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Bîrlad s-au însămînțat pînă 
în cultură dublă peste 2 200 ha.
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Panorama din ce în ce mai estivală 
a litoralului și munților, pregătirile 
pentru încheierea cu succes a anului 
școlar ne reamintesc că sîntem în 
ajunul vacanței. Ca și în alți ani, 
partidul și statul democrat-popular 
creează tinerilor din școlile de cul
tură generală, școlile de artă, peda
gogice și profesionale, care au mun
cit cu rîvnă pentru însușirea bazelor 
științei și culturii, condiții pentru 
o vacanță plăcută. Acțiunile cultu
ral-educative, și sportive din timpul 
vacanței vor face parte integrantă 
din manifestările prin care poporul 
nostru sărbătorește cea de-a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei. în a- 
ceste zile se fac intense pregătiri 
pentru a se asigura ca în lunile de 
vară aproximativ 2 100 000 de pio
nieri și școlari să petreacă zile de 
neuitat în taberele locale, regionale, 
centrale sau sportive, în taberele or
ganizate pe lîngă gospodăriile de 
stat și ocoalele silvice, ori partici- 
pînd la excursiile organizate de 
școli.

Unele cadre didactice se întreabă 
care dintre formele de activitate 
devenite tradiționale în organizarea 
vacanței s-au dovedit mai rodnice, 
mai eficace din punct de vedere 
educativ. Printr-o parafrază, am 
putea răspunde că fiecare dintre ele 
valorează atît cît le facem să valo
reze. Vacanța de vară are, desigur, nu 
numai farmec, ci și o evidentă sem
nificație în ansamblul muncii edu
cative ; acțiunile inițiate de școli în- 
tr-o perioadă cînd natura își oferă 
cel mai generos darurile creează pri
lej atît pentru creșterea și fortifica
rea fizică a elevilor, cît și pentru 
îmbogățirea cunoștințelor lor. In 
timpul pe care-1 petrec în tabere sau 
străbătînd țara, elevii trebuie să fie 
ajutați să cunoască mai bine frumu
sețile plaiurilor noastre, locurile is
torice, noile orașe, șantiere, uzine 
înălțate în anii puterii populare, 
munca rodnică și entuziastă a mun
citorilor și colectiviștilor în al două
zecilea an de viață nouă. Filmul im
presiilor personale va constitui, de
sigur, un prețios „material didac
tic“ pentru completarea cunoștințe
lor din filele manualelor. Din aces
te considerente, în alcătuirea pro
gramului fiecărei tabere este nece
sar să se acorde o atenție deosebită 
excursiilor și drumețiilor. Manifes
tările artistice și sportive, jocurile 
de tabără, întîlnirile cu oameni de 
știință și de cultură, cu muncitori 
etc. concură, de asemenea, la adîn- 
cirea educației școlarilor în spiritul 
patriotismului și internaționalis
mului socialist. Experiența din anii 
trecuți arată că o atenție deosebită 
necesită organizarea taberelor locale, 
a cluburilor școlare și a drumețiilor 
de o zi-două, neglijate pe alocuri 
sau lăsate pe seama unor cadre di
dactice cu puțină experiență. Dato
rită faptului că la activitatea tabe
relor locale vor participa cei mai 
mulți elevi și pe întreaga perioadă a 
vacanței, este necesară în permanen
ță prezența cadrelor didactice care 
să contribuie la organizarea de cîte- 
va ori pe săptămînă a unor progra
me atractive și instructive, cu precă
dere în aer liber. Merită să fie evi
dențiată în această privință grija 
pe care au manifestat-o în vara 
trecută secția de învățămînt și Comi
tetul regional U.T.M. Banat pentru 
cunoașterea de către elevi a folclo
rului, faunei și florei regiunii.

Fie că sînt la munte sau la mare, 
elevii nu se despart de un prieten 
drag — cartea. De aceea, este nece
sar ca secțiile de învățămînt ale sfa
turilor populare să înzestreze în mod 
cuvenit bibliotecile taberelor, să a- 
sigure un număr de ziare și reviste 
corespunzător numărului elevilor. 
Bine au procedat conducerile tabere-

lor din Păuleasca și Păușa, regiunea 
Argeș, Budila și Timișul de Sus, re
giunea Brașov, Colibița, regiunea 
Cluj, etc., care au stimulat întocmirea 
de albume, ierbare, colecții de roci, 
desene, strînsul plantelor medici
nale, încercările literare, concursu
rile menite să contribuie la cunoaș
terea dezvoltării economice și cultu
rale a diferitelor regiuni și au asi
gurat proiectarea de filme, prezen
tarea de programe artistice etc.

Cît de plăcut e să pornești la drum 
și să te întorci peste o zi-două, sau 
zece, reconfortat, cu o seamă de cu
noștințe noi. Excursiile regionale 
și interregionale, cele făcute în Ca
pitală și pe litoral vor amplifica 
bucuria zilelor de vacanță. Dar îna
inte de a porni la drum, tovarășii 
învățători și profesori, instructorii 
superiori de pionieri să nu uite că 
excursiile trebuie bine pregătite, cu 
atît mai mult cu cît este de dorit ca 
fiecare școlar să participe la cel pu
țin una dintre ele. In ce privește a- 
legerea itinerarelor de mai lungă 
durată este indicat să se țină seama 
de dorința elevilor de a vizita re
giuni mai îndepărtate de locul na
tal, de a vedea marea, șesurile și 
Lunca Dunării, munții, de a cunoaș
te îndeaproape marile obiective eco
nomice înălțate în țară. Fără îndo
ială, sînt izbutite mai ales acele ex
cursii ai căror organizatori nu se 
gîndesc numai la ținta lor, ca un 
punct pe hartă; în pregătirea lor, e- 
levii pot fi ajutați să învețe cîntece 
noi, pot primi informații asupra is
toricului și importanței actuale a 
locurilor pe care le vor vizita.

în curînd se va anunța vacanța. 
Cadrele didactice, conducerile de 
școli au datoria să asigure buna 
desfășurare a procesului instructiv- 
educativ — predarea lecțiilor și re
capitularea prevăzută — pînă la ul
tima oră de curs. Totodată, directorii 
de școli, sfaturile populare, organele 
și organizațiile U.T.M. sînt chemate 
să facă din timp toate pregătirile 
pentru activitățile din vacanță. Or
ganizațiile de partid din școli au da
toria să sprijine intens conducerile 
școlilor, care au o răspundere deo
sebită pentru munca educativă din 
această perioadă. Organele locale 
de partid sînt chemate să acorde 
toată atenția colectivelor create pe 
plan regional și raional pentru coor
donarea activităților școlare din 
timpul vacanței, colective care pînă 
la începerea noului an de învăță- 
mînt trebuie să aibă un aport per
manent la asigurarea unor zile de 
vacanță plăcute, instructive și de 
neuitat pentru tineretul școlar.

Viața culturală (pag. 2-a).

Âctivltatea economică a între
prinderilor — pagină specială 
(pag. 3-a).

N. Țuicu — îmbunătățirea ți 
folosirea rațională a pășunilor 
(pag. 4-a).

Tehnologii moderne
Aîn uzinele constructoare de mașini
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în uzinele constructoare de mașini 
se extinde mecanizarea proceselor teh
nologice. în turnătorii, de exemplu, au 
fost montate o serie de instalații și 
agregate moderne, care au contribuit 
la mecanizarea operațiilor de prepa
rare a amestecurilor de formare în 
proporție de 80 la sută, iar a celor 
de curățire a pieselor după turnare, 
de 53 la sută. Din anul 1959 și pînă 
acum, numărul liniilor de formare- 
turnare s-a dublat. De asemenea, a 
fost mecanizată operația de forjare a 
osiilor de vagoane, productivitatea 
muncii crescînd astfel de peste 3,5 ori. 
în atelierele de tratament termic ale 
uzinelor a fost extins procedeul de că- 
lire prin curenți de înaltă frecvență, 
în domeniul așchierii metalelor au fost 
introduse dispozitive de alimentare au
tomată la mașinile-unelte, s-au perfec
ționat capetele de forță pentru opera
țiile de găurire, frezare și strunjire 
plană și au fost studiate regimurile 
optime de lucru la rectificarea inele
lor de rulmenți. La construcția trac
toarelor, autocamioanelor, vagoanelor 
de cale ferată și a altor produse de 
mare serie s-au introdus mașini-agre- 
gat și linii automate de transfer de 
mare randament. O extindere tot mai

Aparate pentru minele 
de cărbuni

Lucrătorii Institutului de cercetări 
miniere (ICEMIN) din Capitală au 
realizat două noi dispozitive pentru 
măsurarea sarcinii de susținere în 
minele de cărbuni și a presiunii ae
rului în subteran. Primul funcționea
ză pe principiul hidraulic, preluînd 
sarcina ce acționează asupra ele
mentului de susținere prin interme
diul unei membrane elastice, care 
comprimă lichidul din interiorul ci
lindrului. Presiunea lichidului este 
apoi măsurată cu un manometru 
care indică direct valoarea solici
tării. Folosirea lui permite o cunoaș
tere mai exactă a mărimii forțelor 
care acționează asupra armăturilor 
metalice, obținîndu-se în felul aces
ta o mai mare siguranță în exploa
tare. Al doilea aparat, destinat mă
surării presiunii aerului în mine, are 
la bază principiul tensometriei cu 
fir rezistiv. Acesta prezintă avantajul 
că poate executa măsurători și de 
la distanță. Prin înzestrarea exploa
tărilor carbonifere din țară cu ase
menea aparate se asigură îmbună
tățirea în continuare a procedeelor 
de susținere moderne în subteran și 
a dirijării aerului în exploatările de 
cărbuni. (Agerpres)

Elevii din clasa a IV-a a Școlii nr. 24 din Capitală în vizită la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" Foto i M. Cioo
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Sporește parcul
de autobuze și autocamioane

Transportul interurban de mărfuri și 
călători cunoaște o continuă dezvolta
re. Parcul de autovehicule sporește ar 
nul acesta cu 650 autobuze și 3 700 au
tocamioane. Traseele autobuzelor IRTA 
se măresc cu încă 50 de linii noi, prin
tre care Rm. Vîlcea-Olanu-Drăgășani, 
Cîmpulung-Bîlcești, Slatina-Comănița, 
Tulcea-Medanchioi, Sarmisegetuza-Că- 
lan, Odorhei-Dealul și altele. In vede
rea îmbunătățirii deservirii populației și 
a unităților economice mai îndepărtate 
de calea ferată s-a extins sistemul co- 
letăriei rapide cu autovehicule. Brașov- 
Sibiu-Mediaș-Tîrnăveni, Tr. Severin- 
Craiova, Petroșeni-Craiova sînt doar 
cîteva din traseele deschise în acest 
scop în ultima perioadă. Noi măsuri 
au fost luate și pentru asigurarea u- 
nor condiții corespunzătoare de trans
port în comun pe timpul verii. Ținînd 
seama de marea afluență de călători 
spre stațiunile de pe litoral și de la 
munte, începînd de l/i 1 iunie au fost 
puse în circulație un număr sporit de 
trenuri și autobuze. Orașele Reșița, 
Timișoara, Cluj, Iași, Bacău și Sucea
va vor avea legături directe cu litora
lul pe tot timpul verii. (Agerpres)

Pe litoral
Oaspeții litoralului au în acest 

an la dispoziție un număr sporit de 
magazine comerciale și de alimen
tație publică. La Constanța, de e- 
xemplu, s-au deschis 7 noi unități 
comerciale, un restaurant cu auto
servire, o grădină de vară și o co
fetărie cu terasă, iar alte 30 de u- 
nități au fost renovate și dotate cu 
mobilier nou, modern. La unul din 
hotelurile din complexul „Perla 
Mării“ de la Eforie-Nord s-a ame
najat un bar de zi și un restaurant 
de mare capacitate. Tot aici va 
funcționa un bar în aer liber. Cei 
care își vor petrece concediul la 
Mangalia vor avea la dispoziție încă 
o grădină de vară, o braserie, un 
bar de zi amenajat pe dig. Comple
xul comercial de la Mamaia va oferi 
oaspeților țesături, confecții, tricota
je, încălțăminte, articole de plajă, 
de artizanat, parfumerie etc. Rețeaua 
comercială din localitățile de pe ma
lul mării se completează cu nu
meroase noi unități de desfacere a 
legumelor și fructelor, chioșcuri și 
tonete cu răcoritoare, dulciuri, ți
gări etc. Pentru informarea miilor 
de oaspeți ai litoralului vor fi difu
zate pliante, afișe, evantaie, pe care 
vor fi imprimate programul unități
lor comerciale și de alimentație pu
blică, ultimele noutăți din aceste 
magazine. (Agerpres)
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o Răsfoind presa străină (pag.

5-a).

• Horia Liman — Drumurile nor

dului : Dincolo de cercul po
lar (pag. 6-a).

mare capătă 
vansate care 
sice de turnare, de forjare sau de 
prelucrare prin așchiere. Procedeu] de 
sulfizare a pieselor și cel de sudare în 
baie de zgură a reperelor de grosimi 
mari, turnarea de precizie sînt cîteva 
din noile metode însușite tot mai mult 
de constructorii de mașini.

Industria chimică realizează în a- 
cest an o gamă mai bogată de co- 
loranți. Fabricile „Getica" din 
pitală și „Colorom" Codlea, de 
xemplu, și-au îmbogățit gama 
produse cu încă aproximativ 30 de 
coloranți, pigmenți și intermediari 
pentru industria textilă și de pielă
rie. Printre aceștia se numără noii 
coloranți rezistenți la lumină, pre
cum și coloranți pentru fibre sinte
tice. In prezent, industria chimică 
produce aproape 300 tipuri de colo
ranți de diferite nuanțe pentru bum
bac, lină, fibre sintetice, pielărie, 
hîrtie, lemn, cerneluri, lacuri. In a- 
cest an, datorită construirii de noi 
hale și secții înzestrate cu utilaje 
moderne, precum și îmbunătățirii 
parametrilor de funcționare a insta
lațiilor existente, producția de co
loranți va fi cu 12 la sută mai mare 
decît în anul trecut și de aproape 
două ori mai mare decît în 1958.

(Agerpres)

• O șarjă 
cu 2,8 kg

Unitățile agricole socialiste 
raionul Bîrlad acordă o atenție deo
sebită asigurării bazei iurajere. In 
întregul raion se desfășoară în pre
zent recoltarea lucernei și trifoiului. 
S-au luat totodată măsuri pentru a 
se face balotarea acestor furaje, 
în vederea obținerii unor cantități 
sporite de furaje s-a stabilit ca în
dată după cositul secarei masă ver
de, în fiecare gospodărie să se în- 
sămînțeze suprafețele respective cu 
porumb pentru siloz, cu iarbă de Su
dan, iarbă grasă etc. In întreg ra
ionul 
acum

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — In cele 
51 de gospodării colective din raionul 
Brăila se lucrează intens la întreținerea 
culturilor. Pînă acum s-a terminat prima 
prașilă pe întreaga suprafață de 10 697 
hectare însămînțate cu floarea-soarelui. 
Această lucrare a fost executată și pe 
32 500 ha cu porumb pentru boabe. 
Multe gospodării — între care cele din 
comunele Gropeni, Tichileșii, Însurăței, 
Cioara Doicești și^Viziru — au terminat pri
ma prașilă și la porumb. In prezent s-a 
început prașila a ll-a. Sînt însă și unități 
unde munca nu este bine organizată. 
Colectiviștii din comuna Salcia-Tudor, 
de pildă, au prășit mecanic doar 190 
hectare din cele 1 234 ha însămînțate cu 
porumb, iar cei din comunele Rîmniceni 
și Scorțaru Nou au executat această lu
crare numai pe jumăthte din suprafețele 
cu porumb. Uzina da detergențl din Ploiești Foto : Agerpre»

Scrisori către „Scînteia“

în 5 minute ® Un kg de carne de pui 
nutrețuri • Valorificarea deșeurilor

inima Bărăganului, 
do un fel deosebit,

La Ciulnița, în 
se află o fabrică 
aparținînd Trustului central Gostat. 
Produsele obținute aici sînt furajele 
combinate, atît de necesare pentru 
hrana păsărilor. Ce sînt de fapt a- 
ceste furăje ? Pentru a se putea dez
volta normal și a da producții bune, 
păsările au nevoie ca în rația lor 
să se găsească, în proporții optime, 
toate substanțele nutritive. Furajele 
combinate reprezintă un amestec de 
sortimente variate de concentrate, 
între care porumbul ocupă un loc 
principal, făină de lucernă, săruri 
minerale, vitamine și alte preparate 
dozate în anumite proporții. Cum se 
realizează acest produs ? înainte de 
a ajunge să fie combinate pe baza 
rețetelor, diferitele sortimente de fu
raje intrate în fabrică urmează fieca
re altă cale. în două silozuri de mare 
capacitate știuleții de porumb sînt 
uscați. După ce porumbul pierde o 
parte din apă, urmează separarea 
boabelor de ciocălăi. Circulația 
boabelor pe benzi transportoare și 
șnecuri este dirijată prin simpla a- 
păsare pe unul din butoanele insta
late la tabloul de comandă. De aici, 
rînd pe rînd, cerealele își iau locul 
în unul din cele 9 bunchere instala
te în sala de dozare.

Ne aflăm în punctul-cheie al fa
bricii, în sala de dozare, unde lu
crează muncitori cu o înaltă califi
care : Dumitru Florea, Nicolae Pri- 
maru, Ion Ștefan, Gheorghe Tănase, 
Radu Tudor. Asemeni unor farma
ciști, avînd în față rețete întocmite 
de specialiști, ei dozează cu preci
zie numeroasele sortimente de fura
je. Cele 8 rețete de furaje combinate 
fabricate în prezent corespund ce
rințelor fiecărei categorii de păsări. 
La exigența și priceperea oamenilor 
se adaugă ingenioasa organizare a 
fluxului tehnologic, care permite 
obținerea unei înalte productivități 
a muncii. Privirile muncitorilor trec 
de la rețete la cîntarul automat, 
care, asigură precizia dozării fiecă
rui sortiment de furaje. Unele ele
mente intră în compoziția noului pro
dus într-o cantitate atît de mică, de 
parcă ar fi o picătură într-un ocean. 
De pildă, cobaltul, un element foar
te necesar în rația păsărilor, este 
întrebuințat într-o cantitate de nu
mai 6 mg la 100 kg de furaje com
binate. De aceea, pentru omogeni
zarea cît mai perfectă, se face un 
preamestec de vitamine, microele- 
mente și săruri minerale, care se 
adaugă apoi în furajele de bază. 
Cu ajutorul unui malaxor, toate a- 
cestea, în șarje de 1 500 kg, sînt 
omogenizate în numai 5 minute. Ur- 
mîndu-și drumul nevăzut prin 
șnecuri, furajele combinate fac un

sînt 
sînt 
avi-

scurt popas într-un buncher. De aici, 
paralel cu o nouă cîntărire, ele 
ambalate în saci de hîrtie și 
trimise spre marile complexe 
cole ale gospodăriilor de stat.

Pentru a înțelege însemnătatea a- 
cestei unități de producție este sufi
cient să amintim că spre a obține 
1 kg de carne sau ouă este nece
sară o cantitate de furaje combinate 
cu aproape 50 la sută mai redusă 
decît în cazul folosirii diferitelor 
nutrețuri în condiții obișnuite.

In primul trimestru al acestui an, 
la complexul avicol de la Băicoi, re
giunea Ploiești, s-a obținut în medie 
1 kg de carne de pui cu numai 2,8 kg 
de furaje combinate provenite de la 
Ciulnița. Pînă la 1 mai a.c. fabrica 
a livrat gospodăriilor de stat peste 
17 000 tone de furaje combinate, cu 
3 000 de tone mai mult decît preve
dea planul.

Ing. Boris Străistaru, directorul fa
bricii, ne vorbește despre posibilită
țile mari care există în diferite uni
tăți de a asigura materia primă în 
cantități mai mari și de bună calita
te pentru prepararea furajelor com
binate, Intre acestea un mare rol 
au îmbunătățirea făinei de lucernă,

prepararea în cantități mai mari a 
drojdiei furajere, care constituie o 
bogată sursă de proteină.

La fabrica din Ciulnița există 
preocupare și pentru valorificarea 
unor deșeuri, cum sînt ciocălăi! de 
porumb, folosiți în mod obișnuit nu
mai pentru foc. Aici rămîn anual 
circa 10 000 tone de ciocălăi. Cu 
justificată mîndrie, Gheorghe Cîm- 
peanu, inginerul-șef al fabricii, ne 
arată sute de animale puse la în
grășat, a căror hrană de bază o 
constituie ciocălăi! măcinați, cărora 
li se adaugă cantități mici de 
melasă, uree și concentrate indus
triale cu o valoare nutritivă scăzu
tă. Cu o hrană compusă aproape 
numai din deșeuri, s-a obținut în 
primul trimestru al acestui an un 
spor mediu de creștere în greutate 
de 1,070 kg pe zi de fiecare bovină 
pusă la îngrășat. La unele bivolițe 
s-a obținut o creștere zilnică de 
2—2,5 kg. Costul îngrășării anima
lelor este redus.

îmbunătățirea calității furajelor 
combinate prin lărgirea sortimente
lor de materie primă, precum și 
granularea lor constituie probleme 
a căror rezolvare are o mare însem
nătate pentru buna aprovizionare cu 
furaje a complexelor avicole pentru 
mărirea producției de carne și ouă.

A

fe birouri 
sau pe șantier?

Șantierele de construcții au 
împînzit mai toate cartierele la
șului. Alături de construcții ce-și 
numără vîrsta cu secole s-au ri
dicat și continuă să se ridice 
blocuri noi de locuințe. In cali
tate de constructori putem spune 
că am semnat certificatul de naș
tere al multora din aceste blocuri. 
Constructorii de pe șantierul nr. 
11, unde lucrez, pînă la 23 August 
vor semna peste o mie de aseme
nea certificate. Organizația de 
bază a șantierului a propus con
ducerii administrative desființa
rea unor echipe, integrîndu-le în 
cele 43 de brigăzi statornice. A- 
ceasta a dus la îmbunătățirea 
muncii.

