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PE TiMELE ZILEI în industria alimentară se

Darea în folosință a funicularului și a 
noii fabrici de aglomerare va con
tribui la sporirea simțitoare a pro
ducției de fontă la Combinatul side
rurgic din Reșița. Tot la acest com
binat se află în construcție un tunel 
de dezghețare a minereurilor, în 
vor putea intra deodată 
goane pe patru osii.

EXAMENELE
STUDENȚEȘTI

Industria alimentară s-a îmbogă
țit anul trecut cu 88 de noi obiecti
ve dotate cu utilaje moderne. Prin
tre acestea se numără fabricile de 
produse lactate de mare capacitate 
de la Timișoara și Bacău, întreprin
derile de panificație de la Ploiești, 
Curtea de Argeș, Găiești, secțiile de 
brînzeturi de la Homorod, Bran-Mî- 
neciu și Tg. 
brici, printre 
Podari, cea 
de conserve

Ne mai despart puține zile de în
ceputul primei sesiuni de examene 
și colocvii din acest an universitar. 
Condiția de bază pentru obți
nerea unor rezultate superioare la 
examene o constituie, desigur, 
pregătirea temeinică, de zi cu zi, a- 
profundarea pe calea studiului indi
vidual a cunoștințelor asimilate la 
cursuri. Nu e mai puțin adevărat 
însă că aceste cunoștințe se cer a l’i 
sic'’matizate și recapitulate înain- 
t începerii sesiunii. De aceea, în 
y.c.zent, în cele mai multe institute 
și facultăți, decanatele, colectivele 
de catedră, concomitent cu preocu
parea pentru terminarea la timp a 
acriei prevăzute în acest semes
tru și încheierea lucrărilor de labo- 
raV •, au stabilit ore de consultații 
ind ziduale și colective cu studen
ții, expuneri de sinteză și rezuma
tive în cadrul cărora sînt reluate și 
adîncite temele și capitolele cu o 
importanță deosebită în asimilarea 
cunoștințelor de specialitate. Pentru 
ca elaborarea proiectelor să ușu
reze pregătirea studenților în vede
rea examenelor, la Institutul poli
tehnic și Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București, insti
tutele politehnice din Brașov, Ga
lați, cadrele didactice au oferit ti
nerilor indicații metodologice și bi
bliografice suplimentare, i-a_u ajutat 
să redacteze lucrările Ia un înalt ni
vel științific.

Din ansamblul pregătirilor în ve
derea sesiunii de examene și coloc
vii fac parte și asigurarea unei frec
vențe corespunzătoare la toate 
cursurile și seminariile, pînă în ul
tima zi a semestrului, eșalonarea 
judicioasă a datelor de examen, se
lecționarea în așa fel a temelor și 
problemelor de examinat incit ni
velul de pregătire a studenților să 
poală fi verificat cu exigență. Nu 

ebuie uitate, de asemenea, valori- 
carea și generalizarea cu și mai 

multă stăruință, în aceste zile, a ce
lor mai bune metode de învățătură. 
Studenții anului I mai ales, aflați 
în fața primelor examene universi
tare, au nevoie de un sprijin meto
dic pentru folosirea chibzuită a tim
pului de lucru, aprofundarea încă 
din primii ani de studiu a proble
melor specialității în care se pregă
tesc. Se cuvine evidențiată inițiativa 
rectoratelor și a decanatelor de la 
Universitatea din Timișoara, Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu" din 
București și de la alte institute și fa
cultăți, de a fi organizat consfătuiri 
cu studenții din anul I, unde cadrele 
didactice au vorbit despre metodele 
de folosire a bibliografiei.

Din partea rectoratelor și a de
canatelor se cere ca în perioada care 
urmează să se ocupe cu și mai multă 
atenție de asigurarea unor condiții 
cît mai bune de învățătură și viață 
pentru studenți. în biblioteci, pe 
lîngă prelungirea programului de 
acces, trebuie să se răspundă mai 
operativ la solicitările studenților. 
Direcțiile administrative și comite
tele studențești de cămin sînt che
mate să se îngrijească de amenaja
rea unor săli de lectură suplimen
tare și de utilizarea corespunzătoa
re a acestora.

