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Lovitură de pedeapsă: Floreas- 
ca (16; 18,15; 20,30). Taxiul morții: Progre
sul (15; 17; 19; 21). Dragoste lungă de-o sea
ră: Lira (15,30; 18; 20,30), Pacea (16; 18: 
20). Limuzina neagră — cinemascop: 
Drumul Sării (16; 18,15; 20,30). Cele trei 
lumi ale Iul Gulliver: Ferentari (16; 18,15; 
20,30). Domnișoara... Barbă-Albastră: Co- 
troceni (16; 18,15; 20,30). Totul rămîne oa-

Arta (16; 18,15; 20,30). Germanie, 
' ’ ‘ .......................... .. " 20,30),
(16; 18,15; 20,30). Kaloian: Tomis 

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Nu se
fără dragoste: Flacăra (16; 18,15; 
Intre maluri — cinemascop: Mun-

menllor: Colentina (16; 18; 20). Bunica 
Sabella: Colentina (la grădină — orele 
20,15).

TELEVIZIUNE. — In jurul orei 16,30 — 
Transmisiune de la Stadionul Republicii
— întîlnirea demonstrativă de baschet 
dintre selecționata divizionară a Capita
lei și selecționata baschetbaliștilor pro
fesioniști americani. Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru pionieri 
și școlari: Un program instrumental in
terpretat de elevii Școlii medii de mu
zică nr. 2 din București. In continuare 
filmul „Patatras merge la pescuit“. 19,45
— O voce de neuitat: Tltta Ruffo. 20,15 — 
Filmul „A fost prietenul meu“. In înche
iere — Buletin de știri și buletin me
teorologic.

Cum va ii VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 

șl 24 mai a.c. In țară : vreme ușor in
stabilă și relativ călduroasă. Cerul va
riabil. Innourări accentuate se vor pro
duce după-amiaza. Vor cădea ploi locale 
de scurtă durată. Vînt potrivit din sec
torul nord-vestic. Temperatura în creș
tere ușoară, minimele vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar maximele între 
16 și 26 grade In București : Vreme în 
general frumoasă șl călduroasă, cu cerul 
variabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.
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DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

Centenarul unei școli de mineri
în 1864, în bazinul băimărean de la 

poalele Dealului Florilor s-a deschis 
prima școală de tehnicieni mineri. Se în
văța în condiții extrem de grele, iar nu
mărul absolvenților era intim. In 1903, 
bunăoară, aici învățau 22 de elevi, iar 
Corpul didactic era format din 2 profesori.

După 23 August 1944, vechea școală 
de mineri din Baia Mare s-a transformat 
în grup școlar, deschizîndu-și larg por
țile. Statul a creat aici condiții optime de 
viață și învățătură. Numărul elevilor care 
urmează diferite cursuri în 1964 — anul 
ce marchează împlinirea a 100 de ani de 
la înfiinfarea școlii — se ridică la aproa
pe 1 300. Dintre ei 764 frecventează 
școala profesională, 348 școala tehnică de 
maiștri, iar 178 pe cea de personal teh
nic. La dispoziția lor se află 24 
săli de clasă, 3 ateliere de instruire 
practică, organizate în două schimburi, 6 
laboratoare moderne, trei cabinete spe
cializate, o bibliotecă cu peste 20 000 
volume etc. 87 de cadre didactice, dintre 
care majoritatea sînt ingineri și geologi 
la unitățile Trustului minier Baia Mare, îi 
inițiază pe elevi în tainele meseriei, aju- 
tîndu-i să-și însușească bogate cunoștințe

Piscicultura în

teoretice și practice. Indiferent de mese
ria în care se califică — școala pregă
tește personal calificat în 6 ramuri de 
specialitate — elevii de la „profesională" 
fac în anul I practică de lăcăfușerie în a- 
telierele proprii, iar cei din anii II și III, 
precum și din școlile tehnice, tac practi
că la exploatările miniere învecinate.

In programa grupului școlar există un 
gen de lecții mult apreciat de elevi. Este 
vorba de „lecțiile deschise" care au loc 
în exploatările miniere, la sectoarele de 
cercetare ale acestora, la uzina de prepa
rare, sau în localități importante din punct 
de vedere geologic. Cu ocazia unor ast
fel de deplasări au fost descoperite restu
rile a circa 40 de moluște, necunoscute 
pînă acum, iar cu alt prilej o peșteră cars
tică, în formafii calcaroase.

Grupul școlar minier Baia Mare a pre
gătit în ultimii 20 de ani mai mulfi mun
citori mineri decît în ceilalți 80 de ani 
de la înființare. Cadrele care au primit 
calificarea aici s-au răspîndit în toate cen
trele miniere din fără.

loan VLÀNGA

ape termale

Deschiderea Congresului național 
de medicină internă

Miercuri, în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne s-au deschis lucrările 
Congresului național de medicină 
internă. Participă numeroși acade
micieni, profesori, medici specialiști 
din întreaga țară și oameni de ști
ință de peste hotare. Pînă acum au 
sosit invitați din 12 țări.

Congresul a fost deschis de acad, 
prof. dr. Nicolae Lupu, președintele 
Societății de medicină internă a 
Uniunii Societăților de Științe Me
dicale. Participanții au fost salutați 
de Voinea Marinescu, ministrul să-

nătății și prevederilor sociale, acad. 
St. S. Nicolau, din partea Academi
ei R. P. Romîne, acad. Șt. Milcu, 
din partea Uniunii Societăților de 
Științe Medicale din R. P. Romînă, 
precum și de membri ai delegațiilor 
de peste hotare. în continuare au 
fost prezentate rapoartele și comu
nicările referitoare la aterosclero- 
ză, care constituie prima parte a 
tematicii congresului.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„JANET JAGAN VORBEȘTE“

TRIBUNE

Pînă la deschiderea sezonului balnear 
în aer liber, bazinele cu apă termală de 
la Băile Victoria au căpătat „adhoc" o 
altă întrebuințare : au fost folosite la în
mulțirea timpurie a peștelui.

Aduși de la o temperatură de 2—3 gra
de, din bazinele crescătoriei din Cefa, în 
Care au iernat, reproducătorii au fost mai 
țnfîi adaptați „la saltul termic" prin intro-

ducerea treptată a apelor termale în ba
zin. După cinci zile de staționare în apă 
mai caldă, reproducătorii sînt injectați în 
țesutul muscular cu extract de hipofiză și 
apoi se obține de la ei icrele. A- 
cesfea sînt fecundate artificial și re
partizate pe rame din tifon. Ramele se in
stalează în sfelaje, rămînînd 3 zile în 
apa, în poziție verticală, pînă la apariția 
embrionului mobil. După 6—10 zile, puii 
se pescuiesc din huse și se introduc în 
pungi de material plastic, umplute pe trei 
sferturi cu apă. Ambalați astfel, ei sînt 
transportați la crescătoria din Cefa, unde 
s-au luat din timp măsurile de pregătire 
a eleșteelor. Populați aici, puii de pește 
se hrănesc cu microorganisme acvatice, 
existente acum din belșug.

Prin noua metodă puii sînt obținuți cu 
o lună mai devreme. Avînd asigurată hra
na din abundență, puii de pește se dez
voltă și cresc rapid, depășind în greutate 
peștele înmulțit în apele obișnuite. Da
torită reproducției timpurii crește și pro
ducția pe unitatea de suprafață. In a- 
nul 1963, la întreprinderea piscicolă Cefa, 
prin folosirea puilor timpurii, s-au obținut 
2 450 kg de crap la hectar, în timp ce 
prin reproducție naturală numai 1 200 kg.

In apropierea Băilor „9 Mai"-Vicforia 
de lîngă Oradea, pe un teren viran, se 
execută lucrări de amenajare a unui 
centru de producere a puilor timpurii, cu 
o capacitafe anuală de cel puțin 50 mi
lioane de pui de pește, în care se vor 
folosi apele termale. Noul centru pisci
col, prevăzut cu 16 bazine cu ape ter
male, va fi dat în folosință în primăvara 
anului viitor.