Cu toate acestea, rezultatele nu 
sînt pe măsura cerințelor și a po
sibilităților. După părerea mea și 
a altor tovarăși, organizarea mun
cii pe șantier ar mai putea fi mult 
îmbunătățită. Cum vedem noi a- 
ceasta ? In primul rînd prin lega
rea mai strînsă a activității in
ginerilor și tehnicienilor de mun
ca practică de pe șantiere. In 
momentul de față, pe șantierul 
nr. 11, avem 10 ingineri și 23 
de maiștri. Dintre aceștia 8 ingi
neri și tehnicieni sînt în aparatul 
de conducere al șantierului — așa 
că pentru îndrumarea activității 
concrete de pe șantiere mai ră
mîn 25 de cadre tehnice. In Iași 
există destui ingineri construc
tori pentru a acoperi nevoile șan
tierelor. Din păcate însă mulți 
dintre ei sînt ocupați cu diferite 
treburi prin birouri și nu le per
mite timpul să acorde asistența 
tehnică necesară pe șantiere.

Pentru îmbunătățirea muncii 
s-ar cuveni, după părerea noas
tră, ca aparatul tehnico-ad- 
ministrativ al grupurilor de 
șantiere și chiar al trustului să 
fie mai bine repartizat, pentru ca 
fiecare inginer și tehnician con
structor să-și aducă o mai mare 
contribuție la buna organizare a 
activității practice.

loan V, BEȘLIU 
secretarul organizației 
de bază a șantierului 
nr. 11-Iași

Constantin BORDEIANU

In sala de ambalare și expediție a fabricii

PUTERNICE DEMONSTRAȚII LA SEUL

La 34 de grade
Primele zile de caniculă din acest 

an. Termometrele au arătat ieri în 
Capitală plus 34 de grade. Ștran
durile și-au deschis porțile, ade
menind cu răcoarea apei și cu 
nisipul plajelor. Și, cum se vede în 
fotografia din stînga, amatori se gă
sesc cu miile, de dimineață pînă 
seara. Astăzi încă șase ștranduri din 
Capitală — cele de pe malurile lacu
rilor Tei, Băneasa, Floreasca, Mogo- 
șoaia — Iși vor începe activitatea 
estivală. Sînt tot mai căutate tone- 
tele la care se vînd răcoritoare. In 
Gara de Nord a început montarea 
unor chioșcuri moderne din sticlă, 
metal și masă plastică unde călăto
rii vor găsi băuturi răcoritoare șl 
pachete au alimente preambalate.

Ieri dimineață la Seul au avut 
loc puternice demonstrații anti
guvernamentale la care au luat 
parte zeci de mii de oameni. In- 
cercînd să oprească coloana 
demonstranților care se îndrepta 
spre palatul prezidențial, poliția

a făcut uz de grenade cu gaze 
lacrimogene și arme. S-au înre
gistrat ciocniri sîngeroase. Ar
mata a primit ordin să preia 
controlul asupra capitalei. (A- 
mănunte în pag. a Vl-a).

DECLARAȚIA ȘEFULUI GUVERNULUI INDIAN
După alegerea sa ca ltder al 

grupului parlamentar al Congre
sului Național Indian șl șef al 
guvernului indian, Lal Bahadur 
Shastrl a luat cuvîntul în cadrul 
unei conferințe de presă, care a 
avut loc la 2 iunie, la Delhi. Re- 
ieiindu-se la politica externă a 
Indiei, el a declarat că în aceas
tă privință principiul fundamen
tal rămîne politica de neaderare.

Primul ministru a arătat că India 
va căuta să întrețină și pe viitor 
relații prietenești cu toate țările 
și a subliniat, totodată, faptul că 
guvernul său va continua politi
ca dusă de Jawaharlal Nehru, 
pronunțîndu-se pentru realizarea 
dezarmării generale șl totale. Re- 
ferindu-se la situația din Laos, 
Shastrl a afirmat că India, pri
vind cu toată seriozitatea aceas-

fă problemă, este de 
ea poate fi rezolvată 
numai în cadrul unei 
a reprezentanților țărilor partici
pante la Conferința de la Geneva 
pentru Laos.

Sesiunea Consiliului ministe
rial al Pielei comune a luat 
sfîrșit fără a ajunge la un acord 
în problema mult discutată a 
stabilirii prețului unic la cereale.

Anglia a hotărît să închidă 
baza militară din Insula Christmas 
care a servit la realizarea pro
gramului englez de experiențe 
nucleare în atmosferă. In comu
nicatul Ministerului Apărării al 
Marii Britanii se precizează că, 
în urma semnării în anul trecut 
la Moscova a Tratatului de inter
zicere a experiențelor nucleare 
în trei medii, această bază nu 
mal este necesară.

părere că 
definitiv 

conferințe
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Mîine încep
ZILELE MIHAIL EMINESCU"

fr
Un număr bogat al „Vieții romînești"

Sculptură de Gh. ANGHELEMINESCU

Programe radiofonice
In intîmpinarea comemorării a 

75 de ani de la moartea lui Mihail 
Eminescu, posturile noastre de ra
dio transmit, săptămînal, o emi
siune de 20 de minute, cuprinzînd, 
în interpretarea unor actori de 
frunte, versuri ale lui Eminescu 
precedate de o prezentare și înso
țite de comentarii datorate unor 
oameni de cultură— academicieni, 
profesori universitari, critici și is
torici literari. De asemenea, în ca
drul ciclului „Momente din istoria 
literaturii romîne", vineri 5 iunie, 
ora 21, va fi inaugurată, pe pro
gramul 1, emisiunea „Zilele Emi
nescu". Programul acestei emi
siuni, care se va încheia la 15 iu
nie, cuprinde evocarea „Mihail 
Eminescu — luceafărul poeziei ro
mînești“, de Mihail Sadoveanu 
(realizată cu ajutorul înregistrări
lor din fonoteca Radioteleviziunii), 
emisiunile „Limba poeziilor emi
nesciene", „Eminescu pe meridia
nele globului", „Postumele" (par
tea a Il-a), „Eminescu în lumina 
documentelor“, „Eminescu — cla
sic al poeziei", un recital de ver
suri.

Cicluri de simpozioane 
și expuneri

Lectoratul Central din Capitală or
ganizează un ciclu de simpozioane cu 
temele: „Eminescu între contempora
nii săi", „Eminescu în literatura uni
versală", „Eminescu — luceafărul poe
ziei romînești", care vor avea loc 
zilele acestea la Lectorat, în sala 
Dalles și în sala mare a Palatului 
R. P. Romîne.

Filiala din București a Societății de 
științe istorice și filologice din R. P. 
Romînă prezintă la Muzeul de istorie 
a orașului București un ciclu de con
ferințe consăcrate măiestriei artistice, 
meditației filozofice, prozei și altor 
aspécte ale creației eminésciéné.

camet muzical ConcertuI Filarmonicii
„George E

Recentul concert simfonic al Filarmo
nicii „George Enescu” sub conducerea 
dirijorului Mircea Cristescu, a avut un 
program reușit, variat, incluzînd atît piese 
din marele repertoriu, cît și o interesan
tă primă audiție : ciclul de lieduri „Cîn- 
tece de dor" ale tînărului compozitor 
clujean Cornel Țăranu.

interpretarea plină de înțelegere ofe
rită de prima noastră orchestră simfonică, 
a pus în valoare melodismul, claritatea 
și lirismul caracteristice deopotrivă Uver
turii la opera „Rosamunde” de Schubert 
ți Concertului pentru pian și orchestră în 
fa minor de Chopin.

Uvertura „Rosamunde” s-a bucurat de 
o cizelare deosebit de atentă, printr-o 
îngrijită conturare a melodicii atît de 
curgătoare și spontane, caracteristică ma
relui romantic. Simplitatea și naturalețea 
cu care viorile prime au atacat suava ți 
luminoasa melodie din Allegro vivace 
constituie un exemplu de bun gust și în
țelegere a stilului schubertian.

Reputatul pianist italian Rodolfo Ca-

La Botoșani, Societatea de științe 
Istorice și filologice din R. P. Romînă 
va organiza, în zilele de 7, 8 și 9 iu
nie a.c., o sesiune științifică în cadrul 
căreia cadre didactice din mai multe 
regiuni ale țării vor prezenta comu
nicări consacrate contribuției lui Emi- 
nescu la îmbogățirea patrimoniului 
culturii noastre naționale.

„Luceafărul" 
in 6 limbi străine

Se află sub tipar la Editura 
Meridiane (în îngrijirea Comitetu
lui național pentru comemorarea 
lui Mihail Eminescu și Uniunii 
Scriitorilor) două volume cuprin- 
zînd versiuni ale poemului „Lucea
fărul“ în cîteva limbi de largă 
circulație. Unul din aceste volume 
va cuprinde, în afara textului ro
mânesc, tălmăciri ale poemului în 
limbile engleză, franceză, spaniolă, 
iar celălalt — respectiv în limbile 
germană, rusă și italiană.

J. PERAHIM :

n e s c u"
porali, pentru a doua oară oaspetele 
țării noastre, s-a prezentat publicului cu 
Concertul Nr. 2 în fa minor de Chopin. 
Lucrare de tinerețe a marelui compozi
tor, abundînd în melodii și ritmuri speci
fice folclorului polonez, cu alternanțe în
tre patetismul îngîndurat și lirismul duios, 
concertul a oferit pianistului materialul 
necesar pentru o interpretare în caro la
tura visătoare a constituit principala preo
cupare a interpretului. Acesta este și mo
tivul pentru care momentele de desfășu
rare patetică, privite de solist printr-o 
prizmă lirică, au apărut mai puțin diferen
țiate sub raportul climatului expresiv. 
Rodolfo Caporali este, fără îndoială, un 
virtuoz al instrumentului. Construcția sa 
interpretativă este echilibrată, frazarea 
cizelată, sonoritatea pianului în mojnen- 
fele de nostalgică visare, plină de poe
zie.

Am ascultat cu deosebit interes cele 
trei lieduri pentru tenor ți orchestră ale 
tînărului compozitor Cornel Țăranu, care

Pe măsură ce ne apropiem de 
data sărbătoririi lui Mihail Emi
nescu, manifestările artistice și 
culturale închinate importantului 
eveniment sînt din ce în ce mai 
numeroase. Contribuțiilor editoria
le, studiilor apărute în diferite pu
blicații li se adaugă numărul spe
cial (4—5) al revistei „Viața Ro- 
mînească“, recént apărut, cu un 
sumar bogat, variat ca preocupări, 
grupînd laolaltă studii de sinteză 
asupra creației eminesciene, măr
turii scriitoricești, contribuții filo
logice și documentare •— redacția 
urmărind să ofere cititorilor o ima
gine cît mai cuprinzătoare a ope
rei și personalității poetului nos
tru național.

O evocare de Tudor Arghezi și 
alta dé Mihail Sadoveanu (text 
inedit) deschid numărul festiv, ur
mate de cîteva însemnări de scri
itor semnate de Mihai Beniuc, De- 
mostene Botez, Maria Banuș și 
M. R. Paraschivescu. Amplu re
prezentat este capitolul studiilor. 
Aici critici și istorici literari din 
toate generațiile, de la cercetători 
eminescieni de prestigiu, cu o bo
gată activitate în acest domeniu, 
ca Tudor Vianu, G. Călinescu, Per- 
pessicius, Vladimir Streinu, Șerpan 
Cioculescu — pînă la critici din 
promoția ceà mai tînără își unesc 
eforturile în discutarea unor as
pecte importante ale creației emi
nesciene.

Studiile : „Contradicțiile ere'i 
burgheze oglindite în ideologia lui 
Eminescu“ de G. Călinescu, „Sem
nificația critică și polemică a pe
simismului eminescian“ de N. Ter- 
tulian, „Eminescu și Schopen
hauer“ de Liviu Rusu se ocupă de 
problema Izvoarelor filozofice ale 
gîndirii eminesciene, urmărind să 
aducă, în spiritul interpretării 
marxist-leniniste, clarificări în 
chestiunea influențelor, a raportu
rilor dintre concepțiile lui Emi- 
nescu și filozofia germană, a de
terminărilor sociale ale pesimismu
lui eminescian.

Altă secțiune a studiilor și arti
colelor se preocupă de discutarea 
unor teme și motive poetice pre
zente în creația lui Éminescu : 
„Demon la Eminescu“ de Tudor 
Vianu, „Motivul cosmic în opera 
eminesciană“ de Al. Dima, „Noc

Pe scena Naționalului bucureștean
In curînd, în sala „Comedia" a 

Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
va avea loc premiera piesei „Emines- 
cu" de Mircea Ștefănescu. Din distri
buție fac parte Costache Antoniu, Ion 
Finteșteanu, Alexandru Giugaru, artiști 
ai poporului, Marcel Anghelescu, N. 
Brancomir, Nicu Dumitriu, Ion Manu,

se afirmă ca un real și promițător talent. 
Aceste lieduri, incluse în ciclul vocal sim
fonic „Cîntece de dor”, pe versuri de 
Nicolae Labiș, merg, după părerea noas
tră, pe linia unei maturizări a concepției 
creatoare a compozitorului. De astă dată, 
Cornel Țăranu se concentrează într-o in
teriorizare de adîncă rezonanță. Imaginea 
muzicală, reflex al unei meditații, cînd 
contemplative, cînd dramatice, se deapă
nă în mod firesc și fără ostentație. Linia 
melodică a tematicii se conturează cu 
claritate ți incisivitate. Limbajul armonic 
dozat cu sobrietate, se îmbină în mod 
organic cu, discursul vocal. Orchestrația 
simplă, lipsită de încărcături inutile, este 
colorată și expresivă. Cele trei lieduri 
transmit un sentiment sincer, căpătînd 
astfel forță de convingere.

Tenorul Ion Piso, artist cu mari posibi
lități, a adus o contribuție substanțială la 
punărea în valoare a pieselor.

Concertul s-a încheiat cu Baletul „Pa
sărea de foc’ de Igor Stravinsky, lucrare 

turnul în opera lui Eminescu“ de 
Constantin Clopraga, „Aspecte din 
erotica eminesciană“ dé G. C. Ni- 
colescu, ,,Aspecte de critică socială 
eminesciană“ de Șerban Ciocules
cu, „Simbolul titanului în poezia 
lui Eminescu“ de Matei Călinescu. 
Acad. Iorgu Iordan discută despre 
limba poeziilor lui Eminescu, Sa
vin Bratu despre receptarea critică 
a operei de către contemporani, 
George Ivașcu semnează articolul 
intitulat „Scenografia ideilor emi
nesciene", D. Murărașu „Comen
tarii eminesciene“, Mihai Gafița se 
ocupă de „Eminescu — erou lite
rar“, iar Al. Husar de unele consi
derații ale lui Eminescu despre 
artă.

O serie de articole analitice pun 
în lumină aspecte cu un caracter 
mai restrîns, legate de viața și 
opera poetului. Se evocă un mo
ment biografic mai puțin cunoscut 
(acad. Perpessicius), se discută com
parativ variante ale poeziilor 
„Floare albastră“ (Vladimir Stre
inu) sau „Luceafărul“ (Gh. Bul
găr), se urmăresc corespondențele 
unor motive lirice în creația lui 
Eminescu și Bacovia (M. Petro- 
veanu), originea orală a basmu
lui „Călin nebunul“ (Mihai Pop) 
sau relațiile dintre Eminescu și 
C. Mille (Tiberiu Avramescu) etc.

Un interes deosebit îl prezintă 
rubricile care se preocupă de fi
xarea fenomenului eminescian în 
configurația literaturii universale. 
Articolele semnate de Silvian Iosi- 
fescu, Al. Piru, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, Al. Duțu ș.a. își pro
pun să urmărească relațiile mul
tiple ale operei lui Eminescu cu 
mișcarea romantică europeană în 
scopul stabilirii fizionomiei proprii 
a poetului romîn în raport cu a- 
ceăsta. Mărturiile unor scriitori de 
peste hotare ca Rafael Alberti și 
Maria Teresa Leon, Alain Guiller- 
mou, L. Gäldi, Wilern Zavada, 
Kazimire Illakowicz. Antonis Mis- 
takidis întregesc profilul acestui 
număr omagial.

In ansamblu numărul 4—5 al 
„Vieții romînești“ reprezintă o 
contribuție valoroasă, bogată în 
sugestii fertile, la cunoașterea și 
studierea moștenirii eminesciene.

M. POP

artiști emeriți. In rolurile Eminescu și 
Veronica Micle : Ion Caramitru și 
Valeria Seciu, studenți ai Institutului 
de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale". Regia spectacolului 
aparține lui Sică Alexandrescu, artist 
al poporului.

Ilustrația la „Povestea codrului' 
de M. Eminescu

de tinerețe a acestuia (a fost scrisă lă 
vîrsfa de 28 de ani), remarcabilă prin 
exuberanța ei tinerească, rafinamentul 
armonic, capriciul liniei melodice, inepui
zabila varietate ritmică ți strălucirea co
loritului orchestral. înțeleasă în toată ex
presivitatea ei, atît de dirijor cît și de 
orchestră, lucrarea s-â bucurat dé o exe
cuție la înălțimea meritată.

Fără îndoială că reproducerea cît mai 
fidelă a gîndirii autorului implică în mod 
necesar din partea interpretului o identi
ficare cît mai perfectă cu mentalitatea, 
cu elanul sufletesc al celui interpretai. 
Mircea Cristescu a pătruns cu intuiție de 
artist autentic rafinamentul, sonoritatea 
scînteietoare, nervul inepuizabil ce ani
mă lucrarea.

Sub bagheta sa, orchestra a realizat, 
într-o dinamică plină de echilibru, gra
dații dozate cu minuțiozitate și contraste 
— atît de specifice muzicii lui Stra
vinsky — de o deosebită expresi
vitate. Reliefarea și cizelarea nuanțelor 
și în special grija atentă pentru calita
tea sonorităților, sub toate formele de 
prezentare, constituie unele din calitățile 
dirijorului, ce se cer subliniate. Orches
tra a răspuns cu concentrare și elan in
tențiilor dirijorului ei, realizînd o execu
ție de certă valoare.

Diamond! GHECIU

Impresii de la Festivitățile 
Shakespeare

Miercuri după-amiază la sediul A- 
sociației oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, membrii 
delegației care a participat la cea 
de-a 400-a aniversare a nașterii 
lui William Shakespeare s-au întîl-i 
nit cu regizori, scenografi, actori, cri
tici de artă din Capitală. Radu Pen- 
ciulescu, Lucian Giurchescu, Marga
reta Bărbuță și Dana Crivăț au îm
părtășit impresii din călătoriile în
treprinse în Anglia.

Artistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor a 
prezentat în încheiere imagini filma
te de la sărbătorirea marelui drama
turg englez.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției 
Steinlen

La Muzeul de Artă al R. P. Romîne a 
avut loc miercuri la amiază deschiderea 
expozifiei graficianului de origine elve
țiană T. A. Steinlen (1859—1923) care a 
trăit mulfi ani in Franța. Expoziția cu
prinde 49 de lucrări — gravuri și lito
grafii cu teme inspirate din via)a Parisu
lui de la sfirșitul secolului XIX și începu
tul secolului XX, selecționate din colecția 
de stampe a muzeului. Printre acestea se 
numără și patru ilustrații la poemul lui 
Mihai Eminescu „împărat și proletar”.

_____ ANA BLANDIANA _______________________________________

—----------------------------------------------------------—— RECENZIE ------------

eului într-un 
o tinerețe 

din aproa- 
tinerețe care

unanim ; 
emană 

vers, o
gravă, dar șl naivă, plină de e- 
nuri, dar Și de responsabilități, vi
itoare Și lucidă, generoasă și in- 
mBigentă. Ana Blandiana exprimă 

cu i un talent pôetid remarcabil 
starea de spirit a unei întregi fiecare clipă risipită în singură

tate" („Miting intim”) acea „mul
țumire adîncă, severă, / Plutind 
peste noi ca un nimb colec
tiv șl enorm..." („Autobuz, ora 6 di
mineața”). Ca și alți poeți al gene
rației el, stăpînită încă de marile 
frenezii ale psihologiei adolescen
tine, Ana Blandiana exprimă adese- 

oare, cu acea expansivltate care-1 versurile’ sale și o altă ten-
>ste caracteristică și care se trg- 
iuce în numeroase metafore jubila^ 
ive, poeta mărturisește adeseori 
nîndria și bucuria de a trăi într-o 
:pocă a demnității umane recuce- 
ite. Ca în acest „Dans în ploaie' : 
....Ochii mei n-au căutat nlclodată-n

A doua distribuție în „Maria Stuart" de Schiller la Teatrul Național din- 
București. Rolurile principale sint interpretate de actrițele Marietta Anca 

(Elisabeta) și Simona Bondoc (Maria Stuart).

receptivitate nu numai permanentă, 
dar chiar imperativă, lacomă mereu 
de noi experiențe, de noi descope
riri. Dorința nepotolită de a cunoaș
te, de a absorbi lumea sub toate 
aspectele și cu toate zonele el, bo 
echilibrează într-o la fel de intensă 
dorință de dăruire. De aici, auten
ticul sentiment de solidaritate care 
străbate acest volum semnificativ 
intitulat „persoana întîia plural' ; 
de aici, acea „rușine pentru 

dință a acestei vîrste prin exce
lență patetice : examenul sever de 
conștiință, intransigența etică ex
tremă, începînd, firește, cu sine în
săși. Poeziile animate de spiritul u- 
nel dezbateri etice acute sînt prin
tre cele mai caracteristice (elogiul
muncii în „A patra dimensiune' ; a- 
poi, „Regenerare”, „Oglinzi” etc.).

Preocuparea de a reconstitui liric, 
sub multitudinea ei de înfățișări, 
actualitatea socialistă este prezentă 
în întregul volum. S-ar putea chiar 
vorbi, în legătură cu unele poezii 
(mal ales din ciclul al II-lea) — de 
un anume filon reportericesc (de 
pildă versurile dedicate minerilor : 
„Vechi ciclu minier', „In galeria pă
răsită', „Alb-negru”, „C.întec de mi
ner”). Ana Blandiana știe să păstre
ze — și aceasta este o calitate — 
tonul febril, de confesiune înfiorată 
șl atunci cînd transcrie aspectele 
cele mal obișnuite ale cotidianului 
socialist. Imaginile so desenează 
nervos, în contururi violente și în
drăznețe, dar, în ciuda acestora, 
impresia finală cuprinde și o nuan
ță de suavitate, o undă de prospe
țime adolescentină.