<?--„;anizațiile de partid și U.T.M., 
asociațiile studenților au datoria ca, 
o dată cu evitarea tuturor activită
ților care i-ar putea reține pe stu
denți de la studiu, să desfășoare o 
muncă politică susținută în favoarea 
dezvoltării la tineri a simțului de 
răspundere față de principala lor 
îndatorire actuală—învățătura, pen
tru prezentarea la toate examenele 
programate și obținerea unor rezul
tate cît mai bune. Sesiunea de exa
mene și colocvii va da posibilitatea 
să se aprecieze nivelul de pregătire 
a viitorilor specialiști, roadele exi
genței înalte sub semnul căreia se 
desfășoară viața universitară.

Neamț. Numeroase fo
care cea de ulei de la 
de bere de la Brașov, 
de la Tulcea, au fost

dezvoltate și utilate cu linii comple
xe la nivelul tehnicii actuale, care 
asigură mecanizarea și în parte au
tomatizarea procesului de producție. 
Aproape în fiecare subramură a a- 
cestui sector al economiei se află 
în construcție și vor fi terminate în 
acest an noi obiective : fabrici și 
secții de pîine, fabrici de produse 
lactate, de bere, centre de vinifica- 
ție. Totodată, se prevede începerea 
lucrărilor de construcție a altor 39 
de asemenea unități. (Agerpres)

în cadrul combinatului siderurgic 
hunedorean se lucrează în ritm sus
ținut la montajul construcției metali
ce, la extinderea halei laminorului 
de 800 mm — pentru laminarea oțe
lurilor speciale. în faza finală
află lucrările la noua fabrică de oxi
gen, alcătuită din două grupuri 
o capacitate de cite 5 000 Nmc/oră. 
Fabrica va furniza oxigen pentru 
cuptoarele Martin, în vederea inten
sificării procesului tehnologic și 
scurtării timpului 
șarjelor de oțel.
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Al 12-lea cargou
De pe cheiul Șantierului naval 

din Galați a ridicat ancora, plecînd 
spre portul Constanța, cargoul 
„Deva" de 4 500 tone. Aceasta este 
cea de-a 12-a navă de acest fel li
vrată de constructorii gălățeni, în 
anii șesenalului, flotei navale mari
time. Realizate la un nivel ridicat de

de 4500 tone
tehnicitate și echipate cu instalații 
și agregate moderne, navele din a- 
ceastă serie au dat rezultate dintre 
cele mai bune în exploatare. In pre
zent, pe cala șantierului gălățean se 
află în construcție alte 7 cargouri 
și 3 motonave.

montorii de aici 
mult de sta- 

la noua fabrică

Constructorii și 
apropie tot mai 
diul final lucrările 
de aglomerare a minereurilor. Este
pe sfîrșite și construcția funicularu- 
lui de calcar, care trece peste o 
parte din oraș. Cu ajutorul funicu- 
larului se va transporta calcarul de 
la stația de preparare la noua fa
brică de aglomerare a minereurilor.

Intr-un stadiu înaintat 
lucrările de închidere a 
minorului de tablă groasă de la 
Combinatul siderurgic Galați. Se 
toarnă intens betoane la fundațiile 
utilajelor tehnologice și, mai cu sea
mă, la fundațiile cajelor acestui la
minor. La o parte din utilaje a înce
put montajul. Constructorii de pe a- 
cest șantier au mai început lucrările 
la turnătoria mixtă și la fabrica de 
aglomerare a minereurilor din com
binat. Datorită activității bine orga
nizate, lucrările de pe acest șantier 
se desfășoară conform graficelor, 
iar productivitatea muncii este cu 
circa 3 la sută mai mare față de 
prevederi.

care

halei la-

r
Hunedoara: Laminorul continuu de semifabricate de 750 mm

Foto : Gh. Vintilă

ÎN GOSPODĂRIILE DE STAT

CUM SÎNT FOLOSITE
A

KGRĂȘĂMINTELE CHIMICE

Un nou S. M. T
in regiunea Argeș

CONFIRMAREA COMISIILOR ELECTORALE

Datorită dezvoltării într-un ritm rapid a industriei producă
toare de îngrășăminte chimice, unitățile agricole socialiste și, in spe
cial, gospodăriile de stat folosesc pe scară tot mai largă aceste sub
stanțe. Care este eficiența economică a îngrășămintelor folosite ? Ce 
probleme se ridică în legătură cu utilizarea rațională a acestui mij
loc important de ridicare a producției agricole ? In legătură cu aceste 
probleme, redacția a organizat o discuție cu specialiști din cadrul 
Trustului Gostat Craiova și al unor unități aflate în această zonă.