In timpul lucrărilor Congresului

H. GROSU
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Infrînd în locuința actorului Kiss 

fio de la Teatrul maghiar de sfat 
Cluj, te întîmpină tic-tacul a nu mai 
fin de 86 de ceasornice. Judecind după 
aspectul lor ai impresia că te afli în ate
lierul unui ceasornicar de pe vremuri. 
De a lungul multor ani actorul a colecțio
nat piese care prezintă valoare istorică, 
artistică și în care se reflectă în bună mă
sură evoluția arfei ceasornicărești. Cel 
mai vechi ceas pe care îl deține este 
unul de formă pătrată care a aparținut 
între anii 1590—1632 unei familii din 
Augsburg. Printre altele se află aici cea
suri solare din secolele XVI și XVII, un

Las- 
din 
pu-

orologiu cu mecanism de orgă și multe 
figurine, altul numit „Moara olandeză" 
care cîntă din jumătate în jumătate de 
oră, în timp ce roata unei mori se învîr- 
tește, un ceas trompetă, 
două pendule, altul ce reprezintă carul 
lui Apollo etc. Cel mai „tînăr“ ceas din 
colecție are 100 de ani. Cînd sînt puse în 
funefiune, diversele tonalități de pian, 
orgă, trompetă alcătuiesc o adevărată 
simfonie a ceasurilor de epocă. Pentru ca 
zgomotul să nu fie prea mare, în fiecare 
zi fac „de serviciu" cu rîndul doar două 
ceasuri.

un orologiu cu
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In zilele de 28—30 mai a.c., Direc- 
ția Centrală de Statistică organizea
ză o consfătuire științifică consacra
tă dezbaterii problemelor teoretice 
și practice pe care le ridică aplica
rea anchetelor și metodei selective în 
cercetările social-economice și în 
lucrările curente ale organelor de 
statistică. La consfătuire vor parti
cipa, 
litate

în afară de cadrele de specia- 
din aparatul central și terito-

M A T I I
rial al Direcției Centrale de Statis
tică, academicieni, cercetători și spe
cialiști din diferite instituții, cadre 
didactice din învățământul superior, 
lucrători din întreprinderi, ministe
re și organizații centrale. Deschi
derea lucrărilor consfătuirii va 
vea loc pe data de 28 mai a.c., 
orele 10 a.m., în aula Institutului 
științe economice „V. I. Lenin“.

în cursul recentei sale vizite la Lon
dra, Janet Jagan, ministrul de interne al 
Guianei britanice și soția primului mi
nistru Cheddi Jagan, a acordat un inter
viu redactorului revistei „TRIBUNE“ lllfyd 
Harrington, interviu publicat sub 
mai sus.

I. H. — Care este scopul 
dv. vizite la Londra ?

Janet Jagan — Am venit aci 
repeta guvernului britanic 
noastre împotriva modificărilor pe care 
intenționează să le aducă Constituției 
noastre. L-am avertizat că direcția în care 
evoluează situația din Guiana britanică 
nu poate să ducă decît la tulburări. Noi 
am ridicat de asemenea obiecții împotri
va sistemului recent introdus de înregis
trare a alegătorilor, sistem care va re
duce în mare măsură numărul persoane
lor înregistrate pentru a vota la viitoarele 
alegeri generale.

I. H. — Care sînt obiecțiile dv. împo
triva modificărilor constituționale ?

J. J. — Guvernul britanic a emis trei 
decrete prin care intenționează să preia 
cîteva funcții care sînt în mod normal în
deplinite de guvernul ales. Astfel, de pil
dă, Ministerul de Interne, a cărui răs
pundere îmi revine în momentul de față, 
s-a ocupat, în baza Constituției existen
te, de înregistrarea alegătorilor ; această 
misiune este actualmente preluată de gu
vernator ; acesta are de asemenea posi
bilitatea să rechiziționeze fonduri direct 
din Trezorerie, lucru care nu este conform 
cu practica constituțională. Apoi, după 
cum știți, autoritățile din metropolă inten
ționează să organizeze alegeri pe baza 
unor principii noi. Partidul nostru, Partidul 
Progresist Popular (P.P.P.), a cîștigat trei

titlul de

actualei

alegeri în baza sistemului anterior. Intru- 
cît opoziția, precum și interesele care se 
opun practicii noastre, a căutat să ne în- 
frîngă, acest sistem electoral nou a fost 
introdus cu un singur obiectiv ; să fie 
eliminat P.P.P. In cursul alegerilor din 
1957 și 1961 frontierele circumscripțiilor 
electorale din Guiana britanică au fost 
trucate împotriva noastră. Acum se ur
mărește trucarea întregii proceduri elec
torale.

I. H. Dacă alegerile au loc în baza sis
temului proporțional, oare va cîștiga Par
tidul Progresist Popular ?

J. J. — Întocmai ca la majoritatea ale
gerilor, este greu să se prezică rezultatul. 
Conservatorii, odată cu Constituția modi
ficată, încurajează o multitudine de par
tide, dar sînt pe deplin convinsă că parti
dul meu va ieși la alegeri ca cel mai 
mare partid omogen.

I. H. — Este adevărat că P.P.P. este un 
partid al indienilor?

J. J. — S-au formulat multe calomnii 
împotriva P.P.P. în sensul că ar fi un 
partid al indienilor de est, dar lucrul a- 
cesta este pe de-a întregul inexact. P.P.P. 
este singurul partid cu adevărat multira- 
sial din Guiana britanică și este alcătuit 
din membri de toate rasele. Dacă exami
nați lista de candidați prezentată de 
P.P.P. la ultimele alegeri veți constata că 
pe ea figurau 12 negri, 13 indieni de est, 
3 portughezi și un candidat de origină 
mixtă (jumătate negru, jumătate indian).

I. H. — Care a fost reacția liderilor 
laburiști la convorbirile pe care le-ați 
avut cu ei ?

J. J. — Partidul laburist, în general, nu 
dorește să se angajeze în problema Guia
nei britanice. Aș fi preferat ca ei să vor
bească mai deschis, așa cum au făcut 
Fenner Brockway și Jenne Lee în dezba
terile pe această temă din Camera Co
munelor. Este totuși liniștitor să con- 
stafi că există oameni în partidul laburist

care caută cu adevărat o soluție pentru 
aceste probleme. Se speră că se va pro
pune pentru Guiana britanică o soluție 
care va face situația mai puțin explozivă.

Warlter
Ziarul „Daily Worker", referindu-se la 

un alt interviu acordat de Janet Jagan 
redactorului său S. Russel, scrie : „Guiana 
britanică — a declarat Janet Jagan —■ 
este primul caz în care o constituție cu 
autonomie internă a fost schimbata fără 
aprobarea guvernului ales Ca rezultat, 
guvernatorul împuternicit de biroul colo
nial poate să-și vîre adînc mîinile în te
zaurul statului fără a cere aprobarea gu
vernului sau legislaturii alese”.

Chiar sub constituția în vigoare, gu
vernul Guianei britanice nu are putere 
asupra afacerilor externe sau asupra apă
rării și nici conducerea directă a servi
ciului civil, a poliției etc. Acum contro
lul a revenit în mîinile Biroului colonial. 
Janet Jagan nu a dat friu liber fante
ziei cînd a expus motivele pentru care 
metropola continuă să se opună acordă
rii independenței. în primul rînd, după 
cum a spus parlamentarul conservator 
Gardener, Guiana britanică „este o țară 
cu jungle -Ide și ițmede care sînt pline 
de esențe lemnoase, o (ară unde se gă
sesc diamante, cărbune și poate petrol". 
Marele business vrea să-și mențină pose
siunile asupra acestui teritoriu bogat.

Denunțînd noile aranjamente electorale, 
Janet Jagan a învinuit autoritățile din me
tropolă că fac acest lucru pentru a scă
pa de Partidul Popular Progresist, care 
e la guvern.

In ciuda acestor uneltiri, Janet Jagan 
spune, bazîndu-se pe sprijinul acordat 
Partidului Popular Progresist de către po
porul Guianei britanice : „Partidul nostru 
se întărește pe zi ce trece. Membrii 
noștri sînt uniți și hotărîți în luptă. Noi 
sîntem încurajați de simpatia crescîndă 
de care ne bucurăm din partea mișcării 
muncitorești internaționale. Istoria e de 
partea noastră și noi vom cîștiga. Nu ne 
îndoim de asta. Lupta poate va fi lungă, 
dar în curînd țara noastră va pierde o 
parte a numelui său și va deveni țara 
independentă numită Guiana".