Ceea ce caracterizează stilul poe
tic al Anei Blandiana este în primul 
rînd predilecția pentru metaforă (se 
ajunge uneori la adevărate cascade 
de imagini). Un imn închinat zboru
lui cosmic al omului, foarte original, 
reține ca pe un aspect esențial ar- 

zătoarea sete de spațiu, transpusă 
într-o succesiune frenetică de meta
fore : „Lăsați cerul să se scurgă prin 
mine fierbînd, I Să ml se toarne 
prin frunte, să mi se sule prin mîinl,/ 
Să-ml șuiere prin fluierele picioare
lor de drumuri flămînd, / Să-ml 
curgă prin tălpi pentru limbile săr
manilor clini. / Lăsațl cerul să ml 
se facă păr șl să fluture beat, / 
Dațl-ml cer să mi-1 torn în vine, 
să-ml fie sînge, / Pentru Clipa asta 
sîngele meu, de milenii vărsat / In 
toate revoluțiile lumii, se-ncheagă și 
plînge". („Cosmonaut”). O altă par
ticularitate importantă este folosirea- 
curajoasă a neologismului, căruia 1 
se descoperă adeseori secretele șl 
specificele resurse lirice. O aseme
nea împrejurare depășește, de alt
fel, o semnificație pur stilistică, pen
tru că ea vădește, în fond, o tendință 
firească de a adapta limbajul liric 
la un conținut anùmit. Ana Blandia
na aspiră spre o sinteză între poezia 
marilor elanuri afective directe și 
poezia de idei, cu implicațiile ei 
complex intelectuale. (Foarte suges
tivă în acest sens e imaginea : „Știu 
să Isc fericire 1 Am atîtea de spus 1 / 
Prin venele mele trec, topite, idei" 
— din poezia „Timpul”). O aseme
nea experiență a mai fost încercată 
în lirica noastră nouă, de pildă, la 
Labiș (în „Lupta cu inerția”), și pe 
alte coordonate de Geo Dumitrescu. 
Rezultatele la care ajunge Ana Blan
diana sînt, de cele mai multe ori, 
interesante. Neologismul, cuvîhtul 
curent și uneori uzat se înctrrcă de 
electricitate poetică, într-un .stil-care 
e al declarațiilor patetice, cum ar 
spune Miron Radu Paraschivescu;

Fără a fi scutit de inegalități 
(poezii ca „Blocul cer”, „Plecarea 
constructorilor” și alte cîteva rămîn 
exterioare, neconvingătoare, produc
ții care poartă pecetea grabei) vo
lumul „Persoana întîia plural' mar
chează un debut deosebit. Un su
flu de autentică tinerețe, de prospe
țime contemporană, un amestec de 
forță și delicatețe, un neastîmpăr fe
cund, dar și o gravitate nu lipsită 
de candoare sînt cîteva dintre cali
tățile pe care le întrunesc poeziile 
Anei Blandiana din această primă 
carte a ei.

Matei CĂLINESCU

Sentimentul care dă volumului 
.Persoana întîia plural' nota domi- 
iantă e acela al unei comuniuni 
mtuziaste, al topirii 
nare flux 
:ontagioasă 
ie flecare

jenerații care s-a format în climatul 
stimulator al anilor construcției so
cialiste șl care, cum spune poeta, 
i-a „purtat niciodată cătușe”, nu 
ll-a îndoit niciodată genunchii, n-a 
cunoscut deci privațiunile și umi- 
ințeJe trecutului de exploatare ca- 
citalistă. Cu o iraricheță cuceri-

jămînt, / Gleznele mele n-au purtat 
tîcîodată cătușe 1 / Lăsațî ploaia 
iă mă îmbrățișeze șl destrame-mă 
întul, / Iublțl-ml liberul dans flutu- 
at peste voi — / Genunchii mei 
i-au sărutat niciodată pămîntul, /
*ărul meu nu s-a zbătut nlciodată-n 
lorol". Nici o îndoială nu-și aruncă 
imbra asupra „anilor limpezi* * șl 
ecunzl („N-am traversat hiatul în- 
loielii”), singurătatea, Inerția, ne- 
Ireptatea au fost învinse, drumul 
dltorulul e o permanentă ascensi- 
ine spre vîrful „Munților Candorii’ 
„Migrațlune”), unde oamenii vor 
răi sentimentul sublim că sînt „de- 
'astați de-nălțlme”. In munții sim- 
>olici din vis („Peisaj, în vis”) „e 
terul alcool' șl „fruntea caldă dé 
del' n-o răcorește nici o ploaie „de 
iniști'. Intr-adevăr, poezia Anei 
llandlana, violent comunicativă, e 
a antipodul liniștilor molcome, al 
țărilor de dulce quietudine. Totul 

’ mișcare, fierbere, ardere, curgere, 
a înaltele temperaturi ale patetis

mului obiectele se topesc șl se în
vălmășesc. Una din calitățile defini
torii ale eroului liric din poeziile A- 
nei Blandiana e receptivitatea t o 
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din fabrici si uzine
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In secția de monta] șl finisare a transformatoarelor de la Uzinele „Electroputere* din Craiova. Un nou lot de transformatoare gata sä fie livrate beneficiarilor

REALIZĂRI, FAPTE,

ACTIVITATEA ECONOMICA A
EXPERIENȚA
PROPUNERI
DISCUȚII

și spun cuvintu economiști

Activitatea economică a întreprinderilor devine de la an 
la an tot mai complexă pe măsura sarcinilor sporite care le 
revin în îndeplinirea planului de stat. Fie că este vorba de 
îmbunătățirea planiiicării interne, de mai buna organizare a 
producției și a muncii, de gospodărirea cît mai eiicientă a 
fondurilor materiale și bănești, de aprovizionarea la timp cu 
materii prime și materiale, de desfacerea ritmică a producției 
și ridicarea nivelului ei calitativ, de respectarea disciplinei 
contractuale și iinanciare etc — la toate acestea concură 
serviciile iuncționale, economiștii din fabrici și uzine de a

căror muncă depinde Intr-o măsură însemnată ridicarea la 
un nivel tot mai înalt a activității economice a întreprin
derilor.

Pentru a înlesni un schimb de experiență, de păreri și su
gestii în legătură cu activitatea acestor servicii, ziarul nostru 
a invitat să-și spună cuvîntul economiști, conducători de în
treprinderi și alte cadre din economie. Publicăm în pagina de 
față cîteva din articolele sosite din diferite fabrici și uzine pe 
tema : Activitatea economică a întreprinderilor — la un nivel 
cît mai înalt.

PLANIFICAREA OPERATIVĂ
In uzina noastră

urmărește permanent 
planificare operativă 
activ. în crearea con- 
desfășurarea ritmică

Planificarea la nivelul întreprin
derilor face parte integrantă din sis
temul unic de planificare a econo
miei naționale. Sarcinile ce revin 
fiecărei fabrici și uzine se integrea
ză organic în ansamblul prevederi
lor planului de stat, în a căror rea
lizare la toți indicatorii întreprinde
rea reprezintă veriga de bază. Cu 
toții înțelegem rolul important pe 
care îl are planificarea internă în 
îmbunătățirea muncii întregului nos
tru colectiv în perfecționarea acti
vității economice a întreprinderii.

Ca în oricare altă întreprindere 
mare, activitatea de planificare în 
uzina noastră este complexă. O la
tură importantă o constituie planifi
carea operativă a producției. Con
ducerea uzinei 
ca munca de 
să aibă un rol 
dițiilor pentru 
a producției, prin asigurarea deca
lajului necesar între sectoare, pentru 
realizarea planului de producție 
globală și marfă, în sortimentele 
stabilite, pentru livrarea la termen a 
produselor finite și a celor în cadrul 
planului de cooperare.

După ce primim planul de pro
ducție de la forul tutelar, 
sarcinile de plan pe secții, 
titativ cît și valoric, stabilind pro
dusele care urmează să fie execu
tate, precum și livrările către cele
lalte secții sau direct la magaziile de 
expediție, ca producție-marfă. Pen
tru întocmirea documentațiilor teh
nologice și aprovizionarea cu mate- 
teriale, întocmim și difuzăm celor 
interesați planul de producție tri
mestrial. eșalonat pe luni, cu 110 zile 
înainte de începerea fiecărui tri
mestru.

Planurile astfel întocmite au la 
bază sarcinile de producție stabi
lite de forurile superioare, precum 

defalcăm 
atît can-

La stația mecanizată de evidență contabilă de la Fabrica de confecții 
șl tricotaje „București". Aici se execută intr-un timp foarte scurt șl cu 
precizie maximă un mare volum de lucrări de evidență contabilă. In 

fotografie : se lucrează la două din mașinile stației

will

și cele contractuale cu termene sca
dente în perioada respectivă. îmbu
nătățirea și completarea acestor pla
nuri se fac in așa fel încît, după 
20 zile de la difuzare, cei interesați 
primesc planuri mai detaliate, iar 
planurile lunare, cu specificații con
crete, se difuzează lunar de servi
ciul de planificare, cu 60 zile înainte.

Pe baza planurilor lunare, servi
ciul de producție, prin grupa de pro
gramare operativă, efectuează o se
rie de lucrări și pregătește ședința 
de lansare a planului, care are loc 
de obicei cu 35—40 zile înainte de 
începerea lunii. Intre altele, se veri
fică dacă pregătirea tehnică a fa
bricației este pusă la punct, dacă 
sînt folosite rațional capacitățile de 
producție, dacă există materiile pri
me, materialele și SDV-urile nece
sare, dacă este asigurată livrarea 
semifabricatelor de către secțiile 
primare și a pieselor și subansam- 
blelor în cadrul cooperării cu alte 
întreprinderi. In acest scop grupa de 
programare operativă colaborează 
cu serviciile tehnice, de organizare a 
producției și de aprovizionare.

Serviciul producție întocmește și 
difuzează apoi secțiilor și serviciilor, 
ce au sarcini de rezolvat, grafice 
coordonatoare pe produse, în care se 
înscriu fazele principale de execuție, 
circulația reperelor între secții, indi- 
cînd termenele de realizare care se 
încadrează în ciclul normal de fa
bricație stabilit pentru produsul res
pectiv. Cunoscînd sarcinile cuprinse 
în grafice și termenele de asigurare 
a materialelor și semifabricatelor, 
secțiile prelucrătoare stabilesc posi
bilitățile de încărcare cît mai judi
cioasă a mașinilor, instalațiilor și 
locurilor de lucru. Propunerile ve
nite din secții se analizează de ser
viciul de planificare și se aprobă de 
conducerea uzinei, definitivîndu-se

cadrul serviciului de pro- 
din secții. S-a încetățenit 
noastră obiceiul ca, atunci 
diferite motive, un termen

astfel sarcinile de plan care revin 
fiecărei secții. După stabilirea sarci
nilor definitive, 
adaptează, acolo 
graficele inițial 
acestora, secțiile 
de programare operativă pe mașini, 
în care sînt precizate termene de 
execuție strîns corelate cu cele pre
văzute în graficele coordonatoare.

Controlul operativ al realizării în
tocmai a planului, conform grafice
lor stabilite, se face de către dispe
cerii din 
ducție și 
în uzina 
cînd din 
stabilit prin graficul coordonator nu 
poate fi respectat, șeful de secție să 
sesizeze pe inginerul-șef care coor
donează activitatea secției pe care 
o conduce. De cele mai multe ori se 
iau măsuri la fața locului care să 
asigure respectarea graficului ; une
ori se aprobă decalarea unor lucrări 
în cazul că ciclu) de fabricație per
mite aceasta. Cele mai importante 
probleme care se ivesc în desfășu
rarea procesului de producție se a- 
nalizează zilnic, de obicei dimineața, 
în scurte consfătuiri ale serviciului 
de producție cu șefii de secții și 
maiștrii.

îmbunătățirea muncii de planifi
care operativă a producției, precum 
șf urmărirea sistematică a realizării 
planului pe bază de grafice au contri
buit la ridicarea la un nivel mai 
înalt a activității economice a între
prinderii. In perioada ianuarie-apri- 
lie din acest an, metalurgiștii uzinei 
noastre și-au depășit sarcinile de 
plan la producția globală cu 0,6 la 
sută, iar la producția-marfă cu 1,3 
la sută. Printre obiectivele impor
tante realizate în acest interval de 
timp se numără construcția metalică 
a cuptoarelor Martin nr. 7 și 8 de la

serviciul producție 
unde este cazul, 

difuzate ; pe baza 
întocmesc grafice

Cerințe noi 
în fata serviciului de desfacere cd

Nu e nevoie să convingem pe nimeni 
că desfacerea produselor este o treabă 
tot atît de importantă ca și realizarea 
lori Desfacerea se desfășoară bine numai 
atunci cînd produsele sînt realizate la 
un nivel calitativ superior, în sorti
mente și modele care să satisfacă ce
rințele crescînde ale cumpărătorilor. In 
prezent, viața ridică în fața serviciilor 
de desfacere, cerințe noi.

Cea mai importantă sarcină actuală 
este de a influența activ producția pen
tru a determina realizarea numai de 
produse frumoase, atrăgătoare, cu o li
nie modernă, solicitate de populație. 
Acest lucru este posibil numai pe baza 
cunoașterii temeinice a gusturilor cum
părătorilor, prin folosirea unor căi de 
investigații multiple. Deosebit de efi
ciente ni se par sugestiile pe care 
marea masă a cumpărătorilor le consem
nează în chestionare sau în registrele de 
propuneri de la diferitele expoziții.

Nu de mult, la Cluj și Timișoara, Mi
nisterul Comerțului Interior a organizat 
înaintea campaniei de contractări două 
expoziții de mostre. Uzina 
prezentat aici circa 200 
încălțăminte omologate, 
ferite modele de studiu 
tru 1965. în cele 25 000 
completate de vizitatori, 
nat preferința pentru anumite modele, 
au făcut sugestii prețioase.

Dacă ne-am mărgini numai la con
cluziile trase cu prilejul organizării unor 
asemenea expoziții, firește am avea o 
informare îngustă, unilaterală. Avem 
legături permanente cu merceologii de 
specialitate ai I.C.R.T.I.-urilor și între
prinderilor comerciale din țară. Ei vin 
adesea la noi în întreprindere și îm
preună analizăm cerințele noi care apar. 
Delegați ai serviciului nostru de desfa
cere vizitează unități comerciale.

Serviciul de desfacere trebuie să sin
tetizeze cu operativitate diferitele pro
puneri, sugestii și observații, să urmă
rească analizarea lor atentă. In acest

noastră a 
de modele de 
precum și di- 
și creație pen
de chestionare 
ei au consem-
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initiative
o Printr-o aprovizionare co

respunzătoare cu materiale la di
mensiunile cele mal potrivite pro
cesului de producție și prin re
vizuirea consumurilor specifice 
la mai multe repere la Uzina 
metalurgică din Tîrgoviște s-au 
realizat în acest an economii a 
căror valoare se ridică la a- 
proape 3 300 000 lei.

o Sporul de producție de peste 
1 600 tone țevi finite realizat în 
primele cinci luni ale anului de 
laminoriștii Uzinei de țevi din Ro
man se datoreșle în mare măsură 
creșterii indicilor de utilizare a 
agregatelor și sporirii productivi
tății muncii cu 1 la sută față de 
sarcina planificată. Sporirea in
dicilor de utilizare a fost posibilă 
printr-o mai judicioasă încărcare 
a mașinilor pe baza îmbunătăți
rii planificării operative.

„Vagonul" și „Strungul1 
au fost organizate cite 
lucru în flux tehnologic 
care au contribuit la 
calității produselor și a 

noua 
„Tehnofrig"-Cluj, 

mașinile sînt grupate

o Organizarea lucrului în flux 
tehnologic ia o extindere tot mai 
mare in unitățile industriale. La 
UZinele
din Arad 
3 linii de 
continuu, 
ridicarea
productivității muncii. In 
hală a Uzinei 
unde mașinile sînt grupate în 
funcție de etapele pe care ie
parcurg piesele în fluxul tehnolo
gic, s-a reușit ca timpul de pre
lucrare a pieselor 
cu 20—30 la sută.

sâ se reducă

simțitor evl- 
special în ce 

materii

• îmbunătățind 
dența operativă, în 
privește consumurile de 
prime și cheltuielile generale ale
întreprinderii, Combinatul de în
grășăminte cu azot din Piatra 
Neamț a realiza! în anul acesta 
economii la prețul de cost de 
peste 4 milioane lei.

o Colectivul Uzinelor de pro
duse sodice din Ocna Mureș a 
realizat pînă acum 1 056 000 lei e- 
conomii peste plan și 2 500 000 lei 
beneficii. De la începutul anului 
au fost date peste plan 500 tone 
de sodă calcinată și aproape 
2 200 tone de sodă caustică.

financiar. De aceea, am propune Comi
tetului de stat pentru prețuri să stabi
lească, pe cît posibil, prețurile la noile 
sortimente înainte de începerea contrac
tărilor. Greutăți ne provoacă și faptul 
că încheierea contractelor are loc, de 
cele mai multe ori, în preajma înce
perii semestrului nou. După părerea 
noastră, contractele ar putea fi înche
iate cu cel puțin 80—90 de zile mai 
devreme ; am avea astfel posibilitatea 
să pregătim mai bine producția.

Ștefan COVACI
director comercial
Tiberiu BUD
șeful serviciului de desfacere 
Uzinele de pielărie 
și încălțăminte Cluj

~ , I

Pe baza introducerii unor metode mai eiiciente de organizare a muncii 
— pe zone de deservire — Ia Țesătoria de relon „Panduri" din Capitală 
s-a obținut o importantă sporire a productivității muncii. în fotografie : 

în secția de preparație a întreprinderii

Cum asigurăm
buna aprovizionare a producției

® 0 EVIDENȚĂ EXACTĂ A NEVOII DE MATERIALE Șl A 
CONSUMULUI SPECIFIC & CE SE FACE CU CERERILE SUPLIMENTARE 
@ CÎND TREBUIE ÎNTOCMIT

și

P®

Prevederile 
întreținere 

mecanic-șel și 
consumuri tehnologice 

ținînd cont de cererile 
de consumul realizat pe 
luni, de creșterea pla-

Se știe prea bine că aproviziona
rea la 
prime, 
stituie 
mersul 
ducției

. care lucrăm în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, ne strădu
im să soluționăm cît mai eficient și 
operativ problemele legate de asi
gurarea uzinei cu materii prime 
materiale potrivit necesităților.

Serviciul nostru urmărește, 
baza unor grafice întocmite pentru 
fiecare reper în parte, ca'la înce
putul fiecărei luni să avem asigu
rate toate materiile prime și mate
rialele necesare pentru întreaga 
lună. La 15 al fiecărei luni 
analizăm în mod amănunțit cum de
curge aprovizionarea pentru -luna 
următoare și, acolo unde constatăm 
anumite neajunsuri, luăm măsuri ca 
în scurt timp să procurăm întreaga 
cantitate de materie primă și mate
riale de care avem nevoie. Munca 
noastră sprijină eforturile metalur- 
giștiloi din uzină de a-și realiza 
lună de lună planul în mod ritmic.

Firește, a asigura o aprovizionare 
la timp și în cantitățile necesare 
procesului de producție nu e o trea
bă simplă. Experiența colectivului 
nostru în elaborarea planului de a- 
provizionare s-a îmbogățit de la an 
la an. Ne-am obișnuit să cerem ser
viciilor tehnice — constructoi-șef, 
tehnolog-șef și metalurg-șef — nor
mele de consum și fișele de consum 
specific, pe baza cărora calculăm 
necesarul de materii prime pentru 
planul ds producție, 
pentru materialele de 
necesare serviciului 
cele pentru 
le stabilim 
trimestriale, 
ultimele 12 
nului de producție față de anul pre
cedent și de stocurile din magazie, 
preliminate la sfîrșitul anului.

Cu 90 ds zile înainte de începerea 
fiecărui trimestru discutăm din nou 
cu serviciile respective și le cerem 
să revizuiască și să recalculeze ce
rerile de materiale, adaptîndu-Ie la 
nevoile reale ale sarcinilor de pro
ducție. Se întimplă deseori — 
cred că nu numai la noi — ca 
se vină în cursul trimestrului cu 
reri de materiale pentru care 
am avut nici un fel de prevederi. In 
funcție de posibilitățile de aprovi
zionare ne străduim să rezolvăm și 
aceste cereri, în interesul bunului 
mers al producției. S-a încetățenit 
la noi practica ca sectorul care so
licită asemenea' materiale să speci
fice dacă ele nu există în magazie 
sau nu pot fi. înlocuite cu altele, 
dacă au un consum asigurat într-o 
perioadă de maximum 30 de zile. 
Este important și necesar să se evi
te cererile exagerate, care ar duce 
la stocuri supranormative.

Cum urmărim realizarea planului 
de aprovizionare ? Serviciul nostru 
defalcă planul cu necesarul de ma
teriale în 5 grupe mari, a căror e- 
vidență o țin cinci referenți. Ei ur
măresc obținerea repartițiilor 
confruntarea lor cu prevederile 
plan sau cu specificațiile depuse 
minister, întocmirea comenzilor 
timp și încheierea contractelor 
termene de livrare avantajoase,

timp și completă cu materii 
materiale și combustibil con- 
o premiză esențială pentru 
neîntrerupt și ritmic al pro- 
Tocmai de aceea noi, cei
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PLANUL DE APROVIZIONARE ?
se au în vedere sto- 
magazie și luna pen-

bună

anumitor nea-

fixarea cărora 
cui existent în 
tru care se cer materialele în cadrul 
trimestrului respectiv. .

Deși la emiterea comenzilor ținem 
seama de toate aceste elemente, se 
întîmplă uneori ca materialele cu 
care ne aprovizionăm să nu intre 
în consum în luna planificată. Ase
menea cazuri ne-au obligat la o 
evidență suplimentară. Fiecare re
ferent are pentru grupa sa de mate
riale un registru în care ține evi
dența tuturor sortimentelor de mate
riale cu intrările, ieșirile și stocuri
le existente. La fiecare sfîrșit de 
lună se analizează mișcarea mate
rialelor. Acolo unde se constată că 
stocul a crescut și în cursul lunii nu 
a avut mișcare, se stabilesc cauze
le și se iau măsuri pentru valorifi
care, fie prin darea lor în producție, 
fie punîndu-le la dispoziția altor în
treprinderi. Muncind în acest fel s-a 
reușit ca uzina noastră să se înca
dreze an de an și trimestru de tri
mestru în normativul planificat, cu 
foarte mici diferențe între 1—5 la 
sută în plus sau în minus.