Doze corespunzătoare 
stabilite științific

Situate într-o zonă in care griul 
și porumbul găsesc condiții optime 
de dezvoltare, gospodăriile de stat 
din Trustul Craiova au cultivat in 
fiecare an aceste două plante pe zeci 
de mii de hectare, atît pe terenurile 
fertile aflate în sudul regiunii, cit 
și pe cele mai sărace din centrul 
ei. De pe aceste întinderi mari de 
teren, așa cum reiese din tabelul de 
mai jos, ele obțin producții bune și 
constante de cereale deși în unii ani 
factorii climatici nu au fost dintre 
cei mai favorabili.

Anul
Producția medie la hectar

Grîu Porumb

1960 1729 kg 1905 kg
1961 1830 „ 2106 „
1962 1750 „ 1909 „
1963 1875 „ 2426 „
1964 1980 „ 3140 „

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit, desigur, un complex în
treg de factori: aplicarea mai rigu
roasă a metodelor agrotehnice înain
tate; dotarea gospodăriilor de stat 
cu mijloace mecanizate mai multe și 
mai perfecționate; folosirea semin
țelor de soi; creșterea experienței 
cadrelor în organizarea mai rațională 
a procesului de producție ; concen
trarea grîului și porumbului în uni
tățile situate în zonele cele mai favo
rabile și specializarea lor în culti
varea acestor două plante. Dar rolul 
jucat de îngrășăminte în sporirea 
producției a fost deosebit. Pe tere
nurile fertilizate • s-au obținut pro
ducții bune de grîu, incomparabil 
mai mari decît cele realizate cu ani 
în urmă, cînd cantitățile de îngră
șăminte folosite erau reduse. Exem
plul gospodăriei de stat Robănești ■ 
este concludent în acest sens.

— Pînă prin 1962, a arătat tov. 
Grigore Maziiu, inginerul șef al gos
podăriei, aici nu s-au realizat mai 
mult de 1150 kg grîu la hectar. Bine
înțeles, cauze erau numeroase. Intre 
altele și folosirea pe scară mal re
dusă. și nu în modul cel mai indicat 
a îngrășămintelor. Anul trecut

am realizat în medie, de pe întreaga 
suprafață de 1700 hectare cultivată 
cu grîu, o producție de 1984 kg la 
hectar. Cum ? în primul rînd am 
reușit să fertilizăm întreaga supra
față însămințată. In al doilea rînd 
s-a îmbunătățit substanțial raportul 
între azotul și fosforul, incorporat în 
sol. In sfîrșit, astăzi stabilim cu mâi*  
mult discernămint dozele de 
grășăminte, ceea ce contribuie 
sporirea eficienței lor economice.

Și în celelalte gospodării de stat 
din trust specialiștii au manifestat 
o preocupare susținută 
zarea mai rațională a 
telor. în ultimul timp, 
consiliilor gospodăriilor 
purtat discuții ample pe tema folo
sirii cît mai bune a îngrășămintelor, 
s-au întocmit planuri concrete de 
fertilizare, ceea ce a permis o repar
tizare teritorială mai judicioasă a 
acestor substanțe, administrarea lor 
în doze diferențiate, în funcție de 
condițiile concrete din fiecare loc.