LÜBKE IN AMERICA LATINĂ

(PETRE NICULESCU
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în ziua de 20 mai a.c. a încetat 
din viață, după o îndelungată și grea 
suferință, tovarășul Petre Niculescu.

Născut la ,11 ianuarie 1901, în 
București, Petre Niculescu a lucrat 
ca muncitor metalurgist la unele în
treprinderi din Capitală. Apropiat 
de Partidul Comunist Romîn, a par
ticipat la lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor muncitorești, împo
triva exploatării și a regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Primit în rîndurile partidului în 
noiembrie 1944, a muncit ca activist 
la Comitetul orășenesc București al 
P.M.R., la Comitetul regional Bucu
rești al P.M.R., în aparatul C.C. al 
P.M.R. și, ulterior, la Institutul de 
Istorie a partidului.

Petre Niculescu a desfășurat o bo
gată activitate pe tărîm obștesc,

fiind ales, în cîteva legislaturi, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală.

în funcțiile de partid și de stat ce 
i-au fost încredințate a muncit cu 
abnegație și devotament pentru în
făptuirea politicii Partidului Mun
citoresc Romîn. Pentru merite deo
sebite în opera de construire a so
cialismului a fost decorat cu ordine 
și medalii ale R. P. Romîne.

Amintirea sa va rămîne veșnic 
vie în memoria tovarășilor de mun
că, a tuturor celor care l-au cu
noscut.

Un grup de tovarăși
*

Corpul defunctului va fi depus la 
crematoriul „Cenușa“ din București 
astăzi, 21 mai.

Vizita președintelui R. F. Germane în 
cîteva țări latino-americane este amplu 
comentată în presa occidentală. Redăm 
unele opinii exprimate cu acest prilej.

Ziarul „Combat“ din Franța scrie t 
Lübke, în timpul turneului în Peru, Chile, 
Argentina și Brazilia, care este prima vizită 
oficială a unui șef de stat german în a- 
ceste țări, va prezenta R.F.G'. drept 
„ghid“ pentru popoarele latino-ame
ricane.

Gazdele lui Lübke înregistrează cu sa
tisfacție că R.F.G. le propune, pe de o 
parte,-să-și sporească investițiile, iar ps 
de altă parte să-și intensifice achizițiile 
sale în țările latino-americane.

Deja R.F.G. este principalul partener 
comercial al Americii de sud după S.U.A. 
Iar jumătatea mărfurilor pe care țările la
tino-americane le exportă spre grupul 
celor „șase" este absorbită de Bonn. 
Lübke va trebui totuși să evite să facă 
promisiuni „supradimensionate“ pe care 
ar fi greu să le fină, cum a fost cazul cu 
ocazia călătoriei sale în Asia. Gerhard 
Schröder, șef al Ministerului de Externe, 
care îl însoțește, are de altfel misiunea de 
a-i înfrîna elanurile.

fotbal țjn meci de veriiIcare 
a echipei olimpice a R. P. Romîne

Selecționatele olimpice de fotbal 
ale R. P. Ungare și R. P. Romîne 
s-au întîlnit miercuri la Kecskemet 
într-o partidă de verificare. Meciul 
s-a terminat la egalitate : 0—0
După cum transmite corespondentul 
M.T.I., în ambele formații, compar
timentele forte au fost apărările. 
Ca factură tehnică, jocul s-a situat 
la un bun nivel. „Olimpicii“ romîni 
au dominat cu autoritate în repriza 
secundă cînd au ratat mai 
ocazii favorabile care le-ar fi 
aduce victoria.

multe 
putut

Din echipa R. P. Romîne s-au re
marcat : Suciu, Nunweiler, C. Dan, 
Jenei, S. Avram și Constantin.

Au evoluat următoarele formații : 
R. P. Romînă : Suciu, Georgescu, 
Nunweiler III, C. Dan, Ivan, Jenei, 
Koszka, S. Avram (Pavlovici), Con
stantin, Ionescu, Sasu (Avram).

R. P. Ungară : Tamas, Kaposta, 
Orban, Juhasz, Palotai, Szepesi, Mol
nar II, Czernai, Menczel, Farkas, 
Zambo, (Keglovich).

A
In cîteva /V r I n d u r i

în orașul Görlitz (R. D. Germană) 
a început miercuri cea de a 6-a edi
ție a competiției internaționale de 
rugbi „Cupa Păcii“. Participă echi
pele reprezentative ale R. P. Ro
mîne, R. P. Polone. R. S. Cehoslova
ce și R. D. Germane.

Rugbiștii romîni au întîlnit în 
primul meci selecționata R. S. Ce
hoslovace pe care au învins-o cu 
scorul de 14—3 (3—0). Punctele echi
pei noastre au fost realizate de Rah- 
topol, Mateescu și Dragomir.

Turneul baschetbalist!lor

americani
Astăzi, cu începere de la ora 

16,30, în potcoava Stadionului Re
publicii din Capitală, are loc ul
tima demonstrație a echipei pro
fesioniste de baschet a S.U.A., 
care a întreprins un turneu în țara 
noastră. Pentru meciurile de as
tăzi sînt valabile și biletele de 
la întîlnirea care urma să aibă 
loc sîmbătă seara și a fost amî- 
nată din cauza timpului nefavo
rabil.

Pe stadionul „Tractorul“ din Bra
șov, în prezența a 15 000 de specta
tori, s-a disputat miercuri întîlnirea 
internațională de fotbal dintre for
mațiile Steagul roșu-Brașov și Sze
ged (R.P. Ungară). Jucînd foarte 
bine în atac, fotbaliștii brașoveni au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(2—0). Au marcat pentru gazde Se- 
redai, Năftănăilă și Necula, iar pen
tru oaspeți Boros.

★

Cu prilejul aniversării a 75 de ani 
de la înființarea federației daneze 
de fotbal, miercuri seara a avut loc 
la Copenhaga, întîlnirea dintre o 
selecționată a Europei și reprezenta
tiva țărilor scandinave. Victoria a 
revenit cu scorul de 4—2 (2—0) se
lecționatei europene. Golurile selec
ționatei au fost
Greaves (2), Eusebio și Law. Pentru 
Scandinavia au marcat Bild și Pel- 
tonen. La meci au asistat 50 000 
spectatori.

înscrise de

(Agerpres)

★
Selecționata olimpică de lupte li

bere a Japoniei, cu un efectiv de 25 
de sportivi, inclusiv trei campioni 
mondiali, a plecat într-un lung tur
neu în Europa Luptătorii vor evo
lua la Belgrad, Sofia, Moscova și în 
alte capitale europene.

A 10-a etapă a „Cursei Păcii“
KARLOVY VARY 20 (Agerpres). 

— „Cursa Păcii“ Varșovia-Berlin- 
Praga a continuat ieri Cu desfășura
rea etapei a 10-a între orașele Aue 
și Karlovy Vary (138 km). Pe un tra
seu muntos, cu multe urcușuri, ci
cliștii au avut de înfruntat o ploaie 
rece și o ceață deasă care uneori a 
redus vizibilitatea la mai puțin de 
20 de metri. In aceste condiții pluto
nul s-a menținut multă vreme com
pact. La kilometrul 50 s-au distanțat 
cu cîteva sute de metri belgianul 
Spruyt și maghiarul Megyerdi, însă 
tentativa lor nu a avut succes. Cu 
cîțiva kilometri înainte de a trece 
frontiera cehoslovacă au reușit să e- 
vadeze Heller, Mickein și Cerepovici 
care au trecut în această ordine li
nia de sosire. La diferență de 1’18" 
a sosit un pluton numeros în care se 
aflau și cicliștii romîni. Cehoslova
cul

parcurs 138 km în 3h 45’52". Din 
cauza dificultăților întîmpinate pe a- 
cest traseu dur au abandonat 10 con- 
curenți. Printre aceștia se află bul
garii Bobekov și Koțev, maghiarul 
Horvath și belgianul Van Den Neste.

Clasamentul general individual : 1. 
Smolik (R.S.C.) 34h48’06" ; 2. Hoff
mann (R.D.G.) la 7’31" ; 3. Wiede
mann (R.D.G.) la 7’41" ; 4. Kudra 
(R.P.P.) la 7’58" ; 5. Zapala (R.P.P.) 
la 8'01" etc. G. Moiceanu ocupă lo
cul 12 la 12'03", iar C. Dumitrescu 
locul 17 la 12’53".