Noi, cei care lucrăm la aprovizio
nare, nu ne rezumăm activitatea nu
mai la munca de birou. Colaborăm 
cît mai strîns cu serviciile de con
cepție și economico-administrativ 
pentru a rezolva operativ diferite 
probleme legate de aprovizionare. 
Mergem de asemenea în secții la 
locurile de muncă, pentru a cunoaș
te bine produsele, locul unde se 
montează piesele pe care le apro
vizionăm și unde se prelucrează di
ferite materiale. O metodă 
de muncă, care ne ajută în rezol
varea operativă a 
junsuri, este participarea merceolo
gilor din serviciul nostru la consfă
tuirile de producție ce au loc lunar 
în secțiile productive. Salariații noș
tri se deplasează și în uzinele cu 
care colaborăm.

Fiindcă veni vorba de aceasta, aș 
vrea să mă opresc pe scurt la co
laborarea noastră cu întreprinderile 
furnizoare. Este de remarcat că în 
ultimii ani s-a îmbunătățit mult si
tuația livrărilor de materiale de că
tre întreprinderile furnizoare. Nu a- 
vem decît cuvinte de laudă de spus 
pentru uzinele „Industria Sîrmei*  
din Cîmpia Turzii, care adesea ne-au 
livrat materialele chiar înaintea da
telor fixate în contract și ne-au ad
mis și schimbări de sortimente, care 
se impuneau prin modificarea pla
nului de producție. Aceeași înțele
gere am găsit și la uzinele „Lami- 
norul''-Brăila, uzinele „Tractorul"- 
Brașov și altele. Am fi foarte bucu
roși dacă și combinatele siderurgi
ce din Reșița și Hunedoara și-ar 
respecta întotdeauna termenele con
tractuale de livrare a materialelor.

Combinatul siderurgic Hunedoara 
care a fost livrată cu 2—3 luni înain
te de termen. S-a îmbunătățit simți
tor și ritmicitatea producției care, 
completată cu măsuri importante pe 
linia reducerii prețului de cost, s-a 
concretizat în depășirea cu 4 la sută 
a beneficiilor planificate pe primele 
patru luni ale anului.

Ceea ce se cere dezvoltat în acti
vitatea de planificare internă din u- 
zina noastră este intervenția mai ac
tivă și sistematică a specialiștilor 
care lucrează în acest domeniu :n 
vederea bunului mers al producției. 
Să luăm, de pildă, latura aprovizio
nării cu materiale. O colaborare mai 
strînsă cu serviciul de aprovizionare 
ar putea ajuta să se evite întîrzie- 
rile în livrarea unor materiale de 
către diferite întreprinderi furni
zoare. La fel și în cazul produselor 
pe care le primim în cadrul coope
rării cu alte uzine. Nu putem să nu 
vorbim aici și despre anumite greu
tăți pe care ni le creează uneori or
ganele ministerului tutelar prin 
scurtarea termenelor de livrare 
stabilite prin contracte, fără a cu
noaște îndeaproape posibilitățile in
terne, condițiile concrete ale între
prinderii noastre. Noi înțelegem, se 
ivesc uneori necesități urgente ; dar 
ele pot fi prevăzute mai din vreme. 
Astfel ni se dau, în unele cazuri, 
peste cap graficele de producție, a- 
par dificultăți în respectarea obli
gațiilor față de alți beneficiari.

îmbunătățirea în continuare a 
muncii de planificare operativă a 
producției constituie în prezent una 
din principalele preocupări ale con
ducerii uzinei noastre. Ne-am propus 
în acest scop, între altele, să orga
nizăm schimburi de experiență cu 
tovarăși care lucrează în acest do
meniu, în uzine cu specific de pro
ducție asemănător și sîntem convinși 
că rezultatelor bune obținute pînă 
acum le vom adăuga altele în viitor.

Ing. Constantin NICU 
inginer-șef de producție
Ing. Ștefan COMAN 
din serviciul de planificare 
Uzina de utilaj greu 
„Progresul" -Brăila

an, pe baza concluziilor desprinse din 
diversele surse de informare și consul
tare a cumpărătorilor, au fost îmbună
tățite și modernizate structural o serie 
de sortimente ce s-au fabricat și în anul 
trecut. La încălțămintea cu talpă lipită 
s-a obiectat, la contractările pe semes
trul I, că este executată pe calapoade 
mai puțin moderne. Serviciul nostru a 
informat conducerea întreprinderii, pe 
creatorii de modele și serviciul de pro
ducție despre obiecțiile făcute. De pe 
acum s-au luat măsuri ca pentru se
mestrul II acest gen de încălțăminte să 
se fabrice pe un calapod mai tras.

Contractele odată încheiate, ele tre
buie riguros respectate. Serviciul nos
tru de desfacere, în colaborare cu cele 
de planificare și de producție, au în
tocmit pentru fiecare trimestru pro
grame de fabricație. Ele cuprind sor
timentele, dimensiunile, calitatea și cu
loarea produselor contractate cu orga
nizațiile comerciale. Pe baza aceasta se 
face lansarea în producție.

Ca să asigurăm ritmicitatea livrărilor, 
merceologii din cadrul serviciului nos
tru, în colaborare cu sectorul de pro
ducție, urmăresc zilnic cum ies din fa
bricație produsele : pe sortimente, di
mensiuni, culori. Aceasta ne dă posibi
litatea să formăm loturi comerciale.

Necesitatea îmbunătățirii activității 
de desfacere impune însă o tot mai 
strînsă legătură cu delegații comerțului, 
care fac o recepție calitativă în depo
zitele întreprinderii noastre. împreună 
cu ei și cu serviciul de control tehnic 
am discutat în ultima vreme mai sis
tematic obiecțiile sau deficiențele con
statate la produsele livrate.

Sînt de semnalat, însă, unele greutăți 
pe care le mai întîmpinăm în activita
tea de desfacere. Despre ce e vorba ? 
Se întîmplă, uneori, ca prețurile la 
unele sortimente să le primim după în
cheierea contractelor sau chiar după 
lansarea noilor modele în producție. A- 
ceasta ne provoacă neajunsuri de ordin

Dar, în afara materialelor pe care 
uzina noastră le primește pe baza 
contractelor economice încheiate cu 
alte întreprinderi, avem nevoie une
ori de anumite materiale nedirijate 
centralizat și necuprinse în planul 
de aprovizionare. Ca să procurăm 
asemenea materiale, serviciul nos
tru apelează la diferite uzine ele la 
care, în majoritatea cazurilor, am 
primit sprijin. Credem că într-ajuto- 
rarea reciprocă cu unele materiale 
între diferite întreprinderi este în 
interesul realizării planului de pro
ducție și de aceea aș propune să 
fie sprijinită de forurile superioare.

Cîteva cuvinte despre relațiile 
serviciului nostru cu serviciul de 
aprovizionare din direcția generală 
din ministerul tutelar. De ce să n-o 
spunem : întotdeauna am găsit în
țelegere și sprijin prin trimiterea la 
timp a repartițiilor potrivit cu ne
cesitățile producției, prin impulsio
narea livrărilor din partea între
prinderilor furnizoare, atunci cînd a 
fost cazul. Ar fi de semnalat însă 
un lucru. Direcția noastră generală 
ne cere să întocmim planul de a- 
provizionare înainte de a cunoaște 
planul de producție. Noi îl elabo
răm, dar cînd se definitivează pla
nul de producție apar nepotriviri ; 
de aceea aproape că luăm treaba 
de la început. Iată de ce socotim 
că ar fi mult mai indicat ca în vii
tor planurile de aprovizionare sa se 
întocmească de întreprinderi numai 
după ce s-au stabilit definitiv planu
rile de producție. Aceasta ar asigu
ra o bază mai reală elaborării pla
nurilor de aprovizionare.

Hie MATEESCU 
șeful serviciului de aprovizionare 
Uzina mecanică-Sinaia
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îmbunătățirea și folosirea 
rațională a pășunilor

In condițiile regiunii Suceava, 
atît în raioanele de șes, cît mai 
ales în zonele de munte, iarba de 
pe pajiștile naturale constituie prin
cipala sursă de hrană pentru ani
male, din primăvară și pînă îrț 
toamnă. Ținînd seama de acest 
fapt, organele locale de partid și de 
stat au întreprins numeroase ac
țiuni menite să ducă la creșterea 
producției pajiștilor și la folosirea 
lor cît mai rațională pe toată pe
rioada de pășunat.

Crește producția 
de masă verde la hectar

Avînd în vedere că peste 80 la 
sută din pășuni se află situate în 
pantă și sînt supuse eroziunii, con
siliile agricole regional și raionale 
au luat în primul rînd măsuri de 
stăvilire a eroziunii solului și de îm
bunătățire a compoziției floristice. 
Astfel s-au făcut supraînsămînțări 
și reînsămînțări cu semințe de ier
buri graminee și leguminoase, au 
fost executate baraje și praguri din 
piatră, canale de nivel pentru re
ținerea apei pe versant, plantații 
pe ravene și ogașe etc. Numai în 
ultimii 4 ani s-au executat astfel 
de lucrări pe aproape 25 000 ha de 
pășuni, iar pe 7 600 ha s-au apli
cat lucrări de refacere a covorului 
ierbaceu. Ca urmare a măsurilor 
întreprinse a sporit mult produc
ția de masă verde la hectar. Dacă 
în anii trecuți pășunea comunei 
Vlăsinești, raionul Săveni, în su
prafață de 380 hectare producea nu
mai 3 000 kg de masă verde la hec
tar, după însămînțarea cu semințe 
de ierburi valoroase s-a realizat o 
producție medie de 17 500 kg la hec
tar. Creșterea producției de iarbă se 
datorește și aplicării unor cantități 
corespunzătoare de îngrășăminte, 
precum și faptului că aici s-a orga
nizat pășunatul rațional pe tarlale. 
Datorită bunei chibzuieli, colecti
viștii de aici au și acum 120 tone de 
siloz de anul trecut, care se admi
nistrează vacilor în amestec cu se
cară masă verde la grajd. Aceasta 
a dat posibilitatea ca vacile să fie 
scoase pe pășune mai tîrziu astfel 
ca iarba să se dezvolte mai bine.

Exemple asemănătoare pot fi 
date și din comunele Buhăceni, 
Unțeni, Bucecea și altele, unde au 
fost executate lucrări de combate
re a eroziunii solului, refacere a 
covorului ierbaceu, iar în prezent 
pășunatul animalelor se face pe 
parcele, prin rotație.

La gospodăria colectivă din Calafindești, raionul Rădăuți, pășunatul animalelor se face rațional, pe tar
lale. în acest scop, așa după cum se vede în fotografie, pajiștea a fost împărțită în parcele delimitate cu 

țăruși și gărdulețe de sîrmă

I Misterul celor 99 de ușiFQILETOM

Joi, dis-de-dimineață, s-au prezentat 
la locuința mea sectoristul, un lucrător 
de la Direcția Generală a Miliției, un 
profesor doctor psihiatru și asistentul 
lui.

— Trebuie să te supunem unui exa
men, mi-a spus profesorul, păstrînd față 
de mine o distanță apreciabilă.

— Cu multă plăcere am spus eu, dar 
acum nu pot.

— De ce ?
— Mă duc pînă la gară.
•— Cu ce ocazie î
— Trimit niște uși la Alba lulia.
La aceste cuvinte vizitatorii mei înce

pură să-și dea coaie, să se privească 
pe furiș.

— Ce fel de uși, mă întreabă careva.
— Uși care se închid și se deschid. 
Inferve-i profesorul :
— Și de ce trimiți dumneata uși care 

se închid și se deschid, la Alba lulia ?
— E o plăcere a mea.
— Foarte frumos... și cîte uși ai tri

mis pînă acum ?
— Un moment. Am deschis caseta în 

care păstrez actele cele mai valoroase 
și după ce am găsit nota da expediție 
am continuat. — Ieri am trimis un lot 
de 53 de bucăți. Astăzi trimit doar 27. 
In total 80 de uși.

— Și ai de gînd să trimiți uși la 
Alba lulia, așa, la nesfîrșit ?

— Să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu 
trimit uși numai la Alba lulia ci și în 
comunele din jurul orașului.

— Asta e foarte bine. Și cîte mai ai 
de trimis ?

— încă 19 bucăți și gata.
— Deci în total 99. Deodată profeso

rul se lumină la față. După ce mă bătu 
amical pe umăr îmi spuse un „bravo" 
apoi se adresă celorlalți : — Dragii mei 
eu mă retrag. Omul e în depline facul
tăți mintale. Nu prezintă nici o tulbu
rare. Cunosc povestea celor 99 de uși. 
Am o rudă într-o comună de lîngă Alba 
lulia. Se întoarse iar spre mine : — In 
comuna Mihalț ai trimis vreo ușă î

Datorită îndrumărilor primite din 
partea consiliilor agricole, anul a- 
cesta gospodăriile colective au dat 
o mai mare atenție întreținerii pă
șunilor. Pînă la 28 mai a;c. au fost 
curățate peste 70 000 hectare pă
șuni. în raioanele Dorohoi și Va
tra Dornei au fost fertilizate mari 
suprafețe de pajiști.

Mase largi de colectiviști au fost 
antrenate la executarea lucrărilor 
de defrișare a arboretelui, curăți
tul mărăcinilor, pietrelor și împrăș- 
tierea mușuroaielor. Gospodăriile 
colective Poiana, Albești, Leorda — 
raionul Botoșani, Borolea, Sîrbi, Pe- 
tricani — raionul Săveni, Trestiana, 
Mileanca — raionul Dorohoi, Volo- 
văț, Arborea — raionul Rădăuți și 
altele, pot fi date ca exemplu po
zitiv în această privință.

Numeroase gospodării colective 
din raioanele de șes au primit în 
folosință suprafețe însemnate de 
pășuni în zonele de munte. în ve
derea sporirii producției de iarbă, 
gospodăriile colective au executat 
lucrări de îmbunătățire a pășunilor 
primite. Gospodăria colectivă Ro
ma, căreia i s-au repartizat 200 ha 
pășune la Obcioara, raionul Cîmpu- 
lung Moldovenesc, încă din anul 
trecut a alcătuit o echipă de colec
tiviști care au curățat de cioate, ar- 
borete și pietre 90 hectare. Anul a- 
cesta colectiviștii vor scoate cioate 
și vor face defrișări de arborete pe 
încă 40 de hectare. Cu mult spirit 
gospodăresc colectiviștii au amena
jat adăposturile necesare animale
lor, folosind materiale ieftine, din 
resurse locale.

O măsură eficientă : 
organizarea rațională 
a pășunatului

Rezultatele bune obținute în uni
tățile fruntașe au dovedit cu pri
sosință importanța deosebită pe 
care o are pășunatul rațional pen
tru asigurarea animalelor cu iarbă 
pe o perioadă mai îndelungată. Pen
tru generalizarea experienței îna
intate, în majoritatea raioanelor au 
fost organizate pășuni model unde 
în aceste zile au ioc schimburi de 
experiență. Gospodăria colectivă 
din Dumbrăveni are un sectpr zoo
tehnic care cuprinde 697 bovine. 
Cele aproape 300 hectare pășune 
au fpst curățate de spini și buru
ieni. încă din toamnă au fost fă
cute lucrări de desecare, iar în pri
măvară șanțurile au fost curățate

— Da; am trimis.
Profesorul îmi întinse mîna și-mi 

spuse :
— Iți mulțumesc și-ți rămîn îndatorat. 

Foarte bine ai procedat, mai spuse el, 
și luîndu-și asistentul plecă.

Stupefiafi de atitudinea profesorului, 
vizitatorii rămași în locuința mea nu 
știau ce să mai spună. Am spart eu 
gheața :

— Aveți reclamații în privința ușilor 
dispărute ?

— Da. Pînă în prezent 80 de recla
mații.

— O să vă mai vină încă 19 și scă- 
pați.

— Și de ce le-ai luat?
— N-a reieșit din discuția de pînă a- 

cum ? Ca să le trimit la Alba lulia și în 
împrejurimi.. Imi permiteți să pun și eu 
o întrebare ?

— Poftim.
— Aveți reclamațiile la dumneavoas

tră ? Vreți să-mi spuneți unde lucrează 
acești cetățeni cărora le-au dispărut 
ușile?

Unul din musafiri a scos un dosar și 
după ce s-a uitat peste reclamații a 
spus :

— Jumătate din ei la Ministerul Eco
nomiei Forestiere, iar cealaltă jumătate 
la Ministerul Comerțului Interior.

— In ce Direcții î
Cercetară fiecare reclamați# 

parte și deodată izbucniră :
— Curios. Toți lucrează la Direcția 

generală a prețurilor.
— Vedeți ?

Fine del primo tempo
★

Secundo tempo

Comisia pentru cercetarea misterioa
sei dispariții a celor 99 uși (joi noaptea 
au dispărut încă 19, ca să completez 
pînă la 99) s-a lărgit cu încă doi mem
bri. Directorul direcției prețuri din Mi
nisterul Economiei Forestiere și cel din 

și adîncite. Ca urmare a lucrări
lor întreprinse, covorul ierbaceu 
este închegat și valoros. Pentru a 
proteja pășunea, gospodăria a se
mănat 24 ha cu secară masă ver
de, în apropierea grajdurilor, care 
a asigurat hrănirea vacilor pînă la 
începutul lunii iunie. Prin aceasta 
s-a evitat degradarea pășunii, ob- 
ținîndu-se o producție mai mare de 
iarbă. Au fost luate măsuri și pen
tru organizarea rațională a pășuna
tului. Pășunea a fost împărțită în 
5 parcele ; ciclul de pășunat va 
dura 20--25 zile.

Lucrările de îngrijire 
a pajiștilor trebuie 
intensificate

Sînt însă și gospodării unde nu 
B-a dat atenția cuvenită lucrărilor 
de îmbunătățire și folosire rațio
nală a pășunilor naturale. Gospo
dăria colectivă Botoșani are o su
prafață întinsă de izlaz chiar în 
marginea orașului. Aici întreaga 
suprafață este invadată de buru
ieni care ar fi putut fi curățate și 
însilozate. în gospodăriile colective 
din Răuseni, Gorbănești — raionul 
Botoșani, Țibeni, Marginea, Iaco- 
bești —raionul Rădăuți, Șendriceni, 
Cîndești — raionul Dorohoi și altele 
nu s-a dat atenția cuvenită organi
zării pășunatului rațional. Astfel de 
situații se întîlrtesc mai ales într-o 
serie de gospodării colective din 
raioanele Rădăuți, Cîmpulung Mol
dovenesc și Săveni. Pe pășunea de 
la Olari a gospodăriei colective Sa- 
poveni, nu numai că nu s-a fă
cut tarlalizarea necesară, dar aici 
oile pășunau la un loc cu bovinele. 
Exemple asemănătoare pot fi date 
și din alte gospodării colective.

Există condiții ca în prezent să 
se întreprindă o serie de acțiuni 
care să contribuie la obținerea u- 
nor producții sporite de masă ver
de la hectar. Este necesar ca or
ganele de partid și consiliile agri
cole să ia măsuri pentru intensi
ficarea lucrărilor de întreținere a 
pajiștilor, acolo unde ele au rămas 
în urmă, să se ocupe de organiza
rea pășunatului rațional în toate 
unitățile agricole socialiste.

Gospodărirea cu grijă și price
pere a suprafețelor întinse de pă
șune de pe cuprinsul regiunii va 
asigura o bună hrănire a animale
lor, creșterea continuă a producției 
acestora.

Nistor TUICU 
coresp. „Scîntell"

Ministerul Comerțului Interior. Deci, vi
neri dimineața am pornit-o spre Alba 
lulia. Ajunși în comuna Mihalț, l-am ru
gat pe șofer să oprească în fața unei 
case noi. Am bătut în fereastră pentru 
că acea casă nouă n-avea ușă. Directo
rii direcțiunilor prețuri cînd au văzut că 
nici acea casă n-are ușă, m-au întrebat:

— Asta e tot opera dumitale ?
— Ba nu, e opera dumneavoastră.
— Cum opera noastră ?
N-a primit explicații pentru că, prin 

locul pe unde trebuia să fie o ușă care 
se închide și se deschide, a apărut o 
femeie.

— Unde ți-e bărbatul ? am înfrebat-o.
— Ii la Alba.
— Ce caută la Alba ?
— Apăi în fiecare zi umblă la Alba.
— Are serviciu acolo ?
— Servici pe draci'. De-aproape 

două luni mere cu noaptea-n cap după 
uși. Că ne-am făcut casă nouă. Și de la 
depozit nu ne-or vîndut decît ferestre.

— Uși n-au la depozit, am făcut eu 
pe nisnaiu.

— Au pînă-i lumea. Dar zice că n-au 
venit prețurile la ele de la București.

— M-am uitat la tovarășii directori. 
Nu prea le convenea. Am trecut cu co
misia prin comunele din împrejurimile 
orașului Alba lulia. 99 de case noi fără 
uși. Ca să conving comisia i-am dus și 
la depozitul de cherestea de pe Calea 
Moților. în depozit 99 de uși fără pre
țuri.

— Vedeți, d-aia am demontat ușile 
de la cei care se ocupă cu prețurile. 
Să vadă și ei cum se poate locui într-o 
casă fără uși.

★

Săptămîna viitoare am procesul. Voi 
fi judecat pentru sustragerea celor 99 
de uși. Nu-mi e teamă. Nici nu-mi an
gajez avocat. Am 99 de martori din îm
prejurimile orașului Alba și pe șeful de
pozitului de cherestea care n-a primit 
nici acum prețurile.

Nlcujă TĂNASE

recent în

Pe Dunăre la Galați

ADUCE

confort.

Popas Ia drum de munte V, SEBASTIAN

Petru PASCARIU 
bibliotecar

Anlca RÏMNICEANU 
colectivistă

Marla GUIAȘ 
funcționară la Fabrica 
de țigări Tg. Jiu

Publicăm mai jos cîteva din 
scrisorile sosite la redacție prin 
care cititori ai ziarului își expri
mă părerea în legătură cu unele 
articole apărute 
teia".

Se 
își 
bi

ll 
ni- 
P® 

pavaj. E un concert de bubuituri și 
scîrțîieli în toată regula. Oamenii 
nu se pot odihni. Nu se poate face 
nimic ? — s-au interesat ei la sfat. 

In spatele Fabricii de textile „Da
cia* străzile sînt înecate în verdea
ță, casele sînt ascunse între bos
chete de liliac. E. o liniște compac
tă. Pe aici, oamenii dorm duși — 
îți spui. Dar pînă acum cîtva timp, 
nu era așa. O țeavă de evacuare a 
aburilor de la fabrică le strica som
nul cînd le era mai dulce. Au trimis 
oamenii de pe străzile Munteniei, 
Renașterii, Romaniței și Triumfului o 
scrisoare la direcția fabricii. Nu se 
putea face nimic ? — au întrebat ei.