— Pe teritoriul gospodăriei noas
tre, relata tov. Tache Bugă, in
giner șef la G.A.S. Șopîrlița, se în- 
tîlnește o gamă foarte variată de 
tipuri de sol : brun roșcat de pădure, 
brun roșcat cu tendințe de podzolire, 
aluviuni. Gradul diferit de fertili
tate a acestor terenuri a constituit 
un prim criteriu de diferențiere a 
dozelor de îngrășăminte. Pe tere
nurile aluvionare, pe care am culti
vat grîu în 1964, am folosit în me
die cîte 140—170 kg azotat de amo
niu la hectar, pe solul brun roșcat 
de pădure 70—100 kg etc. Un al 
doilea factor de care s-a ținut seama 
la stabilirea dozelor de îngrășămin
te a fost soiul de grîu cultivat. La 
cele intensive (Bezostaia și San Pas
tore) care, după cum se știe, valo
rifică mai bine îngrășămintele chi
mice, am folosit cîte 140 kg de azo
tat de amoniu la hectar și respectiv 
170 kg, în vreme ce la soiul 301 am 
administrat doar 40 kg de îngrășă
minte pe bază de azot. In sfîrșit, un 
ultim factor care a diferențiat do
zele de îngrășăminte a fost planta 
premergătoare. Procedînd astfel, 
eficiența economică a utilizării în
grășămintelor a fost sporită ; gos
podăria s-a putut achita cu cinste 
de sarcinile ce i-au revenit la aceas
tă cultură. în loc de 1800 kg grîu la

in
ia

pentru utili- 
îngrășămin- 

în cadrul 
de stat s-au

hectar, cît a fost planificat, s-a rea
lizat o producție de 2 323 kg la hec
tar în medie pe întreaga suprafață 
de 1600 ha, iar prețul de cost al to
nei de grîu a fost redus cu 155 lei.

în cadrul consiliului directorilor 
de gospodării din trust s-a discu
tat amănunțit planul de fertilizare 
propus de fiecare unitate. Această 
acțiune a permis o distribuire mai 
rațională a îngrășămintelor pe trust, 
în funcție de condițiile concrete din 
fiecare unitate, a preîntîmpinat 
consumul exagerat de asemenea 
substanțe sau „economiile" prost 
înțelese.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
discuțiile purtate ca și evidența e- 
xistentă în unități arată că în utili
zarea. îngrăș^nlnielor.. ,rrța; sînt
încă deficiențe. In unele gospodării, 
de exemplu, se merge încă pe linia 
cea mai ușoară, dar nu și cea mai 
economică, de a se utiliza doze uni
forme, deși condițiile concrete din 
fiecare tarla nu permit aceasta. în 
altele, din dorința de a se realiza 
recolte foarte mari, se folosesc doze 
mult prea mari de îngrășăminte față 
de producțiile care se pot obține 
practic în cadrul unității respective.

— Exemplul gospodăriilor de stat 
Rusănești și Devesel e concludent 
în acest sens — arăta tov. Aurel Tu
dor, inginerul șef al Trustului Gos
tat Craiova. Ambele unități sînt si
tuate în sudul regiunii, au terenuri 
fertile. Cu toate acestea, rezultatele 
obținute de ele la cultura grîului 
sînt foarte diferite. Prima gospodă
rie a folosit, în detrimentul porum
bului și plantelor. furajere, doze 
mari de îngrășăminte (cîte 273 kg

Radu ATANASESCU

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). La 
Mărăcineni, lîngă Pitești, a luat fiin
ță la începutul acestui an un nou 
S.M.T., care va deservi cooperativele 
agricole de producție din zona de 
deal și munte din raioanele Cîmpu- 
lung Muscel, Curtea de Argeș și Pi
tești. Pe lîngă cele 215 tractoare, 135 
semănători și alte mașini agricole, 
noua stațiune este dotată cu pompe 
de stropit, precum și cu alte unelte 
necesare la întreținerea noilor plan
tații de pomi. în prezent, pe cuprin
sul regiunii Argeș funcționează 11 
S.M.T.-uri care dispun de 6 204 trac
toare convenționale, 3 550 semănă
tori, 1 602 combine etc.

Pre gdtir ea
tractoarelor

și mașinilor
agricole

în cadrul pregătirilor ce se fac în 
gospodăriile de stat din regiunea 
Galați în vederea lucrărilor de pri
măvară, revizuirea și repararea trac
toarelor și mașinilor agricole ocupă 
un loc important. în mai multe uni
tăți, cum sînt cele din Băleni, Va
meș, Țigănești, parcul de tractoare 
a fost revizuit și reparat în propor
ție de 70—80 la sută, iar la G.A.S. 
Țigănești, Bărboși și altele, au fost 
revizuite și reparate toate semănă- 
torile de porumb și păioase, gra
pele cu disc și cultivatoarele. Pînă 
acum, în gospodăriile de stat din re
giune au fost puse în stare de func
ționare 702 tractoare, 856 semănă
tori, 501 cultivatoare și 422 grape.