Clasamentul general pe echipe : 1. 
R. D. Germană ; 2. R. P. Romînă la 
5’40" ; 3. R. P. Polonă la 7'16” ; 4. 
R. S. Cehoslovacă la 11’56" ; 5. R. P. 
Ungară la 19’27” ; 6. U.R.S.S. la 
20'34” ; 7. Franța ; 8. Iugoslavia ; 
R. P. Bulgaria ; 10. Danemarca etc.

Astăzi etapa a 11-a Karlovy Vary- 
Liberec (218 km).

Ziarul „Christian Science Monitor" 
din Boston — S.U.A. comentează : Vizita 
președintelui vest-german Lübke 
în evidență interesul 
vreme de Germania 
America Latină.

De pe urma vizitei
de așteptat nici un fel de strîngere pro-

nunțată a legăturilor între Germania fe
derală și America Latină. Dar conducăto
rul statului vest-german a declarat de 
fapt în Congresul peruvian că scopul a- 
cestei călătorii este de a exprima „inte
resul sincer al poporului german pentru 
un rol pe care' l-ar putea juca în viitorul 
acestui continent".

In momentul de față, guvernul vest- 
german oferă credite țărilor latino-a
mericane. In tot cursul anului 1963 
au fost oferite peste 91 milioane 
mărci (22 800 000 dolari) sub formă de 
asistență tehnică. In afară de aceasta, 
Germania occidentală a oferit un îm
prumut în valoare de 559 milioane 
mărci (139 700 000 dolari) pentru a con
tribui, de pildă, la dezvoltarea de noi te
renuri agricole în Peru, la pregătirea de 
meseriași în Chile și la alte proiecte si
milare în aproximativ alte 12 țări. Aceasta 
nu este însă decît o continuare firească 
a numeroaselor activități economice ale 
Germaniei în America Latină.

De decenii, oamenii de afaceri ger
mani au dus o activitate intensă pe întreg 
cuprinsul Americii Latine, cîștigînd piețe 
importante pentru produsele germane în 
țări ca Mexic, Columbia și Brazilia.

Vizita este calificată oficial ca protoco
lară, fiind prima vizită făcută vreodată de 
un șef de stat german în această parte a 
continentului. Nu există probleme urgente 
în relațiile dintre Argentina și Germania 
occidentală. Oficialitățile argentinene au 
soluționat ultima dificultate posibilă și 
anume așa-numita problemă a proprietă
ților inamice. Guvernul a emis un decret 
prezidențial în vederea achiziționării ul
timelor cîteva proprietăți germane 
fiscate 
război 
sfîrșitul 
dial.

In Peru, președintele Lübke și pre
ședintele Belaunde Terry au purtat ample 
discuții. In Chile au avut loc convorbiri 
similare între liderul vest-german și pre
ședintele Alessandri.

Simultan cu vizita lui Lübke în patru

fări latino-americane, guvernul de la 
Bonn a dezvăluit că 1 100 latino-americani 
studiază în universitățile din Germania 
occidentală în baza unor alocații publice 
oferite de guvernul vest-german.

9.

etapei,Heller, învingătorul
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In una din etapele „Cursei Păcii”

nutrit de 
federală

lui Lütke

scoate 
multă 

fa|ă de

nu este

con- 
atunci cînd Argentina a declarat 
Germaniei, scurt timp înainte de 
celui de-al doilea război mon-

Ziarul „Correio da Manha" (Brazilia) 
își intitulează comentariul prilejuit de 
zita lui Lübke „Capitalurile germane 
tă calea spre America de Sud", 'urea 
despre vizita lui Lübke a fost răstălmă
cită de industriașii brazilieni ca un simp
tom al înjghebării unui capitol nou în 
relațiile comerciale și politice dintre prin
cipalele țări (capitaliste) europene și cele 
latino-americane — scrie ziarul. In Ger
mania cresc surplusurile de capital par
ticular, care caută teren în străinătate.

Vizita președintelui Lübke în America 
Latină va duce la o sporire a investiții
lor germane, în special în Brazilia. După 
cele spuse de membri ai guvernului de la 
Bonn, autorități germane încearcă să-și 
coordoneze investițiile în colaborare cu 
noua organizație pentru finanțarea Ame- 
ricii Latine — ADELA. Germania occiden
tală participă la această organizație și 
împreună cu ea va aduce mijloace în 
Brazilia și pe alte piețe importante lafi- 
no-americane pentru a ajuta la crearea u- 
nor industrii medii. Vizita lui Lübke a fost 
vestită de finanțarea Perului cu 80 mi
lioane de mărci. Aceasta se tălmăcește 
ca fiind un „cap de pod" pentru călăto
ria omului de stat german Lübke, care 
dorește să creeze raporturi favorabile cu 
guvernele latino-americane pentru a ușu
ra înțelegerile cu privire la investiții, cre
dite, balanțe de plăți între țara sa și ță
rile latino-americane.

Conform celor spuse de membrii gu
vernului de la Bonn — conchide ziarul 
— relațiile vest-germane cu America La
tină sînt considerate destul de importante 
pentru a fi puse pe lista de prioritate a 
politicii externe. Vizita lui Lübke și rezul
tatele legate de aceasta urmează să ini
țieze prima etapă din cadrul relațiilor cu 
Brazilia și restul continentului latino-ame- 
rican.

K PRETUT
DESCOPERIRE LA CARTAGINA

Albert Picard, profesor la Sorbona, 
a făcut recent o comunicare științifică 
despre descoperirea la Cartagina a 
unui vast edificiu roman, pavat cu 
mozaic, datînd din secolul al lV-lea 
e.n. El se compune dintr-o curte pă
trată în care clădeau mai multe încă
peri. Una din ele este împodobită cu 
dale de marmură, alternînd cu ta
blouri din mozaic. O friză reprezintă 
copii luptînd cu mici animale. Mo
zaicurile înfățișează cai de curse, scene 
din mitologie sau din viața de toate 
zilele. O sală de mese cuprinde bus- 
turi reprezentînd cele patru anotim
puri, precum și alte simboluri de pros
peritate și fecunditate. Edificiul făcea 
parte dintr-un vast ansamblu.

DUPĂ INUNDAȚIILE 
$1 CUTREMURELE 
DIN TANGANICA

Autoritățile și populația din Tanga- 
nica depun eforturi susținute pentru a 
învinge dificultățile cauzate de recen
tele inundații și cutremure de pămînt. 
Nivelul lacului Victoria, în nord-vesttd 
țării, a crescut cu cîțiva metri deasu
pra nivelului său normal. Un număr 
de fluvii s-au revărsat în cîteva re
giuni. Pe lingă aceasta, în prima săp- 
tămînă a lunii în curs, un număr mare 
de oameni au rămas fără adăpost în 
urma unui cutremur. Au fost formate 
comitete speciale de ajutorare a vic
timelor calamităților, iar membri ai 
guvernului și funcționari superiori 
s-au deplasat în regiunile sinistrate 
pentru a contribui la grăbirea opera

țiunilor de lichidare a efectelor cala
mităților. A fost deschis un fond na
țional de ajutorare a sinistraților.
STĂVILIREA FLUVIULUI VOLTA

In prezența președintelui Ghanei, 
Nkrumah, a avut loc marți stăvilirea 
fluviului Volta prin închiderea tuturor 
deversoarelor noului baraj construit. 
Barajul de pe Volta și lacul artificial 
pe care îl va crea fac parte din pro
iectul de amenajări hidrotehnice și 
hidroenergetice de pe fluviul Volta, 
care ocupă un loc însemnat în planu
rile de dezvoltare economică ale 
Ghanei.

Micul Carlo, în vîrstă de numai 
trei ani, este dresor de elefanți al 
circului Knie de Ia expoziția din 

Lausanne.

TELEGRAME EXTERNE
Comunicatul comun 
chmo-sudanez

PEKIN 20 (Agerpres). — La Pekin 
a fost, dat publicității comunicatul 
comun cu privire la vizita în R. P. 
Chineză a delegației conduse de 
Ibrahim Abbud, președintele Suda
nului.