S-ar părea, la o privire superfi
cială, că e vorba doar de zgomot. 
E ceva mai mult decît atît. Este 
vorba, în fond, de ceea ce se face 
sau s-ar mai putea face pentru ca 
oamenii muncii să se simtă bine, să 
se bucure

Funcționarul, te
lefonista, vînză- 
torul, poștașul, 
inspectorul de la 
I.A.L., lucrătorul

NARCISELE 
UITATE

moi, 
cu <
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REDACȚIEI

preocupare pentru o viață conforta
bilă, civilizată, se creează pe șo
seaua Giurgiului, în locul căsuțelor 
ologite, ascunse după garduri 
vechi, blocuri înalte, magazine mo
derne, se amenajează spații verzi, 
se îmbunătățesc mijloacele de 
transport în comun, se proiectează 
terenuri de joacă pentru copii. Mă
surile luate pe plan central și cele 
pe plan local, plus inițiativele și 
sprijinul cetățenilor, toate contribu
ie la crearea unui nou stil de viață, 
cu un grad sporit de confort și fru
musețe. înlăturarea, atenuarea zgo
motului este și ea o preocupare a 
gospodarilor orașului și raionului. 
Era, așadar, de așteptat să se re
zolve și problema bidoanelor de 
lapte.

Le-o fi mers gospodarilor orașu
lui ușor cu mașinile, atunci cînd au 
interzis claxonatul. Cu bidoanele, 
după cum se pare, va fi mai greu. 
Secția comercială a Sfatului popu
lar raional N. Bălcescu a răspuns 
că a luat legătura cu fabrica de 
produse lactate ; O.C.L. Alimentara 
a comunicat că a dat dispoziții șe
fului de unitate ; chiar în momentul 
cînd ne aflam la fața locului, a 
sosit a treia adresă, în care se pre
ciza că s-a intervenit la fabrică. 
Degeaba însă : bidoanele bubuie... 
în competiția dintre ele și adrese, 
scorul e net în favoarea bidoane
lor. In schimb, dincolo, la „Dacia*, 
s-au făcut, probabil, mai puține a- 
drese. Cert e că zgomotul produs 
de țeava de evacuare s-a atenuat 
considerabil. Cetățenii se odihnesc 
mal bine.

Grija, bunăvoința, atenția pentru 
solicitările oamenilor muncii, sînt 
expresia unui spirit cetățenesc dez
voltat. A fi un bun gospodar al o- 
rașului sau raionului, al unei insti
tuții sau unități economice, presu
pune și sensibilitate la tot ce poate

La prima vedere s-ar părea că 
se face prea mult zgomot în jurul 
acestei probleme. Chiar dacă tot 
despre zgomot e vorba. Sîntem în 
locuința tovarășei Firicioiu, locata
ra unui bloc de pe șoseaua Giur
giului. Pe masa ei au aterizat trei 
adrese: una de la Sfatul popular ra
ional N. Bălcescu, celelalte de la 
unități comerciale. Toate trei venite 
în urma unei sesizări făcute de ea. 
în toate trei e vorba despre bidoa
ne de lapte ; mai precis, despre va
carmul pe care-1 fac cînd sînt des
cărcate la magazinul de produse 
lactate. Vara, nopțile sînt scurte. 
Pentru locatarii blocului 12 din șo
seaua Giurgiului sînt și mai scurte. 
Ceva după miezul nopții își fac 
pariția transporturile de lapte, 
descarcă. Pe la cinci dimineața 
fac apariția vînzătorii. Se duc 
doanele în magazin. Dacă ar 
luate de miners frumos, n-ar fi 
mic. Dar sînt trîntite sau tîrîte
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fi do folos cetățenilor, la tot ce le 
poate face viața mai plăcută și 
confortabilă.

Am vorbit despre zgomot. Cititorii 
ne scriu și despre alte neajunsuri. 
Nu există foc fără fum. Șl nici fum 
fără funingine. Cel puțin la restau
rantul „Tușnad* din Calea Șerban 
Vodă nr. 266. Comitetul de bloc ne 
scrie că din cauza instalației de
fectuoase de ardere, coșul aruncă 
zilnic cantități destul de mari de fu
ningine. Balcoanele sînt murdare, nu 
se poate face aerisirea apartamen
telor. Chiar și cu ferestrele închise, 
funinginea se infiltrează în încăperi. 
Ne-am interesat la responsabilul u- 
nității. Ni s-a spus că I.A.P.L. va 
trimite un coșar. Se vede însă că e 
un coșar care nu aduce noroc. Așa 
că cetățenii stau cu ochii la coș, ca 
la un vulcan: fumegă, nu fumegă ? 
Ca să știe ce să facă...

După părerea noastră, în poves
tea aceasta cu coșul, nu sînt nece
sare investiții speciale, nici fonduri, 
nici fantezie. Este nevoie cel mult de 
bunăvoință. Articol care se pare 
că lipsește în cazul de față. Ajuto
rul sfatului popular ar grăbi, desi
gur, luarea unor măsuri așteptate 
de prea multă vreme.

Important e, atunci cînd se iau 
măsuri în urma diferitelor propu
neri ale cetățenilor, ca ele să nu se 
lase așteptate. In definitiv, adopta
rea unor propuneri, satisfacerea 
cerințelor justificate ale oamenilor 
muncii nu reprezintă o favoare, un 
hatîr — ci un lucru firesc pentru 
societatea noastră, o îndatorire cu
rentă a cadrelor din aparatul de 
stat.

Cetățenii din SaBcut Tîrg ne-au 
scris că un depozit al D.C.A. e in
stalat chiar în mijlocul tîrgului. 
Pieile de animale depozitate aici fac 
aerul irespirabil. S-au trimis mai 
multe sesizări la Sanepid. S-a ce
rut mutarea depozitului. Propunerea 
avea și un caracter gospodăresc. 
Depozitul acesta rău mirositor, pla
sat chiar în centrul comunei, nu 
constituie un certificat edilitar prea 
strălucit. Pentru motive care ar me
rita să facă obiectul unei anchete, 
această cerere mai mult decît în
dreptățită a cetățenilor n-a fost 
luată în considerare. Abia cînd zia
rul a luat legătură telefonică cu 
comuna, sfatul popular raional și 
Sanepidul au luat hotărîrea să-l 
mute în altă parte pentru a nu-i mai 
stingheri pe cetățeni.

în legătură cu această problemă, 
e bine să amintim că, pe cît de 
dichisite și atrăgătoare sînt fațade
le multor magazine alimentare de 
la parterele noilor blocuri din Ca
pitală și din alte orașo, pe atît de 
deprimante sînt uneori priveliștile 
din spatele lor. în multe părți, sub 
ferestrele locatarilor, își fac veacul 
liniștit variate colecții de lăzi goa
le, putini de brînză, butoaie de mu
rături, toate cu parfumurile aferen
te ridicîndu-se în văzduh. Nu e 
timpul ca sfaturile populare să 
manifeste mai multă inițiativă în 
amenajarea, fie și a unor magazii 
provizorii, dispensînd pe locatarii 
blocurilor de contemplarea acestor 
depozite în aer liber, care desfigu
rează frumusețea noilor cartiere ?

Desigur, eliminarea funinginei de 
la un coș de fum, atenuarea zgomo
tului făcut de bidoane, nu au ace
lași grad de importanță, cum are 
să zicem ridicarea unui cvartal în
treg. Dar și o treabă șl cealaltă 
tind, în fond, spre același țel : asi
gurarea unui coeficient de confort 
cît mai ridicat pentru cetățeni, a u- 
nor condiții bune de viață, de mun
că și de odihnă. Din acest punct de 
vedere, asemenea probleme socoti
te de unii strict „personale*, intere
sează pe toți ; ele merită atenția și 
preocuparea noastră.

• ZGOMOT DESPRE ZGOMOT @ UH COȘAR CARE NU 
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in care se vor
bea despre farmecul și frumuse
țea renumitei 
din munții 
colo și de 
ale naturii, 
din raionul 
bovnicului.

rativă și mulfi alfii sînt solici
tați să rezolve numeroase probleme 
ale cetățenilor. Intr-un articol publicat 
în „Scînteia" sub titlul „Stima față de 
timp", ei erau numiți, pe bună drep
tate, slujbași ai colectivității. Mulți 
dintre ei răspund prompt și operativ, 
ceea ce duce la evitarea pierderilor 
de timp și a aglomerației. Articolul 
critica și unele practici învechita, 
care încă mai stăruie în munca unor 
funcționari cu publicul. Vreau să v'ă 
comunic că nu mi-a făcut o impresie 
bună felul cum muncesc unii funcțio
nari de la serviciul de spațiu locativ 
al orașului lași. Ca să obțin un ordin 
de repartiție pentru casa în care 
locuiesc, sînt purtat pe drumuri de a- 
proape un an, timp in care mi s-au 
pierdut și două cereri făcute în acest 
scop. De curînd mi s-a cerut o a treia, 
dar tare mă tem că se va rătăci și ea. 
Din păcate, nu este singurul exemplu. 
Tot ducîndu-mă pe la spațiu, am auzit 
de la cetățeni și alte nemulțumiri. De 
aceea socotesc că ar fi foarte util ca 
articolul amintit să fie cunoscut de că
tre toți funcționarii care vin în contact 
direct cu publicul. Eu aș mai adăuga 
însă un amănunt : să fie mai judicios 
organizate serviciile de deservire a 
populației, în așa fel incit fiecare ve
rigă a sistemului de lucru, de la înre
gistrare și pină la „aviz”, să funcțio
neze ca un ceasornic.

poieni a narciselor 
Făgărașului. Se amintea a- 
alte asemenea monumente 
ca acelea de lîngă Pitești, 
Costeșfi și din lunca Dîm- 
De frumusețea și parfumul 

gingașei flori a primăverii ne bucurăm 
și noi, locuitorii orașului Tg. Jiu și ai 
comunelor din împrejurimi. Deseori 
mergem la cîmpul de narcise de pe 
dealul Circîrlăului să ne petrecem zi
lele de odihnă. Dar în timp ce poie
nile narciselor de care amintește zia
rul se bucură de multă grijă din par
tea gospodarilor orașelor sau raioane
lor în raza cărora se află, poiana noas
tră este dată uitării. Florile sînt năpă- 
d-te de buruieni, iar animalele sînt 
lasate să pășuneze printre narcise. 
Ce-ar fi dacă și poiana din apropierea 
orașului nostru s-ar bucura de mai 
multă atenție din partea organelor 
locale ?

trăiesc copiii mei. Am vizitat Galații, 
lașul, Blajul, Suceava și alte orașe pe 
care le-am cunoscut și odinioară, astfel 
că pot face o comparație între ceea ce 
a fost înainte și ceea ce este astăzi. 
Cît de mare este deosebirea I Citind 
articolul „Elogiul verticalei", publicat 
în „Scînteia” din’19 mai, mi-au apă
rut în fața ochilor, așa cum scrie în 
articol, imaginea „Țiglinei gălățene 
care iese cu brațele întinse în întîm- 
pinarea marelui Combinat siderurgic", 
a „orașului nou sub umbra glorioasei 
cetăți de scaun a Sucevei", și alte 
construcții ridicate în orașele noastre, 
care devin tot mai frumoase. Mi-a 
plăcut articolul pentru că el exprimă 
ceea ce și eu aș fi vrut sa spun.

La Suceava am fost prima dată tn 
1948. Pe atunci, de o parte și de alta 
a șoselei Burdujeni-Suceava era o 
mlaștină plină cu stuf. Astăzi, pe a- 
ceste locuri se înalță clădirile com
plexului pentru industrializarea lem
nului, Aici lucrează trei dintre copiii 

i, doi băieți și o fată. Locuința o 
cu toții în blocul-turn din centrul 

orașului. Cînd mă duc pe la ei, mă 
minunez mereu de noile cartiere ale 
orașului, mă gîndesc la grija pe caro 
o poartă partidul oamenilor muncii și 
simt că mă odihnesc cu adevărat. Și 
cum ar putea fi altfel, cînd îți vezi 
copiii fericiți și lipsiți de griji I

lată de ce articolul „Elogiul verti
calei" m-a făcut să pun mîna pe toc și 
să scriu redacției aceste rinduri.

TEATRE. — Teatrul da operă șl ba
let al R. P. Romîne: TRICORNUL, BO
LERO ȘI ȘEHERAZADA — (orele 19,30). 
Teatrul de atat de operetă: PRINȚESA 
CIRCULUI — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „1. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
MARIA STUART — (orele 19); (Sala Stu
dio): O FEMEIE CU BANI — (orele 15,30), 
MOARTEA UNUI ARTIST — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din Bd. 
Magheru): PYGMALION — (orele 10,30); 
(Sala Studio); SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20), Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): CUM VA 
PLACE — (orele 19,30); (Sala Studio, din 
Str. Alex. Sahla nr. 76 A): COMEDIA 
ERORILOR — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie: RINOCERII — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copil șl tineret (Sala din 
Str. C. Miile): HIMERA — (orele 20); 
(Sala pentru copil, din Str. Eremla Grl- 
gorescu nr. 24): NU PREA ALBA CA 
ZAPADA — (orele 9,30). Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tănase“ (Sala Savoy): RE
VISTA DE ALTADATA — (orele 20); 
(Sala din Calea Victoriei nr. 174): ȘI BĂ
IEȚII ȘI FETELE — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (Sala din Str. Academiei): 
POVESTEA PORCULUI — (orele 16), EU 
ȘI MATERIA MOARTA — (orele 20.30).

CINEMATOGRAFE. — Madame Sans- 
Gene — film pentru ecran panoramic: 
Sala Palatului R. P. Romîne (rulează la 
orele 17,15 cu seria de bilete nr. 1115 șl 
la orale 20,15 cu seria da bilete nr. 1 200),

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 31,13). Coi 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii): Republica (9; 12,45; 16,30; 20,30), 
Stadionul „Dinamo" (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 21). Cei patru călugării 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21; la 
grădină — orele 20), Excelsior (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Flamura (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Tînărul de pe vasul Co- 
lumb — cinemascop: Bucegl (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Golful Elena: Carpațl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), București (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Feroviar (10; 12; 14,30; 16,30: 
18,30; 20,30). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd: Festival (9; 11; 13; IB; 17; 19; 21), 
Grlvlța (10; 12; 14; IB; 18,15; 20,30), Me
lodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina
„Festival" (Pasajul „Eforia” — orele 20). 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,30). Căpitanul: Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea între po
poare (14; 16; 18; 20), Volga (10; 12). Dă-1 
înainte fără grijă: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Fără teamă șl 
reproș: Lumina (rulează de la orele 10 
la orele 14 în continuare; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Dragoste 
lungă de-o seară: Union (16; 18,15; 20,3.0). 
Program de filme pentru copii: Doina 
(orele 10). Valea vulturilor: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Aventurile unui 
tînăr — cinemascop: Gluleșți (9; 12; 15; 
1«; 21), Drumul Sării (15; 18; 20,45), Pacea 

(11; 16; 19). Anaconda: Timpuri Noi (ru
lează de la orele 10 la orele 21 în con
tinuare).' Lovitură de pedeapsă: Cultu
ral (16; 18,15; 20,30). Anotimpuri: Buzeștl 
(18; 18,15), Lira (15,30; 18). Un suris în 
Plină vară; Crîngași (16; 18; 20), Grădina 
„Arta" (Calea Călărași nr. 153 — orele
20) . Limuzina neagră — cinemascop: 
Unirea (16; 18; la grădină — orele 20,15), 
Luceafărul (16; 18,15; la grădină - orele
20.30) . Un om care nu există: Tomls (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; la grădină - orele
20.30) , Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30;
la grădină — orele 20). Domnișoara... 
Barbă Albastră: Flacăra (16; 18; 20).
Păpușile rîd: Vltan (16; 18; 20). Imblînzl- 
torll de biciclete — cinemascop: Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Nu se poate 
iară dragoste: Munca (16; 18,15; 20,30),
Viitorul (16; 18; 20). Frații corslcanj _ 
cinemascop: Popular (10,30; 16; 18,30; 21), 
Moșilor (11; 15; 17,30; 20; la grădină — 
orele 20,30), Grădina „Vltan" (Calea Du- 
deștl — orele 20,15). Kaloian: Arta (16; 
18,15; 20,30). Liturghia de la miezul nop
ții — cinemascop: Colentina (16; 18.15;
20.30) , Cosmos (16; 18; 20). Cauze drepte —
cinemascop: Floreasca (10,30; 16; 18,30:
21) , Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.30) , Grădina „Progresul" (Str. Ion Vldu 
nr. 5 — orele 20.15). Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie — orele 20,30). Dezrădăci
nați!: Progresul (15,30; 18; 20,15). Cascada 

diavolului: Ferentari (14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  Nu pleca: Cotrocenl (16; 18; 20), 
Adesgo (16,30; 18; 20,15). Pompierul ato- 
jnlc: Grădina „Lira" (Calea 13 Septem
brie nr. 196 — orele 20,30). Tlntin șl 
misterul „linei de aur": Grădina „Mo
dern” (Str. 11 iunie nr. 75 — orele 20,30). 
O viață: Grădina ..Bucegl“ (Bd. 1 Mal 
nr. 57 — orele 20,15).

TELEVIZIUNE. — Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copil: Cum 
se fabrică un telefon — în vizită la Uzi
na „Electromagnetica". 19,40 — Cercul li
terar „Orizonturi” din Sibiu. 20,00 — Fil
mul „Tu ești minunată". 21,25 — Recita- 
iul actorilor Comediei Franceze, 22,05 — 
Din comoara folclorului nostru — mon- 
taj de cîntece șl jocuri populare din di
ferite regiuni ale țării. In încheiere — 
buletin de știri și buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 5, « 

Șl 7 iunie a.c.: Vreme călduroasă, cu ce
rul variabil în Jumătatea de nord-vest a 
țării șl mal mult senin în rest. Vor că
dea ploi locale sub formă de averse. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
general staționară, minimele vor fl cu
prinse între 8-18 grade, iar maximele 
între 20—30 grade, local mal ridicate.

In București: Vreme călduroasă, cu ce
rul mal mult senin. Vînt slab. Tempera
tura se menține ridicată.
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Pe un fund de baltă
Solemnitatea inminării unor ordine 
ale R. P. Romine

RĂSFOIND
Balta Mahlru este situată Intre Vedea ?i 

Dunăre. Uneori apele lor se contopeau, 
Inundînd mii de hectare de teren fertil. 
Pupă terminarea inundațiilor rămînea 
.^alta propriu-zisă cu apă pe o suprafață 
de 1 300 ha ; pe alte suprafețe creșteau 
Stufăriș, păpuriș, pilcuri de sălcii. La fel 
ca in toate bălțile aflate de-a lungul Du
nării, pentru agricultură se foloseau supra
fețe mici. Balta avea și o altă meteahnă. 
Cu ani în urmă, malaria și alte boli fă
ceau ravagii prin acea parte a locului.

La indicația partidului și guvernului, in 
lunca inundabilă a Dunării s-au înfăptuit 
vaste lucrări de îndiguiri, desecări și de
frișări, menite să pună în valoare supra
fețe însemnate de teren, din care o mare 
parte au și fost cultivate cu cereale, în
deosebi cu porumb.

Prin luna noiembrie, anul trecut, au so
sit in incinta Mahîru muncitori cu tractoa
re, excavatoare, dragi, ferăsfraie mecani
ce și alte mașini și utilaje, care au început

Cel mai vechi muzeu de istorie 
naturală

La lași, în anul 1834 Dr. Czihac a or
ganizat primul muzeu de istorie naturală 
cu colecții de păsări, mamifere, roci și 
cîteva piese de paleontologie. Acestea 
din urmă, găsite în 1833, foloseau drept 
rueutăfi de cumpănă la o fîntînă din Rîș- 

de lingă Baia. Fondatorul muzeului și 
colaboratorii săi au alcătuit și primul ier
bar mai complet din (ară.

In anii puterii populare, muzeul, care a 
suferit distrugeri în timpul războiului, a 
fost refăcut și s-a îmbogățit simțitor cu 
noi exponate. Cele trei secții — zoologie, 
geologie-paleontologie, botanică — 
ultimele două adăpostite în Palatul Cul
turii, dispun de mii de piese și colecții, 
care oglindesc aproape în întregime fau
na, flora și geologia Moldovei. Aici se

i n t î l n s r e
In 1944 Domnica Vecliuc din Suceava 

dădea naștere primului ei copil, căruia 
i-a pus numele Constantin. Soțul ei, loa
der Vecliuc, a venit cîteva zile intr-o per
misie, și-a văzut băiatul și a plecat din 
nou la unitate. Cînd s-a întors in 1945 de 
pe front a fost informat că soția lui mu
rise, iar despre soarta copilului n-a mai 
putut afla nimic...

După 20 de ani, la redacția ziarului 
„Zori Noi" din Suceava a sosit o scrisoare 
prin care un tînăr, Constantin Vecliuc, 
laborant la baza de recepție din Ungu- 
reni-Săveni, cerea sprijinul ziarului pentru 
s-și găsi tatăl. Singurele amănunte pe 
care le aducea scrisoarea era că a fost 
crescut la orfelinatul din iași și la casele 
copilului din Botoșani și Dorohoi. Pe pă-

după 20

,v T I R I c U L TURALE
ÎNAPOIEREA ÎN CAPITALĂ 
A ARTISTULUI POPORULUI 

NICOLAE HERLEA
Miercuri s-a înapoiat în țară ar

tistul poporului Nicolae Herlea, 
care în cursul lunilor aprilie și mai 
a cîntat în mai multe spectacole 
cu operele „Bărbierul din Sevilla“ 
și „Don Carlos“ la Scala din Mi
lano și la Teatrul de operă „San 
Carlo“ din Napoli.

Miercuri dimineața a sosit în Ca
pitală orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii din R. P. Ungară, care 
va susține mai multe concerte la 
București, Ploiești și Constanța. Or
chestra, formată din 110 persoane, 
are ca dirijor pe Lehel György, iar 
ca soliști pe pianistul Zempleny 
Kornel și violoncelistul Meso 
Laszlo.