(Continuare în pag. V-a)

Cu ajutorul aviației utilitare gospodăriile de stat din trustul Craiova 
fertilizează suprafețe întinse

REGIONALE Șl ALE ORAȘELOR 
BUCUREȘTI Șl CONSTANȚA

Consiliul de Stat a confirmat prin 
Decret comisiile electorale regionale 
și ale orașelor București și Con-

stanța pentru alegerile de deputați 
în sfaturile populare, care vor avea 
loc la 7 martie 1965.

★ ★

De asemenea, printr-un Decret al 
Consiliului de Stat a fost stabilit 
numărul circumscripțiilor electorale

pentru alegerile de deputați în sfa
turile populare regionale și ale ora
șelor București și Constanța.

Constituirea consiliilor F. 0. P
In ultimele două săptămîni a avut 

loc constituirea consiliilor regionale 
și ale orașelor București și Con
stanța, orășenești și raionale, pre
cum și a birourilor comunale ale 
Frontului Democrației Populare în 
vederea alegerilor de deputați de la 
7 martie 1965. Din consiliile și bi
rourile F.D.P. fac parte zeci de mii

de reprezentanți ai organizațiilor 
locale de partid, ai sindicatelor, ai 
organizațiilor locale ale U.T.M. și de 
femei, lucrători din sectorul agricol 
socialist de stat, membri ai coope
rativelor agricole de producție, oa
meni de știință, ingineri, tehnicieni, 
militari, profesori, învățători.

(Agerpres)

Primi
a i a n

„Scînteii").BAC AU (coresp.
Stațiunea balneo-climaterică Slănic- 
Moldova și-a primit zilele acestea 
primii oaspeți pe anul 1965. Aproa
pe 600 de oameni ai muncii din di
ferite regiuni ale țării au venit aici 
la odihnă și tratament. Pentru ea 
ei să fie cazați în cele mai bune 
condiții, conducerea stațiunii s-a în
grijit din vreme de executarea re
parațiilor curente și capitale la cele 
27 de vile și 3 cantine care func
ționează pe timp de iarnă. Un mare 
număr de camere au fost dotate cu

I

u

mo- 
s-a 

care 
apă

La izvorul Ciunget 
un pod suspendat, 
aprovizionarea cu 
Oaspeții au la dispoziție

mobilier nou. La pavilionul central, 
unde se află sanatoriul stațiunii, 
s-au făcut o serie de lucrări de 
dernizare.
construit 
înlesnește 
minerală.
o bibliotecă cu peste 25 000 de 
volume, cinematograf, săli de 
jocuri distractive și o casă de cul
tură orășenească. în acest an, sta
țiunea va găzdui 23 000 de oameni 
ai muncii din întreaga țară.

Lucrări de gospodărie comunală
„Scinteii"). —ORADEA (coresp.

Rețeaua de canalizare din Oradea 
se 
ză.
mit

extinde 
Potrivit 
de

de con-

în continuarea lucrărilor de ca
nalizare se va trece la amenajarea 
stației de epurare prin execuția unui 
decantor radial, a unor paturi de 
uscare a nămolului, denisipatoare 
etc.

și se modernizea- 
proiectului întoc- 

Institutul de proiectări 
și amenajări construcții hidroteh
nice, se fac lucrări 
solidare a malului drept al Crișuiui 
Repede, situat în fața stației de 
epurare, precum și lucrări de regu
larizare a pîrîului Peța. în anul 1965 
se vor efectua lucrări de regulari
zare a pîrîului Sălbatic și se va con
strui noul canal colector din zona de 
vest a orașului pînă la stația de epu
rare.

PRIME DE VECHIME
La Direcția regională a navigației 

civile Galați continuă în aceste zile 
acordarea primelor de vechime pen
tru navigatori și docheri. Aproape 
2 500 navigatori și docheri primesc 
asemenea prime.