în comunicat se arată că în timpul 
vizitei „cele două părți au avut un 
schimb de vederi asupra probleme
lor internaționale care interesează 
cele două țări și a problemei întăririi 
și dezvoltării mai departe a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări“.

„Cele două părți au salutat căldu
ros noile victorii obținute de po
poarele Asiei și Africii în lupta lor 
comună împotriva imperialismului și 
a colonialismului vechi și nou“ și 
și-au exprimat sprijinul pentru lup
ta de eliberare dusă de popoarele 
din Aden, Yemenul de sud, Africa 
de sud, Zimbabwe, Angola, Mozam- 
bic, Guineea portugheză și din alte 
regiuni.

Președintele Abbud a adresat o 
invitație președintelui Liu Șao-ți și 
premierului Ciu En-lai să viziteze 
Sudanul, invitație care a fost accep
tată cu plăcere.

UN APEL AL P.C. DIN ECUADOR
QUITO 20 (Agerpres). — Agenția 

Prensa Latina anunță că Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Ecuador a difuzat un apel în care 
cheamă la organizarea unei largi 
campanii pentru eliberarea neîntîr- 
ziată a deținuților politici din Ecua- ' 
dor.
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Demonstrații antiguvernamentale la Seul

Miercuri a avut loc la Seul o 
demonstrație antiguvernamentală în 
cursul căreia 80 de studenți și alte 
60 de persoane au fost arestate de 
poliție. Manifestanții, în număr de 
aproape 5 000, s-au grupat în spatele 
unui sicriu, simbolizînd lichidarea 
democrației sub regimul președinte

NICOSIA

Eliberarea unor ostatici ciprioți turci
o Conferința de presă a lui Galo Plaza Lasso
• Declarațiile premierului inönü

( NICOSIA 20 (Agerpres). — In 
: urma discuțiilor care s-au purtat în

tre reprezentantul personal al secre- 
t tarului general al O.N.U. în Cipru, 

Galo Plaza Lasso, și președintele 
Republicii Cipru, Makarios, au fost 

f eliberați din închisoarea ■ centrală 
1 din Nicosia șapte ciprioți turci, a- 

restați de autoritățile ciprioților 
greci în luna aprilie, în apropierea 
localității Klepini.

Potrivit aprecierilor unui purtător 
de cuvînt ai Comandamentului for
ași O.N.U. din Cipru, în închisoarea 

’’.trală din Nicosia se mai află încă 
istatici.

'r ț,-/lediat după eliberarea ciprioților 

în Congo se intaiffcă 
acționile partizanii®?

LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres). — 
Partizanii care acționează în provin
cia congoleză Kivu au ocupat un nou 
post important la frontiera dintre 
Congo și Burundi, în apropiere de 
localitatea Uvira, care se află sub 
controlul partizanilor încă de săptă- 
mîna trecută. Acțiunile partizanilor 
s-au intensificat și în provincia 
Kwilu, unde, potrivit relatărilor a- 
gențiilor occidentale de presă, trupele 
guvernamentale se află într-o situa
ție dificilă.

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE

„EXPLICAȚIILE AU FOST AMINATE“
Cu privire la sesiunea Consiliului 

ministerial al N.A.T.O. de la Haga, 
care s-a încheiat zilele trecute, zia
rul parizian „LE MONDE“ a scris : 
„Din această sesiune n-a rezultat ni
mic hotărîtor“. Acest lucru s-a re
flectat și în comunicatul final dat pu
blicității. Descriind modul de elabo
rare a lui, trimisul special al ziaru
lui italian „LA STAMPA” relatează: 
;,La orice paragraf se punea proble
ma rezistenței vreunei țări : a Fran
ței, căreia englezii și americanii îi a- 
tribuiau intenția de a refuza să sem
neze, a Greciei, care nu accepta nici 
o aluzie la Cipru. Documentul nu 
putea să fie decît foarte vag“.

Comentatorii ajung în general la 
o concluzie dublă cu privire la des
fășurarea sesiunii : pe de o parte, 
contradicțiile dintre membrii alian
ței N.A.T.O. au fost mai nete ca îna
inte ; pe de altă parte, s-a manifes
tat un fel de reținere, după cum 
scrie „La Stampa“, de a împinge lu
crurile prea departe. Problemele au 
fost de fapt aminate pînă la viitoa
rele sesiuni ale N.A.T.O. Predomină 
însă părerea că amînarea va fi pre
lungită pînă după alegerile ce se a- 
propie în principalele țări din 
N.A.T.O. „Explicațiile, luările de po
ziție..., scrie ziarul guvernamental 
francez „LA NATION”, au fost ami
nate pînă cînd unii dintre membrii 
alianței — și nu dintre cei mai mici 
— vor fi mai clarificați în ce pri
vește situația lor electorală“.

Pe primul plan al preocupărilor 
sesiunii s-a aflat problema, abor
dată pentru prima oară deschis, a 
unei „adaptări a N.A.T.O. la condi
țiile unei lumi în schimbare“, după 
cum a spus secretarul Departamen
tului de Stat, Dean Rusk. In 
preajma sesiunii, în presa occi
dentală au apărut numeroase arti
cole asemenea aceluia din ziarul 
londonez „TIMES“, intitulat „Alian
ța atlantică la răspîntie“, care ana
lizau diferitele aspecte ale proble
mei menționate. In „NEW YORK 

lui Pak Cijan Hi. In timpul inciden
telor, studenții s-au apărat cu pietre 
de atacurile poliției. Două mii de 
polițiști — transmite agenția France 
Presse — au fost puși în stare de 
alarmă. în fotografie : studenți ai 
Universității din Seul la una din 
manifestațiile antiguvernamentale.

turci, Galo Piaza Lasso a ținut 
prima sa conferință de presă, în care 
a declarat că este optimist după pri
mele rezultate obținute de forța 
O.N.U. în Cipru. Datorită pozițiilor 
deținute de detașamentele forței 
O.N.U. în diferite puncte nevralgice 
ale insulei, a spus el, va fi tot mai 
greu pe viitor să se ajungă la o cioc
nire directă între reprezentanții ce
lor două comunități din Cipru.

în cercurile observatorilor politici 
din capitala Ciprului se subliniază 
că pentru prima oară un reprezen
tant al O.N.U. în Cipru a menționat 
faptul că anumite grupuri de ciprioți 
greci acționează în Cipru în mod 
independent, sustrăgîndu-se contro
lului guvernului cipriot condus de 
Makafios.

Intr-un interviu acordat ziarelbr 
grecești „Akropolis“ și „Imera“, pri
mul ministru al Turciei, Ismet Inönü, 
a subliniat că niciodată în ultimii 30 
de ani relațiile dintre Turcia și Gre
cia nu au fost mai încordate ca în 
prezent. Inönü a relevat că începînd 
de la 21 decembrie (data izbucnirii 
conflictului între ciprioții greci și 
turci în Cipru — n.r.), relațiile dintre 
Turcia și Grecia au continuat să se 
agraveze zi de zi, ajungînd astăzi 
într-un stadiu în care este greu de 
găsit o posibilitate de îmbunătățire a 
lor. Inönü a respins ideea transfe
rării populației turce din Cipru în 
locul celei grecești din Turcia.

HERALD TRIBUNE“, Don Cook a- 
firma : „Dacă există un lucru asu
pra căruia guvernele membre ale 
N.A.T.O. sînt de acord, acela este 
că mașinăria alianței trebuie revi
zuită“. Necesitatea unor modificări 
în structura N.A.T.O. a fost subli
niată și de Dirk Stikker — „secre
tarul general în retragere al alian
ței", cum îl numește „New York 
Times“ — în conferința de presă pe 
care acesta a ținut-o cu prilejul 
deschiderii sesiunii. „Baza istorică pe 
care s-a clădit alianța, spunea el, a 
evoluat simțitor“.