★
Comedia Franceză, aflată în turneu 

în țara noastră, a prezentat miercuri 
6eara pe scena Teatrului Național din 
Cluj piesa „Tartuffe' de Molière. La 
spectacol au participat conducători 
ai organelor locale de stat, ai insti- 

să schimbe înfățișarea bălții. Mal înfîi s-a 
construit un dig pe o lungime de 14 km, 
apoi au început lucrările de desecare, 
destufizare și defrișare. Au fost dislocați 
mii de metri cubi de pămînt. Terenurile 
planificate a intra în cultură în acest an 
au lost eliberate la timp, iar apa de pe 
cele 1 300 ha a fost împinsă în Dunăre. 
O mare parte din suprafețe au fost arate 
din toamna anului trecut. Colectivul gos
podăriei de sfat Giurgiu a însămînțat în 
locul apei, stufărișului și al pilcurilor răz
lețe de păduri 2 200 ha cu porumb, 650 
ha cu iloarea-soarelui și plante furajere. 
In anul viitor se va ajunge la 3 500 ha 
teren arabil. Cum este și firesc, consiliul 
gospodăriei a făcut și un calcul economic. 
Numai de la cele două culturi principale 
se vor obține produse în valoare de peste 
9 000 000 lei.

In prezent, mecanizatorii lucrează la în
treținerea culturilor.

Florea CEĂUȘESCU

găsesc și piese rare obținute prin schimb. 
Muzeul de istorie naturală, azi secție di
dactică a Universității „AI. I. Cuza" din 
lași, are legături și face schimburi de 
materiale și publicafii cu instituții simi
lare din peste 60 de țări de pe glob. 
Prin schimb, s-au primit un ren și un 
elan, cîteva colecții interesante de flu
turi, de batracieni exotici etc. Alte peste 
50 000 de piese formate din insecte, mo
luște, păsări, mamifere se găsesc în de
pozitele științifice ale muzeului. Acestea, 
ca și ierbarul care cuprinde acum circa 
10 000 plante, colecționate în cea mai 
mare parte după 1948, sini folosite în 
scopuri didactice de către studenții și 
elevii din oraș.

Manole CORCÂCI

de ani
rinți nu i-a cunoscut niciodată. Știa doar 
că pe tată îl cheamă Toader, iar mama, 
Domnica, a murit în aprilie 1945, la spi
talul din Suceava. Salariați ai sfaturilor 
populare, lucrători ai miliției și alfi oa
meni ai muncii au început căutările. După 
o vreme s-a aflat că în gospodăria co
lectivă din satul Teioasa, comuna Dara
bani, lucrează un colectivist cu numele de 
Toader Vecliuc.

...Zilele trecute, la sediul redacției zia
rului din Suceava a sosit în vizită Toader 
Vecliuc. l-a fost prezentat un tînăr înalt, 
chiar puțin mai înalt decît el, în vîrstă de 
20 de ani. Băiatul lui, care îi semăna leit. 
Tatăl și fiul s-au regăsit după două de
cenii.

Țuicii NISTOR

tuțillor locale, numeroși oameni de 
cultură, un numeros public. Specta
colul s-a bucurat de un deosebit 
succes.

Simpozion pe tema 

tipizării clădirilor industriale

Comitetul de Stat pentru con
strucții, arhitectură și sistematiza
re prin Institutul de proiectare a 
construcțiilor tip — I.P.C.T. — or
ganizează în zilele de 4, 5 și 6 iu
nie 1964, un simpozion de comuni
cări tehnico-științifice cu tema : 
Tipizarea clădirilor industriale de 
producție și industrializarea execu
ției lor.

Simpozionul va cuprinde refera
te generale și de specialitate pre
zentate de către organizații de pro
iectare, cercetări, construcții și în
treprinderi de prefabricate. Dezba
terea va avea loc la Institutul de 
construcții București.

La Consiliul de Stat al R.P. Ro
mine a avut loc solemnitatea unor 
decorări.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Anton 
Breitenhofer, membru al Consiliu
lui de Stat, redactor șef al ziaru
lui „Neuer Weg“, Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune, Gh. Hossu, 
președintele Comitetului de stat al 
apelor, ing. C. Teodoru, adjunct al 
ministrului industriei alimentare, și 
ing. Valeriu Cristescu, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor.

A fost conferit „Ordinul Muncii“ 
clasa a Il-a prof. univ. Ion Țețu, de 
la Institutul de medicină și farma
cie din București, pentru merite 
deosebite în activitatea didactico- 
științifică și participarea activă la 
acțiunile întreprinse pentru sănăta
tea publică, și prof. univ. Aure
lian Idnașcu, de la Universita
tea Babeș-Bolyai din Cluj, pentru 
merite deosebite în domeniul învă- 
țămîntului superior. Au fost confe
rite, de asemenea, pentru merite în 
opera de construire a socialismului 
„Ordinul Muncii“ clasa a Il-a to
varășului Radu Dulgheru și ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa a IlI-a tovarășilor 
Pircea Roman și Paul Sfetcu. Pen
tru aceleași merite, un număr de 
tovarăși au fost distinși cu „Ordi
nul Muncii“ clasa a IlI-a, ordinul 
„23 August“ clasa a IlI-a, a IV-a, 
a V-a, și ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne“ clasa a 
IV-a.

Pentru merite deosebite în pro

Specialiști italieni despre viticultura 
și pomicultura Rominiei

Miercuri dimineață au părăsit Ca
pitala, înapoindu-se în Italia, prof. 
Italo Cosmo, de la Universitatea din 
Padova, directorul Institutului de vi
ticultură și oenologie din Congliano, 
și prof. Filippo Lalatta, directorul 
Institutului de pomicultură și elec- 
trogenetică din Roma.

Timp de zece zile, oaspeții italieni 
au vizitat institute de cercetări și 
stațiuni experimentale, unități agri
cole socialiste viticole și pomicole, 
s-au întîlnit cu oameni de știință și 
tehnicieni, cu care au avut convor
biri asupra problemelor actuale de 
cercetare și producție în viticultură 
și pomicultură. înainte de plecare, 
specialiștii italieni au avut o con
vorbire cu redactorul Agenției ro
mîne de presă „Agerpres“, Emil Ma
rinescu, căruia i-au declarat printre 
altele :

Deși am stat puține zile în Romî- 
nia — a spus prof. Italo Cosmo — 
am reușit, datorită tradiționalei ospi
talități a gazdelor, să vizităm o mare 
parte din țara dv. și să ne facem o 
imagine clară despre Romînia. Im
presiile culese despre viticultură 
sînt dintre cele mai bune. Cu multă 
plăcere am constatat că viticultura 
este o ramură importantă în agricul
tura dv., că se dezvoltă într-un ritm 
rapid, pe baza unor planuri științi
fice și a unor orientări bine preci
zate pentru fiecare zonă și regiune. 
Atenfia acordată de stat, vastele cer
cetări ce se fac cu pasiune de spe
cialiști cu o remarcabilă pregătire, 
orientarea nouă în probleme de con
ducere și tăiere a viței de vie, agro
tehnica modernă, bogatele colecții 
ampelografice și condițiile naturale 
favorabile oferă o garantie sigură că 
veți obține rezultate din cele mai 
bune.

A fost o surpriză plăcută pen
tru mine degustarea vinurilor ro- 
mînești pregătite după cele mai 
noi procese tehnologice și care 
cred că satisfac cele mai exi
gente gusturi. Amintesc între a- 
cestea vinurile albe superioare ca 
Riesling, Feteasca Albă, Dănășana, 
Galbena, Pinot gris, iar dintre cele 
roșii — Merlot, Cabernet-Sauvignon 
și Băbeasca. Nu pot uită nici pro
bele de vinuri dulci : Tămîioasă, 
Grasă și Chardonnay. Prin calitățile 

iectarea și executarea lucrărilor de 
dezvoltare și reutilare a Fabricii dé 
zahăr Tîrgu Mureș au fost acordate 
„Ordinul Muncii“ clasa a Il-a tova
rășului Emeric Bicicovschi și „Ordi
nul Muncii“ clasa a IlI-a unui nu
măr de 15 tovarăși.

Pentru merite deosebite în mun
că i s-a conferit tovarășului Barbu 
Gruia, director la Uniunea Scrii
torilor din R. P. Romînă, ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa a IlI-a.

Au fost distinși cu „Ordinul Mun
cii“ clasa a III-a și ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ clasa 
a V-a un număr de 28 tovarăși, cu 
prilejul împlinirii a 15 ani de la 
apariția ziarului „Neuer Weg“, a 
împlinirii a 10 ani de activitate a 
Studioului regional de radio Cluj, 
pentru merite deosebite în acțiu
nea de prevenire și combatere ä 
inundațiilor și ghețurilor din iar
na și primăvara anului 1963, cu pri
lejul aniversării a 100 de ani de la 
înființarea școlii medii „Nicolae 
Bălcescu“ din orașul Brăila și a 
școlii medii „George Coșbuc“ din 
orașul Năsăud, pentru activitate 
deosebită și contribuția adusă la 
dezvoltarea învățămîntului.

Tovarășul Ștefan Voitec, după ce 
a înmînat distincțiile, a felicitat căl
duros pe cei decorați în numele 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat 
și guvernului, în numele tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, urîndu-le multă sănătate și 
noi realizări în activitate.

Din partea celor decorați au vor
bit prof. univ. Ion Țețu și Emeric 
Bicicovschi.

(Agerpres)

lor aceste vinuri pot sta alături de 
cele cu renume mondial.

în sectorul pomicol — a spus prof. 
Lalatta — ați obținut realizări re
marcabile. Este cu adevărat impre
sionantă grija ce se acordă produce
rii materialului săditor în țara dv. 
De asemenea, am avut o satisfacție 
deplină cînd am văzut realizată în 
Romînia cea mai modernă formă de 
conducere a coroanei pomilor — pal- 
meta — recent perfecționată în Ita
lia. Este o expresie a rodului schim
burilor științifice dintre țările noas
tre. Există și în pomicultură condiții 
adecvate activității de cercetare la 
nivelul cerințelor actuale. M-au im
presionat suprafețele mari ale sta
țiunilor . experimentale, organizarea 
și dotarea lor. în Italia, din lipsa u- 
nor suficiente suprafețe de terenuri 
experimentale, noi sîntem nevoiți să 
completăm cercetările noàstré cu 
observații făcute în plantațiile pro
ducătorilor. Prin activitatea prodi
gioasă pe care o desfășoară, stațiu
nile dv. vor asigura o dezvoltare ra
pidă a pomiculturii, iar experiența 
lor va constitui un bun, o adevărată 
mină bogată în date științifice ce pot 
fi exploatate nu numai de pomicul- 
torii romîni, ci și de specialiștii din 
alte țări.

Răspunzînd unei alte întrebări, 
prof. Italo Cosmo și-a exprimat con
vingerea că schimburile științifice și 
vizitele reciproce sînt foarte utile 
pentru cele două țări. Nu văd — a 
spus el — nici un motiv pentru ca 
colaborarea inițiată să nu fie dez
voltată ; tehnica, știința nu trebuie 
să cunoască bariere. Popoarele 
noastre pot merge pe același drum 
pentru rezolvarea multor probleme 
de știință.

Părăsesc țara dv. cu dorința de a 
reveni pentru o perioadă mai lungă 
pentru a cunoaște și alte activități, 
multiplele preocupări ale poporului 
romîn, dragostea și grija pe care le 
manifestă pentru artă și cultură. Aș
teptăm totodată cu toată căldura pe 
prietenii romîni în Italia.

Salutăm cordial Romînia cu con
vingerea că Viticultura și pomicul
tura îi vor întregi frumusețile natu
rale, amploarea economiei sale.

(Agerpres)

„ÂSTURIILE

Spicuim din suita de articole publicate 
de José Antonio Novais in ziarul fran
cez „Le Monde“ despre grevele din ba
zinul carbonifer spaniol Asturia :

„Priviți 1 apele Caudalului sînt din nou 
transparente", strigă o femeie din înălți
mea șoselei care trece pe deasupra uneia 
din marile întreprinderi miniere ți side
rurgice din Asturia. Reziduurile cărbunelui 
nu mai tulbură apele fluviului : minerii 
sînt în grevă de la 4 mai... Muncitorii din 
Asturia, care în curs de doi ani au încăl
cat de pafru ori legea antigrevă, au dat 
din nou dovada maturității lor. Acțiunea 
minerilor, care a avut ca urmare o se
rioasă scădere a producției, a silit guver
nul să reducă cu 90 la sută, pe timp de 
3 luni, taxele vamale la importurile de 
huilă.

Anul trecut, guvernatorul civil al Astu- 
riei a declarai lock-ouful minelor. Anul a- 
cesta, Mateo de Ros, noul guvernator 
civil, n-a vrut să recurgă la o astfel de 
măsură. Patronii au făcut uz de decretul 
care îi autoriza să aplice ei singuri sanc
țiuni.

„De fapt, dacă noi nu mergem să 
muncim, aceasta este din cauză că ne-am 
săturat să tot fim înșelați zi de zi". Cel 
care vorbește asffel se numește Luis San
tiago Lopez. Cei cinci ani pe care i-a 
petrecut în Asturia nu l-au făcut să-și 
piardă accentul andaluz. Lopez face parte 
dintre minerii care vin din părțile sudice 
sau din Estremadura (aprox. 30 la sută 
din total).

„Au trecut cinci ani de cînd sînt aici...

MPRESII D

Ziarul italian „La Stampa” publică un 
reportaj din Peru, semnat de Francesco 
Rosso, care a vizitat America Latină.

„Peru este un sărac așezat pe un scaun 
de aur". Scrise cu un secol în urmă de 
exploratorul Antonio Raimondi, aceste cu
vinte și-ău păstrat o dramatică autentici
tate, și îmi dau seama de aceasta cutre- 
ierînd străzile și suburbiile din Lima, o- 
rașul contrastelor violente, unde săracii 
au înfățișarea mizeriei, iar bogății sînt cei 
mai bogați din lume. Mizeria tragică nu 
se ascunde, ci dimpotrivă este primul 
spectacol la care asiști ajungînd la Lima. 
„Barriadas", sinistrele cartiere dé barăci 
construite din paie găzduiesc circa 
800 000 de persoane, jumătate din popu
lația capitalei. Locuitorii acestor barăci 
dorm pe pămînt ți cînd ies afară din a- 
ceste „cotețe” au privirea tulbure ; se în
dreaptă spr.e adevăratul oraș, Lima gran
dioasă și opulentă, șa caute ceva de lu
cru pentru a putea supraviețui în ziua res
pectivă.

La anumite ore din zi, mai ales spre 
seară, orașul este invadat de indieni ; 
mici, slabi, acoperiți de zdrențe ; cuprind 
cu privirea filtrată prin pleoapele abia 
deschise mulțimea care stă în cafenéléle 
elegante care sé hrănește în restaurantele 
costisitoare. Din liniștea unui parc se aud 
sunete și voci voioase ; „domnul" (il sig
nore) oferă un cockteil prietenilor în 
somptuoasa sa vilă ascunsă printre copaci. 
Micii indieni își strivesc fața de barele de 
metal ale grilajului, ascultă, încearcă să 
ghicească ce fel de sărbătoare se desfă
șoară dincolo de bariera pe care nu o 
pot trece, în camerele unde bogăția are 
culoarea aurului; Casele bogajilor peru- 
vieni sînt adevărate muzee în care este 
expusă istoria trecută sau recentă a fa
miliei, gustul aristocrației filtrat de-a lun
gul secolelor, sau dorința rapidă de îm
bogățire. Am fost oaspetele unui gentilom 
care locuiește înfr-o atmosferă de curte 
amintind Renașterea italiană, înconjurat de

ÎN GREVĂ"
In ce alt loc m-aș fi putut duce ? Aici cel 
puțin mănînci în fiecare zi". Și apoi 
adaugă : „Dar esfe o adevărată capcană, 
cu mult mai rea decît „tercio" (legiunea 
străină spaniolă).'!'De aici nu mai poți 
ieși. E fără speranță... Ca să lucrezi ca 
picher sau la foraj este necesar să te ti 
născut în Asturia. Altfel este imposibil să 
înveți meseria“. Dar în timp ce oamenii 
din sud vin aici, asturienii pleacă. S-a 
calculat că în ultimii trei ani aproximativ 
15 000 de mineri asturieni dintre cei mai 
buni au plecat în străinătate, ne explică 
Vicente Toio, delegat al muncii la Ovi
edo. Muncitorii pleacă iar capitalurile au 
încetat să mai fie investite.

Vimanes, localitatea de unde provin 
minerii cei mai hofărîți, este situată în 
coastă muntelui.

„Vedeți, asturienii sînt sinceri. Au un 
caracter nobil, ne spune un picher din 
Vimanes. Noi am participat la grevă 
pentru că ne-am săturat. Promisiuni și 
iar promisiuni, nimic în afară de aceasta". 
Omul care vorbește astfel este înalt și 
bine făcut. Nimeni n-ar putea crede că 
el este atins de silicoză de gra
dul I. „Aici silicoza este plinea noastră 
cea de toate zilele...“ In Spania este di
ficil pentru muncitori să cîșfige o grevă, 
dar este singura armă care le mai rămîne. 
Greva cel puțin înseamnă unirea mun
citorilor. Fiecare grevă strînge legătu
rile între minerii asturieni.

Corespondentul ziarului relatează în 
continuare convorbirile pe care le-a avut 
ia Oviedo cu privire la cauza grevei.

— Prima grevă din Asturia — i-a de
clarat un interlocutor — a avut loc în 1958. 
Apoi a veni*  greva din 1962 Se poate 
spune că de atunci în mod practic greva 
nu s-a mai oprit niciodată. Drept cauză 
imediată a grevei actuale poate fi citată 
mai ales întîrzierea cu care s-a elaborat

IN PERU
prețioase colecții de artă și de prieteni 
care îl fură, dar nu în așa măsură ca să-l 
sărăcească. Are un venit de un milion și 
jumătate pe zi numai plin cîteva mine de 
staniu pe care el nu le-a văzut niciodată ; 
din strugurii cultivați în viile sale perso
nale scoate un vin suav pe care îl trimite 
apoi în dar prietenilor blazonați răspîndiji 
în jumătate de lume.

Din Barranco, zona aristocrată a Li
niei, am mers într-alfă casă în cartierul 
periferic Monterrico, unde își au reședința 
noii îmbogățiți, vînzătorii de praf de peș
te, afaceriștii politici etc. Am fost oaspe
tele unui domn care m-a asigurat că are 
un venii de circa 30 miliarde anual, o bo
găție proaspătă datorată unor misterioase 
concesii în zonele miniere. Gustul parve
nitului era evident ; în imensul parc, în
credințat unei armate de grădinari, și-a 
construit o piscină de cristal ; sub piscină 
ă durat barul, și în timp ce Sorbi din pa
har te bucuri de spectacolul celorlalți 
oaspeți ca’ré înoată proiecfîndg-și umbre
le pe cristalurile și argintăria de pe masă.

Ieșind din această locuință traversezi 
cartierele cèle mai mizerabile din Lima, 
acele sinistre „barriadas” care dețin pri
matul mondial în numărul morților de tu
berculoză. Din aceste barăci unde mize
ria atroce, foamea, bolile formează un a- 
mesfec monstruos, explodează deseori ura 
care zguduie Lima, care face să tremu
re pe descendență vechilor hidalgos cui
băriți în splendidele lor locuințe.

Péru concentrează în numărul redus al 
populației, 12 000 000 de locuitori, toate 
problemele dramatice care neliniștesc A- 
merica Latină, făcîndu-le mai explozive 
pentru că sînt dezbătute de multă vreme. 
A început demult Hector Haya de la 
Torre să agite masele de peoni, îndem- 
nîndu-le să-și ceară drepturile. Aceasta se 
înfîmpla în 1930. Ultimele asemenea ma
nifestări de masă au avut loc anul trecut 
cînd, la începutul lui ianuarie, muncitorii 
din mina de aramă Cerro de Pasco s-au 
revoltat. In ciocnirile cu poliția 10 mue- 
citori au murit. Cîteva zile după aceea, 
mase de țărani flămînzi au pătruns în 
plantațiile de zahăr din Patapô și Pucalâ, 
în nordul Perului. Nu s-a aflat niciodată 
cîți țărani au fost uciși în ciocnirile cu 
poliția.

noua reglementare a muncii promisă din 
1958. In noiembrie 1963, Solis, ministrul 
secretar al mișcării (adică al falangei 
spaniole — n. r.) îi asigura pe reprezen
tanții minerilor din Asturia care veniseră la 
Madrid pentru a discuta cu el, că gu
vernul va studia un plan pentru moder
nizarea minelor. A fost chiar promisă pu
blicarea acestei reglementări în primele 
zile ale anului. Mai tîrziu s-a vorbit des
pre luna aprilie, apoi despre luna mai. 
Minerii s-au săturat ; reluarea grevei a 
devenit inevitabilă...

Noua reglementare a muncii a fost, în 
cele din urmă, promulgată la Madrid. Ea 
nu rezolvă problema. Un membru al co
misiei muncitorilor ne spune : „Nici 
măcar nu s-a ținut promisiunea ce ni s-a 
făcut, în sensul că reglementarea va avea 
efect refroacfiv de la data de 1 mai. 
Acum data intrării sale în vigoare este 
fixată mai tîrziu și reglementarea nu 
este aplicabilă deocamdată,. în Asturia, 
ceea ce seamănă cu o pedeapsă“. La 
nemulțumirea muncitorilor se adaugă și 
nemulțumirea patronilor... Aceștia cer un 
ajutor din partea statului și amenință că 
dacă revendicarea lor nu va fi satisfă
cută se vor declara făliți. După cum se 
vede, greva aceasta va infra, fără îndo
ială, în noi faze, in orice caz, ea nu vă 
fi ulfima grevă din Asturia.

Rămîn și acum valabile concluziile 
furnizate de Federația sindicală a lucră
torilor, afiliată la Confederația internațio
nală a sindicatelor creștine, în ra
portul scris după grevele din 1963 : „Fie 
că aceasta este sau nu pe placul guver
nului — se arată în acest raport — tre
buie spus că greva din Asturia va dura 
mult timp și că dacă guvernul nu-și va 
modifica în mod substanțial atitudinea, 
se poate prevedea de pe acum că cèle 
ce se petrec astăzi vor constitui într-o 
bună zi începutul unei lupte serioase,' 
pentru că clasa muncitoare este dispusă 
să apere dreptatea, libertatea și demni
tatea".