Din păcate, nu este însă vorba de 
o adaptare la cerința popoarelor de 
pace și de înfăptuire a dezarmării, 
cerință ilustrată de altfel chiar la 
porțile clădirii în care avea loc se
siunea de la Haga, prin ampla de
monstrație a femeilor din țările 
N.A.T.O. In comunicatul sesiunii se 
spune, ce e drept, că „miniștrii și-au 
exprimat hotărîrea de a se ajunge 
la o destindere reală în relațiile in
ternaționale“; se constată că „în 
cursul ultimelor luni nu s-a produs 
nici o criză serioasă în Europa“; se 
exprimă satisfacție pentru faptul 
„că în ultimul timp s-au adoptat mă
suri limitate pentru frînarea cursei 
înarmărilor“. Dar, în același comu
nicat, se reiau tezele învechite ale 
anticomunismului. In comunicat, nu 
numai că nu se spune cu ce înțeleg 
țările N.A.T.O. să contribuie la re
glementarea problemelor dezarmării, 
dar chiar se statutează că „în împre
jurările actuale, membrii alianței 
Sînt obligați (?) să-și îmbunătățească 
capacitatea lor defensivă generală“. 
Cu alte cuvinte, un îndemn la con
tinuarea cursei înarmărilor.

Cauzele „adaptării“, despre care 
este vorba în N.A.T.O., sînt multiple. 
„NEW YORK TIMES“ citează, prin
tre ele, „schimbarea naturii războiu
lui (adică apariția armelor de dis
trugere în masă), micșorarea peri
colului care a dus la . constituirea 
N.A.T.O. (cu alte cuvinte evapo
rarea mitului pe care organizato

Vizita delegației 
a R. P. Romine in

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Corespondență specială :

La Departamentul de Stat conti
nuă să. se desfășoare tratativele în
tre delegațiile guvernamentale ale 
R. P. Romîne și Statelor Unite.

Marți seara, Karl F. Landegger, 
președintele societății „Parsons and 
Whittemore-Lyddon“ și al societății 
„Board of the Black Clawson“, a o- 
ferit o recepție în cinstea delegației 
guvernamentale romîne, condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Din partea romînă au participat 
membrii delegației, consilieri și ex- 
perți precum și membri ai Legației 
R. P. Romîne la Washington.

Din partea S.U.A. au luat parte 
Luther H. Hodges, ministrul comer
țului S.U.A., Orville L. Freeman, 
ministrul agriculturii, Peter T. Jo
nes, secretar adjunct la Departa
mentul comerțului, Charles S. Mur
phy, secretar adjunct la Departa
mentul agriculturii, Stanley S. Sur
rey, secretar adjunct la departamen
tul finanțelor, Philip H. Trezise, ad
junct al asistentului secretarului de 
stat pentru problemele economice, 
Richard H. Davis, adjunct al asis
tentului secretarului de stat pentru

Tratative
pentru acordarea 
independenței 
insulei Malta

LONDRA 20 (Agerpres). — Borg 
Olivier, primul ministru al Maltei, a 
sosit marți la Londra pentru a duce 
tratative cu guvernul britanic in le
gătură cu acordarea independenței 
insulei. într-o declarație făcută 
miercuri, el și-a afirmat speranța că 
data independenței va fi stabilită în 
decurs de aproximativ o lună. Agen
ția Reuter anunță că au început tra
tativele dintre Olivier și Duncan 
Sandys, ministrul englez pentru re
lațiile cu Commonwealthul și pentru 
colonii, in legătură cu rezultatele re
centului referendum din Malta refe
ritor la constituția malteză.

ACORD ÎNTRE ACADEMIILE 
DE ȘTIINȚE ALE URSS. Șl S.U.A.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, Academia 
de științe a U.R.S.S. și Academia Na
țională de științe a S.U.A. au anun
țat la 20 mâi intrarea în vigoare a 
acordului încheiat între ele cu pri
vire la schimbul de. lucrători științi
fici pe anul 1964—1965. Acordul pre- 
vede schimbul de oameni de știință 
pentru prezentarea unor prelegeri, 
pentru cunoașterea lucrărilor de cer
cetări științifice, pentru efectuarea 
unor lucrări științifice de cercetare 
și specializarea în instituțiile de cer
cetări științifice în U.R.S.S. și S.U.A. 
Ambele academii vor facilita efec
tuarea unor vizite reciproce pe bază 
de invitații speciale.

Acordul este îndreptat spre dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
oamenii de știință din U.R.S.S. și 
S.U.A.

rii pactului atlantic l-au întreținut 
ani de zile în rîndurile opiniei 
publice din țările occidentale cu pri
vire la pericolul unei agresiuni din 
partea lumii socialiste) și rolul mai 
mare pe care îl joacă Europa apu
seană nu numai în cadrul pactului 
atlantic, dar și în politica globală a 
Occidentului“. Ultima dintre cauzele 
menționate se referă la dezvoltarea 
inegală a țărilor capitaliste, care a 
făcut că în ultimii ani o serie de 
puteri vest-europene — și în primul 
rînd Franța și R.F.G. — să ceară un 
rol mai important în conducerea 
coaliției. La sesiunea de la Haga s-a 
manifestat încă un aspect al acestei 
evoluții. Este vorba, după cum scrie 
ziarul „LA LIBRE BELGIQUE“, „de 
dorința țărilor mici din N.A.T.O., ca 
Belgia, de a se ține seama de punc
tul lor de vedere atunci cînd se iau 
marile decizii“.

„Adaptarea“ N.A.T.O. a fost abor
dată la Haga sub forma unor discu
ții pe marginea necesității de a se 
îmbunătăți sistemul consultărilor 
politice între membrii alianței și de 
a se proceda la modificarea structu
rii sale militare. în ce privește pri
mul aspect „LE MONDE“ este de pă
rere că întreaga sesiune n-a fost de
cît un exercițiu de consultări. Dar 
exercițiul n-a prea reușit. Despre 
felul cum merg consultările în 
N.A.T.O. vorbește următorul inci
dent : ministrul de externe belgian, 
Spaak, a protestat împotriva proce
durii aplicate pentru elaborarea de
clarației în problema germană. „Cei 
mari, a spus el, acționează cu prea 
multă dezinvoltură față de partene
rii lor mai puțin puternici. Exemplu: 
pseudo-comunicatul asupra Ger
maniei emis de domnii Rusk, Butler, 
Couve de Murville și Schroeder, fără 
ca ceilalți să fie informați“. Se
cretarul Departamentului de Stat 
american a prezentat scuze pentru 
procedeul folosit, dar prin aceasta 
situația nu s-a schimbat nici cu o 
iotă. Declarația în problema germa

guvernamentale 
S. U. A.

probleme europene, senatorul demo
crat Henry M. Jackson și alți mem
bri ai Congresului S.U.A., Wil
liam Crawford, ministrul Statelor 
Unite la București, Walt W. Rostow, 
consilier al Departamentului de 
Stat și președinte al Consiliului 
de planificare politică din Departa
mentul de Stat, consilieri de la Casa 
Albă, membri ai delegației guverna
mentale americane care participă la 
tratativele cu delegația guvernamen
tală a R. P. Romîne, înalți funcțio
nari ai departamentelor de stat, co
merțului și agriculturii, Paul R. Gib
son, vicepreședinte al societății 
„Parsons and Whittemore-Lyddon“, 
Henry W. Drath, vicepreședinte la 
„Bank of America“, John C. Haley, 
adjunct al vicepreședintelui la 
„Chase Manhattan Bank" și alți re
prezentanți ai unor societăți ameri
cane, reprezentanți ai presei.

In aceeași seară, senatorul Hubert 
H. Humphrey, lider al majorității 
democrate în Senat și membru al 
Comisiei pentru relațiile externe a 
Senatului S.U.A., a oferit un dineu 
în cinstea delegației guvernamentale 
romîne condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

LA BRUXELLES pjn nou jmpâ$

in stabilirea prețului unic la cereale
BRUXELLES 20 (Agerpres). — 

Miniștrii agriculturii din cele șase 
țări membre ale Pieței comune, în
truniți la Bruxelles, nu au căzut de 
acord asupra stabilirii unui preț 
unic la cereale. Ministrul vest-ger- 
man al agriculturii, W. Schwarz, a

nă a fost introdusă în cele din urmă 
în comunicatul sesiunii..

Și mai ireconciliabile s-au dove
dit pozițiile existente în problema 
modificării structurii militare a 
N.A.T.O. Ziarul englez „DAILY 
MAIL“ scrie că „Spaak a rostit 
un discurs virulent împotriva 
cunoscutei poziții franceze (con
ducerea națională a forțelor atomice) 
și în favoarea proiectului forței nu
cleare multilaterale a N.A.T.O.“. 
Franța și-a reafirmat, la rîndul ei, 
poziția. „Concepțiile Franței se în
depărtează de integrare, în timp ce 
tema constantă ce revine în cadrul 
N.A.T.O. este aceea a întăririi inte
grării, a spus Couve de Murville. In 
aceste condiții, a adăugat el, nu 
există nici o speranță ca lucrurile să 
se schimbe“. Cum Dean Rusk a de
clarat răspicat, după aceea, că și el 
rămîne pe poziția constituirii for
țelor nucleare multilaterale, se
siunea nu a putut face altceva de
cît să defere chestiunea miniștrilor 
de război. „COMBAT" declară 
însă că „există puține speranțe că 
și aceștia vor putea ajunge la un a- 
cord“.

La Haga, s-a cerut un sprijin spo
rit pentru politica S.U.A. față de 
sectoare neatlantice cum sînt Cuba 
și Vietnamul de sud. Săptămînalul 
londonez „ECONOMIST“ consideră 
însă că „succesul realizat (de acea
stă cerere) pare cam fragil“. Minis
trul de externe olandez Luns a răs
puns că „Vietnamul de sud este 
mult prea departe de zona N.A.T.O. 
pentru ca țara sa să fie dispusă a se 
angaja în această regiune". Ministrul 
de externe britanic, R. Butler, a spus 
că „Anglia nu va pune stavile comer
țului său cu Cuba“ și a cerut, el în
suși, sprijin pentru politica Angliei 
în Orientul Apropiat. Franța și-a' 
reafirmat și în această privință po
ziția ei proprie (neutralizarea Asiei 
de sud-est), opusă celei americane.

Singurul răspuns favorabil dat ce
rerii menționate a venit, ca și 
în privința proiectului forței nucle
are multilaterale, din partea Ger
maniei occidentale. încă în preajma 
sesiunii de la Haga, autoritățile de 
la Bonn au admis ca, în comunica
tul semnat de miniștrii de război 
vest-german, von Hassel, și McNa
mara, în urma vizitei acestuia la 
Bonn, să figureze o aluzie la spri
jinul pe care R.F.G. e dispusă să-1 
dea în Vietnam. în același comuni

Situația din Arabia de sud 
in discuția Ligii arabe

CAIRO. în cadrul sesiunii specia
le a Consiliului Ligii arabe, convo
cată la Cairo la 19 mai, a fost dez
bătută și adoptată în unanimitate o 
rezoluție cu privire la situația gravă 
și acțiunile trupelor britanice în 
Arabia de sud.

Liga arabă, se subliniază în re
zoluție, va acorda tot sprijinul miș
cării de eliberare din Arabia de sud. 
Statele arabe vor începe tratative 
cu toate țările pentru a le cere spri
jin moral și material în lupta acestor 
popoare. Țările arabe, se spune în 
continuare în rezoluție, cer Marii 
Britanii să respecte rezoluțiile 
O.N.U. și Declarația cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

Secretarul general al Ligii arabe, 
Hassouna, a trimis texte ale acestei 
rezoluții secretarului general al 
O.N.U., U Thant, reprezentanților ță
rilor arabe la O.N.U., Crucii Roșii 
Internaționale precum și miniștrilor 
de externe ai țărilor arabe.

Lucrările sesiunii continuă.

nu 
se

acceptă ca în 
modifice pre- 
cererilor Pie- 

dacă 
a-

declarat că R.F.G. 
anii 1964—1965 să 
țul cerealelor potrivit 
ței comune, ci abia în 1966 
se vor acorda garanții ferme — 
ceastă problemă ar putea fi luată în 
considerație. Vicepreședintele Comi
siei Pieței comune, S. Mansholt, a 
declarat că propunerile Comisiei 
privitoare la unificarea prețului pro
duselor agricole „au fost blocate din 
rațiuni politice“. Un purtător de 
cuvînt ’ al delegației franceze la 
Bruxelles și-a exprimat nemulțumi
rea pentru faptul că reprezentanții 
vest-germ.ani au anunțat că nu do
resc ca această problemă să fie dis
cutată din nou la 30 iunie, așa cum 
s-a propus în cursul întîlnirii ac
tuale a miniștrilor agriculturii.

Ziarul vest-german „Die Welt“ -publică 
desenul alăturat cu titlul „Cazul devine 
dureros*', înfățișmd. rezistenta ministru
lui agriculturii al R.F.G. făta de sforță
rile celorlalți membri ai Pieței comune 
(marcată in desen cu inițialele EWG) 
de_ à"reduce prețurile là cereale.

cat, s-a anunțat că R.F.G. va plasa 
noi comenzi de armament industriei 
americane și că va colabora cu ea 
la producția unui model de tanc. 
Concesiile Bonnului nu au fost însă 
gratuite. La Haga, delegația vest- 
germană a solicitat mărirea numă
rului de posturi din comandamen
tele N. A. T. O. afectate R. F. G. 
Totodată, ea a obținut declarația 
susamintită, prin care puterile 
N.A.T.O. se resolidarizează cu pozi
ția Bonnului în problema germană. 
Dar valoarea politică a acestei de
clarații e contestată în presa occi
dentală. Ziarul elvețian „DIE TAT“ 
o consideră, de pildă, numai ca „un 
document menit să consoleze cercu
rile oficiale de la Bonn, fără a avea 
vreo însemnătate practică".

Sesiunea de la Haga s-a ocupat și 
de problema cipriotă. „La Stampa“ 
relatează că acesta a fost pasa
jul cel mai greu de redactat din 
comunicat. în ultimul moment, cînd 
Grecia și Turcia căzuseră cu chiu 
cu vai de acord asupra unei referiri 
nesemnificative la hotărîrile Consi
liului de Securitate cu privire la 
Cipru, s-a opus... Portugalia, care se 
temea ca o astfel de referire să nu 
aibă implicații asupra politicii sale 
în Angola ! Stikker a primit în mod 
neoficial, întrucît acest lucru nu e 
menționat în comunicat, misiunea 
de a întreprinde o nouă încercare 
de mediere între Grecia și Turcia. 
Această încercare, care va fi desi
gur încă o tentativă a N.A.T.O. de 
a interveni în problema Ciprului, 
va fi însă ultima misiune atlantică 
a lui Stikker care și-a prezentat de
misia din postul de secretar general 
al N.A.T.O. El urmează a fi înlocuit 
de diplomatul italian Manlio Brosio. 
Desemnarea lui n-a fost nici ea lip
sită de peripeții, pentru că, după' 
cum relatează „Le Monde“, „s-a 
pus din nou în discuție cu acest pri
lej delicatul echilibru intern al re
partizării posturilor de conducere 
în N.A.T.O."

Sesiunea de la Haga, evidențiind 
adîncimea contradicțiilor din cadrul 
N.A.T.O. a vădit în același timp, 
o dată mai mult, caracterul anacro
nic al blocurilor militare de tipul 
acestei coaliții. Ele constituie o pie
dică în calea destinderii și un cadru 
pentru desfășurarea cursei înarmă
rilor, a cărei încetare este cerută cu 
tot mai multă insistență de popoare.

Aurel CERNEA

„CAZUL HE
Zilele trecute, Fritz Aurel Goergen, 

directorul general și deținătorul ma
jorității acțiunilor uzinelor vesf-ger- 
mane „Henschel", a lost arestat din 
ordinul procuraturii din Hanovra. Con
ducerea acestei mari întreprinderi este 
acuzată de a fi adus, cu prilejul exe
cutării unor comenzi, daune serioase 
statului vest-german.

Despre ce este vorba ? Potrivit rela
tărilor presei vesf-germane, firma 
„Henschel“ primește de ani de zile 
mari comenzi de armament. Printre 
altele, în cadrul unui așa-zis «contract 
de întreținere», i s-a încredințat repa
rarea unor tancuri de fabricație ame
ricană din dotarea Bundeswehrului.

Pentru executarea acestor lucrări, 
„Henschel” a importat piese de schimb 
vechi pe care ie-a pus la socoteală 
ca piese noi. Pagubele pricinuite 
Bundeswehrului de pe urma acestor 
înșelătorii sînt evaluate la 1,2 pînă la 
1,6 milioane de mărci.