Mergînd pe străzile din Lima am obser
vat grupuri de mici indieni în punctele 
cele mai aglomerate ale orașului. Erau ti
neri cu un aer rătăcit, ca și cînd ar fi 
fost pierduți într-o ambianță nouă și osti
lă, care încercau să vîndă cite ceva ; o 
maimuță, o broască țestoasa, un piepte
ne. Sau erau grupuri de femei încărcate 
de copii, doi de mînă, unul legat în spa
te și altul care își anunța sosirea. Întin
deau mina cerînd pomană cu un gest în
căpățînat, ca și cînd știau deja că nu vor 
primi nimic. Sau erau masé de copii CU 
o mică lădijă și citeva zdrențe, care se 
repezeau la pantofii trecătorilor implo- 
tînd, mai mult cu privirea decît cu cuvin
tele, să le facă pantofii pentru citeva cen
time.

Există statistici dramatice prin elocven
ța lor, care servesc sociologilor pentru a 
reduce la scheme condițiile de viață al» 
unui popor. In Peru din 12 000 000 de lo
cuitori, peste jumătate nu au nici un ve
nit, iar circa 5 000 000 de peoni și fami
liile lor trăiesc din salarii de 30 de lire 
pe zi. Venitul mediu peruvian este cal
culat la 75 000 lire anual pe cap de lo
cuitor, o cifră al cărei sens îl înțelegi mal 
bine aflînd că unele familii, poafe vreo 
100, au venituri mult superioare unui mi- 

. Hard.
Mizeria care se desfășoară pe străzile 

Limei are o solemnitate tragică prin liniș
tea în care este învăluită. Rareori se aud 
strigăte ; mulțimea își poartă zdrențele 
alături de bogăție, fără un aparent gest 
de revoltă. Indienii care merg pe străzile 
orașelor și ale satelor par liniștiți, aproa
pe umiliți de urîțenia lor zdrențăroasă ; 
dar nimeni nu poafe măsura abisurile de 
ură care îi sfîșie. La exploatarea seculară 
a indienilor, supuși sclaviei de cucerirea 
spaniolă, s-a adăugat conștiința mizeriei 
în care trăiesc. Ei simt că sînt ținuți la 
marginea nu numai a vieții publice, dar 
la marginea existenței umane, și chiar 
dacă sînt analfabefi știu că țara lor, prin
tre cele mai bogate din lume, servește 
drept scaun de aur numai pentru cîțiva 
privilegiafi.

Analfabefi în marea majoritate (aproa
pe 68 la sută), abrutizați de alcool și de 
guma pe care o mestecă neîncetat pen
tru a-și adormi semnele foamei, indienii 
peruvieni luptă de peste 30 de ani pen
tru o situație socială mai puțin nedreaptă.

Ieri, la fotbal Carnet o 1 i m pic
EHNAMO PITEȘTI—BONSUCCESSO 

BRAZILIA 2-1 [1-0]

PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). întâl
nirea internațională de fotbal din
ți echipa Dinamo Pitești și Bonsuc- 
cesso a luat sfîrșit cu victoria gazde
lor. Așteptată cu mult interes, aceas
tă întîlnire a fost urmărită de peste 
15 000 de spectatori. Dinamo Pitești 
a prestat un joc de un bun nivel 
tehnic și a reușit să aibă tot timpul 
inițiativa. Au marcat : Rico, în pro
prie poartă, Stoenescu dintr-o lovi
tură de la 11 metri, iar pentru e- 
chipa Bonsuccesso, Carlinhos.
PETROLUL PLOIEȘTI—NEFTEANIK

BAKU

Peste 6 000 de spectatori au urmă
rit la Ploiești meciul internațional 
de fotbal dintre echipele Petrolul 
Ploiești și Nefteanik Baku. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
4—1 (1—0). Toate cele 4 puncte ale 
localnicilor au fost înscrise de .cen
trul atacant Dridea. Pentru Neftea
nik a marcat Golodeț.

ÎN „CUPA R.P.R."

In cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei R. P. Romîne" la fotbal, 
miercuri s-a disputat la Hunedoara 
jocul dintre echipele Metalul Tr. Se
verin și Crișul Oradea. Fotbaliștii 
din Oradea au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (3—0).

Astăzi au loc întîlnirile : Cîmpi- 
na : A.S. Aiud-Farul Constanța ; Fă

găraș : Textila Sf. Gheorghe-C.S.M. 
Sibiu ; Sibîu : Minerul Baia Mare- 
Dinamo București ; Pitești : Carpați 
Sinaia-Știința Timișoara ; Brașov : 
Siderurgistul Hunedoara-C.S.M.S. 
Iași ; București : Flacăra Roșie-Ra- 
pid București (acest joc se va des
fășura de la orele 17 pe stadionul 
Giulești). Tot astăzi la Bacău, Di
namo din localitate joacă cu Steaua 
meciul restanță din cadrul ,,16’-i- 
milor „Cupei R.P.R.'. Echipa învin
gătoare din acest joc va întîlni pe 
C.I.L. Blaj.

în ziua deschiderii 
jocurilor Olimpice

Ziariștii japonezi au reușit să 
„smulgă“ comitetului olimpic națio
nal secretul ceremoniei deschiderii 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. Iată 
ce se va întâmpla la 10 octombrie 
pe arena principală a Olimpiadei.

La orele 13 și 47 de minute vor 
fi înălțate drapelele țărilor partici
pante la ceâ de-ă XVIII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice. Apoi, pe covo
rul verde ăl stadionului își vor face 
apariția delegațiile sportive. Primii
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întreceri sportive în cadrul Spartachladel republicane. In fotografie : 
tineri din comuna Curcani, raionul Oltenița, la start în proba de 100 m

vor defila reprezentanții Greciei. 
După ce Olimpiada va fi declarată 
deschisă, opt tineri și tinere japone
ze vor aduce, în sunetele imnu
lui olimpic, steagul tradiționalelor 
jocuri. Pe porțile dinspre nord ale 
stadionului va veni în întâmpinare o 
delegație de cetățeni ai Romei, care 
va înmîna guvernatorului orașului 
Tokio steagul olimpic ce a fluturat, 
în urmă cu patru ani, pe „Stadio O- 
limpico“ din Roma. In aceeași clipă, 
solemnă, pe stadion va sosi flacăra 
olimpică. Va răsuna jurămîntul tra
dițional. Pe cer vor apărea contu
rurile gigantice ale celor cinci 
cercuri olimpice.

Presa, radioul, 
televiziunea

Despre evenimentele olimpice va 
scrie o întreagă armată de ziariști. 
In afară de cei 3 000 de lucrători ai 
radioului, televiziunii și presei din 
Japonia, la Tokio vor sosi peste 1500 
de comentatori sportivi străini.

La doi kilometri de Stadionul na
țional din Tokio, aproape de limita 
satului olimpic, se construiește cen
trul de radiodifuziune olimpic. De 
aici se va face legătura cu cele 348 
de instalații de radio și 193 de te
leviziune amplasate în toate locu
rile întrecerilor. In timpul Olimpia
dei se vor desfășura zilnic circa 14 
întreceri diverse. Emisiunile radio
fonice le vor cuprinde pe toate. Te
leviziunea va transmite în fie
care zi, aspecte de la opt competiții.

Rezultatele alegerilor 
din R. P. Albania

TIRANA 3 (Agerpres). — La 3 iu
nie s-a dat publicității comunicatul 
Prezidiului Adunării Populare a Al
baniei cu privire la rezultatele ale
gerilor din 31 mai pentru sfaturile 
și tribunalele populare. în comuni
cat se arată că pe listele electorale 
au fost înscriși 922 921 de cetățeni, 
dintre care la vot au participat peste 
99,99 la sută din numărul total al 
alegătorilor. Dintre participanți, 
peste 99,99 la sută s-au pronunțat 
pentru candidații Frontului Demo
crat din Albania.

Comemorarea lui El Greco 
la Atena și in Creta

ATENA 3. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

La Atena s-a anunțat oficial că în 
insula Creta și Ia Atena se vor or
ganiza festivități cu prilejul împlini
rii a 350 de ani de la moartea mare
lui pictor Cretan Domenico Theoto- 
kopulos, cunoscut sub numele de El 
Greco, care și-a creat cea mai mare 
parte a operei sale în Spania. Festi
vitățile comemorării cuprind o vi
zită la Fodele, satul natal al pictoru
lui din regiunea Heraklion, insula 
Creta, apoi organizarea unei mari 
manifestări populare cu un program 
artistic. în orașul Heraklion din Cre
ta se vor organiza conferințe iar la 
Atena opera lui EI Greco va fi pre
zentată în expoziții.

Consultări pentru prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. in Cipru

NEW YORK 3 (Agerpres). — Ci
tând surse diplomatice, agenția 
Reuter relatează că Consiliul de 
Securitate se va întruni la mijlocul 
lunii iunie, pentru a lua în discuție 
problema prelungirii mandatului 
forței O.N.U. pentru Cipru, care ex
piră la 27 iunie.

în legătură cu activitatea forței 
O.N.U. în Cipru, reprezentantul An
gliei la O.N.U., Patrick Dean, a avut 
marți o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, căruia i-a 
făcut cunoscut punctul de vedere al 
guvernului englez, așa cum a fost ex
pus de ministrul pentru problemele 
Commonwealthului și coloniilor, 
Duncan Sandys, în Camera Comu
nelor. Din poziția expusă de Dean 
reiese că Anglia este dispusă să 
mențină unitățile sale în cadrul for
ței O.N.U. din Cipru, numai dacă a- 
cest lucru va fi cerut de toate părțile 
interesate.

Tot marți a fost dată publicității 
scrisoarea adresată de reprezentan
tul Ciprului la O.N.U., Z. Rossides, 
în care arată că guvernul său ac
ționează cu consecvență pentru li
bertatea tuturor ciprioților și își ex
primă nemulțumirea față de poziția 
adoptată de guvernul turc în legă
tură cu activitatea forței O.N.U.

ATENA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 

Miercuri a sosit la Atena media
torul O.N.U. pentru Cipru, Tuo
mioja. Potrivit presei grecești, el va 
avea o a doua serie de convorbiri

cu premierul grec, Papandreu, și mi
nistrul de externe, Kostopoulos. Tuo
mioja va părăsi în aceeași zi Atena 
plecînd spre Ankara.

Ziarul guvernamental „To Vima“ 
scrie că vizita lui Tuomioja în cele 
două capitale urmărește găsirea unei 
soluții în problema Ciprului, ur- 
mînd ca apoi să plece la New York 
pentru a prezenta secretarului ge
neral al O.N.U. raportul asupra mi
siunii sale.

După cum reiese din presa grea
că, problema lărgirii competenței 
forței internaționale O.N.U. va sta 
în centrul discuției dintre Tuomioja 
și guvernul grec.

Ziarul „Athens Daily Post“ scrie 
că guvernul grec consideră că com
petența forței^ internaționale O.N.U. 
trebuie lărgită și orice încercare de 
debarcare a unor forțe turcești sau 
grecești în Cipru trebuie conside
rată ca un act de agresiune împotri
va O.N.U.

NICOSIA 3 (Agerpres). — Marți, 
trupe daneze din cadrul forțelor in
ternaționale ale O.N.U. din Cipru au 
înlăturat fortificațiile din preajma 
hotelului internațional „Ledra Pa
lace“.

Referindu-se la această acțiune, 
agenția Associated Press subliniază 
că, în cercurile forțelor O.N.U. din Ci
pru, ea este apreciată ca un pas im
portant în direcția eliminării even
tuale a tuturor celorlalte puncte for
tificate situate de-a lungul liniei 
.verzi care desparte capitala Ciprului,
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„Rezultate utile 
pentru dezvoltarea relațiilor"
PRESA DIN S. I). A. DESPRE

WASHINGTON 3 — Trimisul spe
cial, L; Rodescu, transmite :

Tratativele romîno-americane și 
semnarea Comunicatului comun 
constituie unul din subiectele prin
cipale de care se ocupă pe larg presa 
de aici. Marile ziare publică știri, 
comentarii, editoriale cu titluri mari, 
unele pe primele pagini ; iată cîteva 
din ele : „Un acord care deschide 
poarta spre noi legături cu Europa 
de răsărit“ („New York Times“), „Sta
tele Unite și Romînia au căzut de 
acord să extindă comerțul și să sta
bilească ambasade“ („Washington 
Post“), „Două săptămîni de tratative 
au dus la acorduri cu Romînia’ 
(„New York Herald Tribune“).

Marile posturi de televiziune 
N.B.C., C.B.S., A.B.C. cit și postu
rile de radio au transmis încă luni 
seara știri și imagini filmate de la 
semnarea Comunicatului comun la 
Departamentul de Stat, precum și 
comentarii. Astfel, postul de televi
ziune N.B.C. arată : „După două 
săptămîni de discuții amicale, s-au 
încheiat ' tratativele romîno-ameri
cane cu rezultate utile pentru dez
voltarea relațiilor comerciale și po
li See între cele două țări. în ce pri
vește dezvoltarea viitoare a schim
burilor comerciale, aceste tratative 
reprezintă un pas important. Oficia
litățile americane apreciază că aran
jamentele încheiate cu Romînia vor 
însemna mai multe afaceri pentru 
americani... Aceste oficialități au 
menționat, de asemenea, perspectiva 
ca în viitorul apropiat Romîniei să-i 
fie acordată „clauza națiunii celei 
mai favorizate".

Comentatorul postului a subliniat 
caracterul constructiv al negocieri
lor, arătînd că în cursul acestora s-a 
insistat asupra perspectivei de a 
lărgi relațiile comerciale prin libe
ralizarea regimului licențelor și 
prin acordarea de facilități de cre
dite, cît și asupra faptului că pen
tru dezvoltarea unui comerț normal 
este necesar ca produsele romînești 
să fie vîndute pe piața americană 
fără tarife diferențiate.

Ziarul „New York Times" publi-

0 misiune comercială 
a statului Delaware 
m Polonia și Iugoslavia

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Corespondentul din Washington al 
agenției France Presse informează 
că statul Delaware din S.U.A. va 
trimite o misiune comercială în Po
lonia și Iugoslavia în scopul nego
cierii unor acorduri privind expor
tarea în cele două țări a produselor 
sale. Delegația, alcătuită din șapte in
dustriași, va fi condusă de guver
natorul statului, Elbert Carbel.
' Statul Delaware exportă mai ales 
produse chimice și îngrășăminte, 
produse farmaceutice și mase plas
tice. Comentînd această știre, Fran
ce Presse scrie că „este prima oară 
că un stat american trimite o ase
menea misiune în țările est-euro- 
pene*.

*) Clntec-poem lapon ritmic șl monoton

DRUMURILE NORDULUI (1)

Dincolo de cercul polar
Cînd am ajuns la Copenhaga, mica si

renă grafios așezată în mijlocul rajelor 
sălbatice și al pescărușilor care zburdă 
pe Langelinie trimitea un melancolic sa
lut unui vas alb ca spuma mării, ce navi
ga spre meleaguri îndepărtate. O piatră 
comemorativă din preajmă-i vorbea des
pre expediția temerarului Mylius Erich
sen, care în 1907, după ce s-a împotri
vit furtunilor din șaptezeci de fiorduri 
norvegiene, a fost înfrînt de negurile 
ostile. Priveam spre orizontul străveziu. 
Un vas venea dinspre mare, în larg, iar 
cerul avea transparenta lacurilor alpine. 
In mijlocul trepidantei capitale daneze, 
în vîrlul blocului „Rich’s", apăruse bă
iatul călare pe bicicletă, femeia ascun- 
zîndu-se în turn. Spiritualul barometru 
misogin vestea că vremea va fi favora
bilă călătoriei in nord. Și nu s-a dez
mințit. Danemarca, Finlanda, Suedia, 
Norvegia ne-au primit cu ospitalitate : 
ceruri incendiate de soare, nopfi și zile 
albe ca păsările fiordurilor.

între Bergen și jokkmokk
Cîr.d Fana — sătucul de lîngă Bergen 

în cere a creat și s-a sfîrșit Edvard 
Grieg; meșterul sunetelor — este inva
dată de verdele crud al primăverii, la 
Karasjok, în nord, giulgiul de zăpadă 
mai acoperă dezolantele întinderi ale 
tundrei sterpe. în timp ce în Alaska sau 
în Groenlanda temperatura ajunge la 
—15 grade, la Tromsö se înregistrează 
—2,4 grade, temperatura cea mai scăzu
tă fiind de —4 grade. Karasjok se află 
în interiorul Norvegiei, dar Tromsö este 
port la mare și se bucură de bineface
rile caldului curent al Golfstreamului. La 
Karasjok. iarna durează aproape șapte 
luni, la Tromsö apele nu îngheață nici
odată. Ambele orașe sînt situate la nord 
de cercul polar.

la Stockholm. în sudul Suediei, tocmai 
Inflsreau magnoliile, cînd la Jokkmokk 
bînhjia furtuna de zăpadă. Pufin mai spre 
miazăzi, la liziera unei păduri de pini, 
se află un rînd de pietre albe și o 
„kota“ laponă — cort primitiv construit 
din bîrne și bolovani și acoperit cu o 
prelată. Pe un panou imens, în limbile 
suedeză, germană și engleză, se vestește 
că din punctul acesta traversat de cer
cul arctic trebuie >ă parcurgi 550 km

TRATATIVELE ROMlNO-AMERICANE
că marți un comentariu semnat 
de Tad» Szulc, în care este re
dat pe larg conținutul comunica
tului. Printre altele, autorul scrie 
că „Statele Unite și Romînia 
au pus astăzi baza unei multilaterale 
colaborări comerciale, care ar putea 
avea semnificative implicații pentru 
relațiile Washingtonului cu Europa 
de răsărit în general... Din punct de 
vedere economic — continuă ziarul— 
acordul încheiat înseamnă că Statele 
Unite au luat o hotărîre politică te
meinică de a intra în competiție cu 
Europa occidentală în ce privește 
creșterea comerțului cu țările din 
răsăritul Europei, începînd cu Ro
mînia, al cărei program de indus
trializare rapidă face ca această țară 
să fie considerață un partener a- 
tractiv“.

Reflectînd interesul viu manifes
tat în ultimul timp față de țara 
noastră și dezvoltarea ei economică, 
ziarul „New York Times“ scrie în- 
tr-un editorial consacrat negocieri
lor romîno-americane despre „noua 
înțelegere romîno-americană de a 
schimba ambasadori și de a facilita 
comerțul și alte contacte între cele 
două țări“.

Tom Lambert, comentator al zia
rului „New York Herald Tribune“, 
care se ocupă pe larg de tratativele 
romîno-americane, scrie că este vor
ba de „un pas care poate să vesteas
că o viitoare îmbunătățire a relații
lor americane cu țările din răsăritul 
Europei“. Ziarul se referă apoi la 
schimburile economice romîno-ame
ricane, precum și la „interesul co
mun de a promova totodată schim
buri turistice, culturale, științifice 
și în domeniul învățămîntului“. „Re
zultatele depline ale negocierilor 
reprezintă încă un pas spre îmbu
nătățirea relațiilor dintre cele două 
țări“, — scrie ziarul, care adaugă 
că „principalul avantaj al înțelege
rii cu Rorriînia constă in a face cît 
mai mult comerț“.

Știri și comentarii au fost publi
cate sau transmise și de multe alte 
ziare și agenții de presă.

Sesiunea ministerială a Pieței 
n-a rezolvat problema prețului

BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
Marți seara a luaț sfîrșit la Bru
xelles sesiunea Consiliului minis
terial al Pieței comune. La sesiune 
au luat parte miniștri de externe 
și ai agriculturii ai celor șase țări 
membre. într-o declarație făcută 
corespondenților de presă la sfîrși- 
tul acestei sesiuni, ministrul agri
culturii al Franței, E. Pisani, a su
bliniat că dezbaterile pe marginea 
problemei stabilirii prețului unic la 
cereale n-au dus la nici un rezultat 
datorită „imobilismului (vest)-ger- 
man“. Pisani a relevat că ziua de 
marți a fost cu adevărat o zi pier
dută.

Referindu-se la dezbaterile pri
vind prețurile agricole, agenția 
France Presse, arată că ele nu au

pînă la Capul Nord și 17 389 km pînă 
la Polul Sud. Un lapon cu ciucuri roșii la 
pălărie, cu haine albastre de postav îm
podobite cu dungi roșii și galbene, cu 
chipul aspru și cizme din piele de ren 
vinde turiștilor „certificate ale Cercului 
polar“, în timp ce mica Gudrun se lea
gănă ca o ră|ușcă printre autobuzele 
jinute sub presiune pentru a nu se răci 
motoarele. Este un spectacol aidoma ce
lui pe care l-am întîlnit la Rovaniemi, 
unde cercul arctic taie o regiune de o 
sălbatică frumusețe, capitala Laponiei 
finlandeze reflectîndu-și chipul în apele 
tumultuoase ale rîului Kemi care se revar
să spre înăljimile Ounas, potopite de pă
duri foșnitoare și cascade înspumate.

Cînd pornești de la Jokkmokk spre 
miazănoapte, copacii descresc, pînă și 
pinii — falnici în sud — ajungînd la di
mensiunea unor arbuști. Gerul mușcă ae
rul obosit și vînăt, care parcă arde. La 
Kiruna, 140 de km nord de cercul arctic, 
pădurile de pini și de mesteceni încearcă 
o ultimă tresărire și-și saltă mai sus co
roanele verzi, sub mîngîierea soarelui de

Un lapon cu ciucuri roții la pălărie...

Mari demonstrații antiguvernamentale 
in Coreea de sud
• 20 000 de studenți în marș asupra capitalei • Palatul 
prezidențial înconjurat de sîrmă ghimpată • Ciocniri 
sîngeroase între demonstranți șl poliție • Armata a primit 
ordin de a prelua controlul capitalei

SEUL 3 (Agerpres). — In capitala 
Coreei de sud situația s-a înrăutățit 
brusc. în dimineața zilei de 3 iunie 
aproximativ 20 000 de studenți au 
organizat un marș asupra capitalei, 
cerînd demisia președintelui Pak Ci- 
jan Hi, și a lui Kim Chung, preșe
dintele Partidului democrat repu
blican, șef al delegației sud-coreene 
la tratativele cu Japonia.

Încercînd să oprească coloana de 
demonstranți să înainteze spre Pa
latul Prezidențial, poliția a ridicat 
pe principalele căi de acces baricade 
și garduri de sîrmă ghimpată. Mari 
detașamente de polițiști s-au masat 
în fața principalelor clădiri admi
nistrative. In momentul cînd demon
stranții au ajuns în fața baricade
lor au explodat primele grenade cu 
gaze lacrimogene. S-au înregistrat 
ciocniri sîngeroase, relatează agen
ția U.P.I., între demonstranți și po
lițiști. Baricadele au fost înlăturate, 
iar polițiștii, depășiți ca număr, s-au 
retras. Demonstranții și-au conti-, 
nuat apoi drumul spre Palatul Pre
zidențial.