In cursul anchetei a reieșit că 
„Henschel", pentru a objine profituri 
mai mari, a cerut firmei furnizoare 
— Norca Machinery Corporation — 
să majoreze oferta inițială, de
oarece autoritățile ar fi de a- 
cord să aloce sume mai mari pen
tru repararea tancurilor. „Astfel — 
scrie „Frankfurter Rundschau" — o 
piesă de tanc, care nu este definită 

om PüÄCiiC!
In presa occidentală se anunfă în

mulțirea emisiunilor de reclamă care 
sînt folosite în afara limitelor contro
late de legislația internă și internațio
nală. Această nouă metodă de difu
zare a reclamei se face in interesul 
unor oameni de afaceri dispuși să a- 
corde subvențiile respective.

Debutul a fost făcut in Suedia și 
Danemarca cu „Radio-Sud", iar acum 
asemenea emisiuni sînt semnalate și 
în Anglia : „Radio-Caroline“ a intrat 
în acțiune la patru mile și jumătate în 
largul coastei Essex-ului, în sud-estul 
Angliei, la limita apelor teritoriale.

„Am luat toate precaufiunile juri
dice posibile și imaginabile înainte 
de a ne lansa într-o astlel de aven
tură. Stabilindu-ne în afara teritoriului 
britanic, nu mai depindem de legile 
acestei tari“ — afirma cu încredere 
Jocelyn Stevens, proprietarul revistei 
„Queen“, unul dintre principalii 
promotori ai acțiunii. „Emisiunile-

NEW YORK. Consiliul de Securitate, 
întrunit marți pentru a discuta plînge- 
rea Cambodgiei împotriva încălcării 
teritoriului său la granița cu Vietnamul 
de sud, și-a întrerupt miercuri activi
tatea pentru a permite Vietnamului de 
sud să trimită un reprezentant la dez
bateri. Consiliul de Securitate își va re
lua lucrările joi dimineață. Miercuri s-a 
anunțat la O.N.U. că delegațiile Maro
cului și Coastei de Fildeș pregătesc un 
proiect de rezoluție care, potrivit rela
tărilor agenției americane U.P.I., va fi 
prezentat Consiliului de Securitate.

SOFIA. După cum transmite agenția 
B.T.A., la Sofia a sosit o delegație de 
activiști ai C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia în frunte cu I. Szimek, 
locțiitor al președintelui Comisiei ideo
logice a C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

LONDRA. La Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei s-a anunțat că la 
27 și 28 mai reprezentanți ai S.U.A., 
Angliei, Canadei și Italiei se vor întruni 
la Washington pentru consultări asupra 
situației tratativelor în problema de
zarmării. Agenția Associated Press refe- 
rindu-se la această știre afirmă că ofi
cialitățile celor patru țări „se vor întîlni 
la Washington pentru a revizui planu
rile de dezarmare ale aliaților occiden
tali“ și că „scopul tratativelor occiden
tale va fi de a se studia posibilitatea 
găsirii unei noi inițiative în vederea 
destinderii încordării dintre Est și Vest“. 
Agenția Reuter afirmă însă că este vor
ba de „consultări obișnuite" cum au 
loc în mod normal în perioada de va
canță a conferinței.

FLORENȚA. La 20 mai, la Florența, 
și-a încheiat lucrările sesiunea Comite
tului internațional pentru cercetarea 
spațiului cosmic. Timp de 12 zile acest 
forum internațional al oamenilor de 
știință la care au participat 500 de spe
cialiști din 35 de țări, a examinat pro
bleme legate de prelungirea duratei 
zborului cosmic al omului, de lansarea 
de stații automate interplanetare, de

La Paris s-a deschis recent o expoziție turistică romînească organizată 
cu colaborarea O.N.T. Carpați. în fotografie : Un aspect ai expoziției

GSCHEL"
în mod precis, a fost oferită de firma 
respectivă la prejul de 40 mărci bu
cata. „Henschel“ a propus o modifi
care a prețului, arătînd că autoritățile 
federale sînt dispuse să plătească pînă 
la 840 de mărci pe bucată. In baza 
documentelor descoperite, s-a ivit sus
piciunea că partenerii de afaceri au 
împărfit între ei, ■ în mod fraudulos, 
profitul excedentar". A mai reieșit că 
„Henschel" are un cont de 98 000 de 
dolari la o bancă elvețiană. In legătură 
cu acest cont, prim-procurorul Schäfer, 
care anchetează «cazul Henschel», a 
declarat că din dispoziția lui Goer
gen, principalul acuzat, a fost înche
iată o înțelegere cu firma „Norca Ma
chinery Corporation", potrivit căreia 
aceasta din urmă a majorat în mod ile
gal facturile pentru piesele de schimb 
livrate, iar din suma rezultată, jumăta
te a fost depusă la o bancă elvețiană. 
Intre timp, au mai fost arestafi alți doi 
funcționari din conducerea firmei vest- 
germane.

Lucrurile nu se opresc însă aici. 
„Die Welt" ar.unfä că au fost des
chise anchete „împotriva a încă 7 
firme mari și mijlocii, suspectate de a 
fi comis nereguli în executarea unor 
comenzi militare“. Deși pînă în pre
zent nu se cunosc încă cifre exacte, 
se afirmă că pagubele suferite s-ar 
ridica la 10 milioane de mărci.

LE RECLÂMEi
pirat” au loc la bordul unui vas vechi, 
reamenajat în acest scop ; el suportă 
o încărcătură de 750 de tone și este 
înregistrat în Panama. Are două emi
țătoare destul de puternice pentru a a- 
coperi o zonă cu o rază de 100 
mile, atingind Londra și periferiile 
sale. Ceea ce reprezintă circa 14 mi
lioane de ascultători posibili.

Dat fiind că autoritățile nu pol în
treprinde aefiuni directe contra emiță- 
torului-pirat, aflat în afara jurisdicției 
britanice, ele se limitează la a cere 
marilor agenții de publicitate să re
fuze orice contract cu „Radio-Caro
line“. Asemenea amenințări nu par 
să impresioneze pe inițiatorii afacerii. 
„Radio-Caroline” continuă să funcțio
neze de aproape două luni, fără a se 
sinchisi de nimic. Încurajat de un ast
fel de precedent, un nou post-pirat, 
„Radio-Atlanta", a intrat de curînd în 
funcțiune.

S. N.

pregătirea zborurilor spre planeta 
Marte.

VARȘOVIA. După cum anunță agen
ția P.A.P., la 20 mai a sosit la Varșovia 
la invitația Seimului polonez, o delega
ție a Camerei populare a R. D. Ger
mane condusă de Johannes Dieckmann, 
președintele Camerei populare și vice
președinte al Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.'

ALGER. Vizita pe care Habib Bur- 
ghiba, președintele Tunisiei, trebuia s-o 
facă în Algeria la sfîrșitul lunii mai a 
fost amînată pentru o dată ulterioară 
din cauza stării sănătății șefului de stat 
tunisian.

PARIS. Presa franceză relatează că la 
Madrid a fost arestat zilele acestea cri
ticul de artă spaniol Jose Marian Mo
reno Galvan. Siguranța spaniolă n-a 
făcut nici o precizare în legătură cu 
această arestare. Moreno Galvan a mai 
fost arestat de autoritățile spaniole în 
1962.

OSLO. Cel de-al 30-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist din Nor
vegia, care s-a încheiat la Trondheim, 
a adoptat o rezoluție în care cere tine
retului norvegian să acționeze în favoa
rea transformării regiunii de nord a 
Europei într-o zonă denuclearizată și 
să se opună planurilor de creare a for
țelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
In rezoluție se cere, de asemenea, na
ționalizarea instituțiilor financiare și a 
marilor întreprinderi.

RABAT. Curtea supremă a Marocului 
a respins marți apelul celor 42 de de- 
mocrați marocani condamnați sub acu
zația de a fi încercat să organizeze un 
complot împotriva actualului regim mo
narhic. Dintre ei, trei sînt condamnați 
la moarte. Verdictul pronunțat la 14 
martie, cuprinzînd 11 condamnări la 
moarte, dintre care opt în contumacie, 
urmează să rămînă definitiv în cazul în 
care regele Hassan al Il-lea nu va ac
cepta să-i grațieze pe condamnați.
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