In același timp, Consiliul Național 
de Securitate s-a întrunit în cadrul 
unei ședințe extraordinare pentru a 
analiza probleme legate de agrava
rea situației din capitala țării. In 
urma ședinței, armatei i s-a ordonat 
să preia controlul asupra capitalei. 
Unități militare s-au alăturat deta
șamentelor de polițiști care păzesc 
instituțiile guvernamentale.

Cu toate acestea, demonstrațiile 
studenților continuă în fața barica
delor de sîrmă ghimpată ridicate pe 
căile de acces spre Palatul Prezi
dențial. Mari demonstrații, anun
ță agențiile de presă, s-au semna-

comune 
la cereale 

reînvie puternica 
care există între R. F. 
și celelalte cinci țări 

membre ale Pieței comune. Datori
tă opoziției vehemente pe care R.F.G. 
o face în această problemă de doi 
ani, arată France Presse, planul 
Mansholt continuă să rămînă în a- 
celași stadiu ca și la început, în 
ciuda modificărilor preconizate de 
vicepreședintele Comisiei Pieței co
mune. Agenția arată că în cercurile 
economice vest-europene se relevă 
că acest impas nu va putea fi tre
cut decît cu prețul unei noi crize 
între cei șase parteneri ai blocului 
economic vest-european. Această 
criză ar putea izbucni în toamnă 
cu prilejul dezbaterilor din cadrul 
„Rundei Kennedy“.

făcut decît să 
tensiune 
Germană

mai. Apoi je-ntinde nemărginirea verde- 
cenușie a tundrei, ca un strigăt de durere 
ce se repercutează pînă departe, spre 
hotarul de gheafă al universului polar. 
Aici e lumea misterioasă a laponilor, 
populată de umbre spectrale și de vibra
ții necunoscute, aceeași la Rovaniemi, la 
Kiruna sau în văile adînci, pline de lacuri 
glaciare, din Finmarkul norvegian.

Ce se poate vedea 
de pe Luossavaara

Pe Hjalmar Fanki nu l-am găsit acasă, 
în Pirttivuopio. A plecat la pădure, îm
preună cu frații lui, care locuiesc în satul 
de pe malul opus al lacului Paittasjărvi, 
acum înghețat. Numai renii au rămas și 
pasc liniștiți pe imaș, sub colina invada
tă de licheni. Așa se-ntîmplă în fiecare 
primăvară : cele cinci familii de laponi 
care și-au durat aici reședință în preajma 
casei lui Per Johansson — al șaselea și 
ultimul locuitor din Pirttivuopio — por
nesc, în pragul noului anotimp, la vînă- 

lat și în orașele Suwon, Taejon și 
Chongju. Numai la Seul au fost 
arestați 650 de studenți.

Agenția U.P.I. subliniază că am
basadorul S.U.A. la Seul, Samuel 
Berger, și generalul american Ha
milton Howize, s-au deplasat cu e- 
licopterul la Palatul Prezidențial, 
unde au avut o întrevedere cu Pak 
Cijan Hi.

Situația se menține încordată.

Acțiuni ale partizanilor 
congolezi

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). — 
Potrivit agenției United Press In
ternational situația din provincia 
congoleză Kivu rămîne încordată. 
Partizanii obțin importante victorii 
în luptele cu grupele guvernamen
tale. Capitala provinciei, Bukavu, 
este în mod practic izolată de restul 
țării. Toate comunicațiile au fost în
trerupte, iar transporturile feroviare 
au fost blocate de către partizani 
care — arată aceeași agenție — con
trolează o bună parte din provincie. 
O parte din personalul O.N.U. și al 
unor țări străine aflat la Bukavu a 
fost evacuat la Leopoldville.

Un comunicat oficial publicat la 
Leopoldville afirmă, totuși, că uni
tățile guvernamentale ar fi recucerit 
localitatea Niangezi, situată la 35 
km de Bukavu. Alte știri menționate 
de agenția France Presse relevă că 
unitățile guvernamentale continuă 
să se afle la Kamaniola, la 160 km 
sud de Bukavu. Această știre, arată 
agenția, contrazice conținutul co
municatului oficial.

In provincia Kivu sînt trimise 
importante întăriri de la baza Ka- 
mina din Katanga. Se afirmă că tru
pele guvernamentale se regrupează 
sub comanda colonelului Mulamba.

Cumpărarea de către U.R.S.S. 
a unei uzine chimice din Italia

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat contractul 
de cumpărare de către Uniunea So
vietică din Italia a unei uzine chi
mice pentru producția de gazolină, 
gaze uscate și alte produse chimice, 
cu o capacitate de prelucrare de 
500 milioane metri cubi de gaz pe 
an. Uzina a fost achiziționată de la 
firma „Snam Progetti“, care face 
parte din grupajul industrial „E.N.I.“ 
Cumpărarea acestei uzine din Ita
lia se încadrează, după cum arată 
agenția TASS, în relațiile comer
ciale cu caracter general dintre în
treprinderile sovietice de comerț 
exterior și grupul industrial 
„E.N.I.“.

toaro și pescui!, în timp ce renii scurmă 
cu copita în crusta subțiată a ghefei, în 
căutare de licheni. Este, de altfel, luna 
mai, cînd renii — minați da instinctul lor 
fără greș — rătăcesc către „pămînturile 
primăverii" — cum le spun laponii ți
nuturilor din Apus —, unde Golfstrea- 
mul aduce o boare caldă dinspre Ocean 
și unde „vaja“ (femela) poate să fete 
fără grijă. Un jojk ’) sună de veacuri :

„Kulnasatj, mica mea vaja,
E vremea să pornim,
Să pornim către pădurea Nordului, 
Să ne grăbim spre marile mlaștini, 
Să ne-apropiem de vetrele frumoase, 
De locurile acelea frumoase..,“

Sînt vînăfori de urși, păstori de reni, 
pescuitori de somoni. Iși lasă casele des
chise și se-nfundă în inima codrilor. își 
lasă casele deschise, pentru că aici, în 
Nord, toți se cunosc, iar însingurarea cre
ează un adînc sentiment de solidaritate. 
In Pirttivuopio, cel pufin, a rămas Per 
Johansson, suedezul. In alte safe și cătu
ne, colibele au rămas pustii. Renii pasc 
lichenii „pămînturilor primăverii", în timp 
ce laponii s-au risipit să se ia la trîntă 
cu urșii și somonii. La brîu poartă un 
„puukko“ cu lamă seînfeietoare și miner 
de os îmbrăcat în piele de ren, iar pe 
renii ce i-au luat cu ei au pus cîte-o de
sagă rotundă de lemn — „takkaküsa“ — 
încărcată cu nutreț pentru ren și cu me
rinde pentru oameni : limbă de ren afu
mată, friptură de ren, somon de culoare 
roză conservat. Unii au cocoțat în spina
rea renilor și vreo „kiîsa" — leagăn din 
coajă de mesteacăn cu ramă de lemn și 
fund dintr-o împletitură de piele, așa 
cum am văzut și în Laponia finlandeză, 
ca și-n Finmarkul norvegian. In „raifoah- 
kio“ — sanie fără picioare scobită ca 
un scoc și trasă de ren — se află bîrnele 
și prelata din care-și vor construi noua 
„Kota” în noua „visten” — reședință de 
două, trei sau patru kote primitive. Oa
menii Nordului și-au reluat pribegia, 
care de veacuri începe cu sosirea unui 
nou anotimp. In zare, pe Kebnekaise, la 
peste două mii de metri înălțime, zăpada 
orbitoare vestește că iarna este, în lu
mea tăinuită a muntelui, veșnică asemeni 
tundrelor arctice, halucinante și sterpe.

Am urcat pe dealul Luossavaara, în 
marginea Kirunei. Era noaptea, dar lumi
na zilei persista — întocmai cum a lă- 
sat-o apusul soarelui, către ora 23. Văz
duhul avea o transparență de acvariu, 
parcă străbătut de o secretă rază difu
ză. Printre bolovani șiroiau apele dez
ghețului din mai, în spectrala nemărgini
re din jur se întindea albul imaculat al 
fluviilor și lacurilor înghețate, al pîlcuri-

Vizitele delegației
R. P. Romîne în India

DELHI 3 (Agerpres). — In cursul 
zilei de 31 mai delegația guverna
mentală condusă de Gheorghe Apos
tol, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, care 
a participat la funeraliile lui Ja
waharlal Nehru, a vizitat Taj Mahall 
și alte monumente istorice din 
Agra.

In zilele de 1-3 iunie delegația a 
vizitat orașele Bombay și Calcutta.

PENTRU CONSULTĂRI 
ÎN PROBLEMA LAOȚIANĂ

LONDRA 3 (Agerpres). — Surse 
autorizate din Londra au declarat 
că guvernul Marii Britanii aprecia
ză favorabil propunerea Poloniei ca 
între Marea Britanie și U.R.S.S. — 
copreședinți ai Conferinței de la Ge
neva — India, Polonia și Canada — 
membri ai Comisiei internaționale 
de supraveghere și control — pre
cum și între reprezentanții celor trei 
părți laoțiene să înceapă consul
tări asupra situației din Laos.

PEKIN. In după-amiaza zilei de 2 
iunie, președintele Mao Țze-dun a 
primit pe senatorul italian Paolo Bat- 
tino Vittorelli și dr. Saverio Santa- 
niello, cu care a avut o convorbire 
prietenească.

VARȘOVIA. La invitația Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. Po
lone, un grup de ziariști din țările 
socialiste — Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Romînia, Ungaria și U.R.S.S. 
— au vizitat o serie de orașe din 
R. P. Polonă, în legătură cu apropiata 
împlinire a 20 de ani de la eliberarea 
Poloniei. Oaspeții au luat cunoștință 
de realizările Poloniei populare, s-au 
întîlnit cu conducători și reprezentanți 
ai .vieții politice și obștești. Ziariștii au 
fost primiți de P. Jaroszewicz. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și de Adam Rapacki, ministrul de ex
terne.

WASHINGTON. Secretarul de 
stat adjunct al S.U.A., George Ball, a 
fost însărcinat să plece la Paris și Lon
dra pentru a avea convorbiri cu înal
te oficialități franceze și britanice. La 
Paris el va conferi cu președintele de 
Gaulle la 5 iunie. Principalele subiec
te ale discuțiilor, după declarațiile o- 
ficiale, le vor constitui situația din Asia 
de sud-est precum și relațiile comer
ciale dintre cele două țări. La 8 iu
nie, Bail va avea întrevederi la Londra

... Și parcă lacul din vale gemea ...
lor de mesteceni nălucite în marginea 
apelor.

Lanf de coline înzăpezite pe umerii 
cărora mustesc lichenii de un verde-ce- 
nușiu, miros adînc de apă, de alge, de 
vegetație îmbibată de apă, de fiare ne
văzute, fipete răgușite de păsări acvati
ce, șuieratul ascufit al vîntului, șarpele 
negru al căii ferate care duce spre Nar
vik — aceasta este Laponia suedeză. 
Departe, în zarea calcinată, se strevăd 
contururile muntelui Kebnekaise,*  bîntuit 
de vifornife albe, de lupi și urși. In 
vale, sub mine, pe malul lacului Luossa- 
jărvi, blocul cu 13 etaje al întreprinderii 
„LKAB“ apare ca un transatlantic feeric, 
dominînd peisajul haldelor negre, al o- 
rașului cu case, mărunte și policrome, al 
lacului cu apele încă încleștate sub crus
ta de gheafă. In jurul blocului adminis
trativ se întinde împărăția celei mai mari 
și mai bogate mine subterane de fier 
din Suedia și din lume : Kirunavaara.

Aveam să-i cunosc galeriile cufundate 
în beznă sau în valuri de lumini fluores
cente, coborînd la 320 m în măruntaiele 
pămîntului. Am văzut muncitori laponi și 
suedezi, oameni venifi din Spania și 
Finlanda, Italia și Germania, în căutare 
de lucru. Unii dintre ei au ajuns aici ca 
„excursioniști" și, rămași fără bani la o 
depărtare de 1 400 km de Stockholm, au 
intrat în mină să sfărîme tăria rocilor. 
Cale de întoarcere n-au mai aflat.

Am văzut, la „LKAB“, mașini suedeze 
și americane . care acționează ciocanele 
pneumatice, operații de încărcare și des
cărcare mecanizată a minereului, conca- 
soare uriașe, stafii moderne de separare 
magnetică a minereului de rocă, de îm
bogățire a minereului, de aglomerare a 
minereului, care este exportat în stare 
pură — ceea ce înseamnă cu o con
centrare de 60—71 la sută, cantitatea de 
fosfor ajungînd adesea pînă la 0,01 
la sută. Am văzut și tundra, peisajul ha
lucinant al tundrei lapone. Două lumi : 
aceea de sub cerul Laponiei și aceea de 
la „LKAB", în străfundurile pămîntului.

Întîlnire 
cu Hjalmar Fanki

Vînful vuia besmefic în jur și parcă 
lacul din vale gemea, sub presiunea lui

VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P.M.R. 
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

VOLGOGRAD 3 (Agerpres). — Co
respondență specială de la Ambrozie 
Munteanu.

Miercuri- 3 iunie, delegația de ac
tiviști ai Partidului Muncitoresc 
Romîn condusă de tovarășul Chivu 
Stoica și-a continuat vizita la Vol
gograd. In cursul dimineții, delega
ția, însoțită de tovarășii V. N. Titov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.,. și de 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat a depus o coroană 
la Monumentul eroilor situat în 
piața centrală a orașului.

Delegația a vizitat locurile legate 
de istorica bătălie de pe Volga, care 
a marcat o cotitură în cel de-al 
doilea război mondial. La movila lui 
Mamai, unde au avut loc cele mai 
crîncene lupte pentru apărarea ora
șului, arhitectul șef al Volgogradu- 
lui, V. E. Mosliaev, a dat explicații 
asupra impunătorului monument 

SORTE OWi
în probleme asemănătoare cu înalte 
oficialități engleze.

PRAGA. Recent, guvernul R. S. 
Cehoslovace a înmînat guvernelor ță
rilor membre ale N.A.T.O. o notă în 
legătură cu crearea forțelor nucleare 
multilaterale N.A.T.O. In notă se re
afirmă poziția guvernului R. S. Ceho
slovace împotriva eforturilor depuse 
în cadrul N.A.T.O. în vederea creă
rii așa-ziselor forțe nucleare multila
terale.

MOSCOVA. După cum transmite 
agenția TASS liderul partidului labu
rist din Marea Britanie, Harold Wil
son, a vorbit în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc la 
3 iunie la hotelul „Național“ din 
Moscova. Relevînd însemnătatea tra
tativelor pe teme internaționale în 
cadrul organismelor internaționale, el 
s-a pronunțat, în același timp, în fa
voarea convorbirilor și întîlnirilor la 
nivel înalt. El a arătat că în timpul 
întîlnirilor cu N. S. Hrușciov, A. 
Gromîko și cu alți conducători ai 
guvernului sovietic „am căutat că cu
noaștem poziția guvernului sovietic 
în principalele probleme internațio
nale, în primul rînd în problema 
dezarmării generale și totale, precum 
și a dezarmării parțiale“. Liderul par
tidului laburist din Marea Britanie a

despotică. Mi-am amintit că, o dată cu 
sosirea primăverii, solitudinea păduri
lor pipernicite sub lumina înaltă și imobi
lă a zilelor fără nopfi este întreruptă de 
cînfecele laponilor. „Anotimpul sacru" 
este prăznuit cu focuri mari aprinse-n 
munfi, cu jocuri și cu „snap” băut din 
corn de ren. Am trecut lacul Paittasjăr
vi cu piciorul — și n-a fost prea plăcut, 
pentru că gheața era lunecoasă ca oglin
da. l-am găsit pe Hjalmar Fanki și ai 
săi, întocmai așa cum îi descrie poetul 
Nils Hotti, un lapon din Karesuando :

„Și viața laponului aceasta-i : 
schiurile pe picioare, 
lațul pe umăr 
și dinele în urmă-i.
El rătăcește departe de noapte, 
purtat de zăpada aspră
și se oprește
dnd află un izlaz",

Ca mai toți laponii, Hjalmar Fanki este 
un bărbat mărunt, cu părul negru și moa
le, cu pomeții obrazului ușor proemi- 
nenfi și pielea măslinie, brăzdată de 
cute, asemeni pămîntului Laponiei arse 
de soare sau de șfichiul vînturilor sălba
tice. Deși aprinsese mai de mult focurile 
care salutau venirea primăverii, nu-și 
scosese încă haina groasă din piele de 
ren căptușită cu blană de urs. Mi-a oferit 
o felie de slănină de ren și o ceașcă de 
lapte de ren, apoi a început să vor
bească :

— Peste două sau trei zile va răsări 
„soarele de la miezul nopții". El rămîne 
pe cer timp de două luni, pînă spre 
sfîrșiful lui iulie. Apoi urmează nopțile 
fără zi. In lunile fără noapte, plantele 
cresc repede, pentru că au soare toată 
vremea. Sînt flori minunate, la noi, în 
Laponia. Și cerul, în orele „soarelui de 
la miezul nopții", este ca un curcubeu 
de culori : verde ca iarba primăverii, vi
olet ca zăpada de pe creștetul lui Keb
nekaise, galben ca o mare de aur, roșu 
ca un fluviu de aramă. Numai renii pot 
să fie atît de frumoși. De fapt, la noi, în 
Laponia, avem o zi și o noapte pe an. O 
zi nesfârșită, o noapte nesfîrșită. Poate 
do aceea și sîntem nomazi. Pornim la 
drum și nu ne oprim niciodată. Așa cum 
se înttmplă parcă și cu ziua laponă și 
cu noaptea laponă. 

care se construiește pe acest loc 
după proiectul sculptorului Vucetici.

Oaspeții romîni au vizitat apoi hi
drocentrala de pe Volga „Congresul 
al XXII-lea. al P.C.U.S.“, fiind con
duși de M. A. Ivanov, directorul hi
drocentralei.

In orașul Voljski, construit în a- 
propierea hidrocentralei, oaspeții au 
vizitat fabrica de anvelope și fa
brica de produse de. azbest de la 
combinatul chimic. In secțiile com
binatului oaspeții au fost primiți cu 
aplauze călduroase de către munci ' 
tori. Directorul combinatului, V. S. 
Sitanov, a înfățișat oaspeților pers
pectivele acestui obiectiv industrial 
aflat în construcție. V. F. Mohov, 
secretarul comitetului de partid al 
combinatului, a prezentat o infor
mare asupra activității organizații
lor de partid.

informat pe ziariști că delegația con
dusă de el a discutat cu conducătorii 
guvernului sovietic, printre altele/ 
propunerile privind încheierea unui 
acord asupra preîntâmpinării răspîn- 
dirii continue a armei nucleare.

BRUXELLES. După vizita oficială 
de o săptămînă în Belgia, făcută la 
invitația Parlamentului belgian, dele
gația Skupștinei Federative a R. S. F. 
Iugoslavia, condusă de Edvard Kar- 
deli, președintele Skupștinei Federa
tive, a părăsit miercuri Belgia plecînd 
spre patrie. Intr-o declarație făcută 
ziariștilor Edvard Kardeli a spus că 
în timpul vizitei s-au purtat discuții 
asupra relațiilor dintre cele două țări 
și în primul rînd despre problemele 
economice, acordîndu-se o atenție 
deosebită problemelor colaborării 
economice internaționale.

PRAGA. La 3 iunie a plecat în Ita
lia delegația Camerei de Comerț și a 
Băncii de Stat a R. S. Cehoslovace. 
Delegația, condusă de O. Koutsky, se
cretar general al Camerei de Comerț, 
și de L. Kovacik, director al Băncii 
de Stat, va participa la ședința spe
cială a Camerei de Comerț a Italiei 
consacrată relațiilor comerciale cu 
Cehoslovacia.

— Am văzut însă laponi la minele din 
Kiruna, l-am întrerupt. Am văzut și mun
citori forestieri laponi, după cum i-am 
întîlnit pe linia ferată Lulea-Narvik. Se 
pare că se schimbă ceva și în Viața voas
tră. Casele minerilor laponi din Kiruna 
sînt mai confortabile decit kotele pe care 
le văd aici.

Hjalmar Fanki m-a privit cu un sur’’ 
condescendent.

— Sînt 10 000 de laponi în Suedia, 
mi-a spus el. In Norvegia sînt de două 
ori' mai mulfi, dar cred în Seite. La noi 
au început să uite de Seite, i-a orbit ba
nul. Și Olaf Spiik ne-a părăsit. Acum în
cepe dezghețul și s-a angajat la plute, 
sa care buștenii pe apă spre fabricile 
de cherestea. E fînăr. Dar noi, băfrînii, 
ne-am păstrat credința, Noi știm că nu
mai Seitele pot să hotărască locul de 
pășunat al laponilor, de pescuit sau ds 
vînat. Noi avem încredere în zeii lapor 
lor. Cei mai mulți însă ne-au părăsit.

Eram aproape de Kebnekaise, muntele 
nimbat de legende lapone. Peste crește
tul lui acoperit de zăpadă se iscase.o 
ceafă albăstrie, transparentă, parcă lu
nară. Văzduhul ușor înfiorat avea o vibra
ție metalică, o vibrație care rătăcea pes
te mestecenii pitici și tufele de licheni, 
peste coline și apele încremenite. Se 
stîrnea de undeva, prin preajma noastră, 
o litanie monotonă și prelungită acom
paniată de sunetul înăbușit al unei to
be — toba laponă acoperită cu semne 
magice. In kote, pe pămîntul gol, copiii 
și femeile dormeau de mult sub ocroti
rea șubelor din blană de urs. Am părăsit 
focul de vreascuri în jurul căruia ne adu
nasem și m-am despărțit de Fanki spunîn- 
du-i, așa cum învățasem de la Sven, ghi
dul meu, „god kväll" — noapte bună. .

— God naît, m-a corectat cu.’blînde- 
țe Fanki.

M-am uitat la ceas și i-am dat drep
tate. Trecuse de mult, de miezul nopții și 
„god kväll" se spune numai pînă la ora 
23, deși „god nalt" tot prin, „noapte bu
nă se traduce. Mă derulase lumina noc
turnă a nordului, înaltă și pură, asemeni 
aurorei.

Horla LIMAN
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