Pornind de la Vidra, principala 
poartă a Vrancei pe firul Putnei, se 
mai văd și azi urmele exploatării 
neraționale a pădurilor în trecut. In 
încleștarea dramatică dintre piatra 
rămasă descoperită de apă, aceasta 
din urmă a învins. Torenții și-au 
încrustat adine în munte urmele. Azi, 
însă, cînd exploatarea patrimoniului 
forestier a devenit o importantă pro
blemă economică, urmele din tre
cut sînt repede șterse. Drept sta
vilă torenților la Tichiriș, la Va
lea Sării și în alte localități din 
Vrancea s-au construit puternice 
baterii de baraje din piatră. Ver- 
sanți golași, protejați de furia ape
lor, au fost împăduriți. In ultimii 10 
ani s-au plantat în Vrancea aproa
pe 20 000 hectare de păduri de fag 
și molid. Un plan de perspectivă, la 
a cărui realizare sînt mobilizate im
portante resurse materiale și uma
ne, arată că începînd din 1965 pa
trimoniul forestier al Vrancei se va 
mări anual cu 3 000—3 500 hectare.

O dată cu noile plantații au înce
put și lucrările pentru punerea în 
exploatare a lemnului din bazinele 
forestiere închise. Pe Valea Milco-

100 KILOMETRI
PRIN VRANCEA

vului și a Putnei, dar mai cu sea
mă de-a lungul Zăbalei și Nărujei 
liniștea pădurilor este întreruptă a- 
desea de explozii. Ecoul lor se pre
lungește cu zgomotul buldozerelor, 
screperelor și al altor mașini. Sute 
de camioane, a căror bază de ple
care se află la Focșani sau la Vi
dra. aprovizionează șantierele cu 
materiale. Se construiesc aci în 
munte drumuri forestiere moderne, 
se întind poduri și viaducte peste 
pîraie și abisul prăpăstiilor. Lungi
mea drumurilor construite în ulti
mii 4 ani ajunge la circa 200 kilo
metri. In felul acesta se asigură 
punerea în exploatare a unor noi 
parchete în bazinul forestier al Ză
balei. Aproape 600 000 metri cubi

masă lemnoasă vor lua drumul ma
rilor combinate de industrializare a 
lemnului din regiunea Galați și din 
restul țării.

Prezența șantierului, noile parche
te forestiere ce vor fi date în cu- 
rînd în exploatare dau o nouă per
spectivă Vrancei. In trecut, îmi po
vestea un localnic la Paltin, pînă la 
Focșani, cel mai apropiat oraș, oa
menii parcurgeau drumul călare, în 
2—3 zile. Deci un drum după cum
părături la oraș însemna o săptămâ
nă. Azi autobuzele îl parcurg în mai 
puțin de 3 ore. La Birsești și la Tai
nici, la Năruja și în multe alte sate 
pe care le-am străbătut există școli 
și cămine culturale noi, magazine bine 
aprovizionate. La Vidra și la Năruja

funcționează cîte un spital, iar nu
mărul învățătorilor și profesorilor 
din comunele și satele din munții 
Vrancei este azi de patru ori mai 
mare decît în 1948. In Vrancea exis
tă azi 15 cinematografe sătești, iar 
numărul cărților din biblioteci se 
ridică la aproape 400 000 volume. 
Iar cartotecile cititorilor se înmul
țesc mereu.

Vrîncenii țin la tradiționalul lor 
port. Femeile țes și cos fote, ii și 
alte lucruri casnice sau de îmbrăcă
minte de o rară frumusețe. Magazi
nele desfac numeroase produse in
dustriale. Gestionarul magazinu
lui universal din Năruja ne-a in
format că numai la această unitate 
s-au vîndut în ultimele patru luni 
peste cinci mii de metri de diferite 
țesături, iar aparatele de radio cu 
tranzistori, mașinile de spălat rufe 
sau cărucioarele de copii au mar» 
căutare. Vrancea oferă azi vizitato
rului nu numai frumusețea peisaju
lui său inedit, ci și tabloul unei vieți 
noi ce pulsează și pe aceste melea
guri ale țării.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii*

I
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- w
văzîndu-se

pompoasă

ale unor in- 
care manifestă 
de a se grupa 
cvartet, cvintet

Pe scena Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romine :
(dreapta), două noi opere romînești prezentate de curînd în

scene din „Prometeu" de Doru Popovici (stînga) 
premieră

și „Galileo Galilei" de Corneliu Cezar

Pe ecranele cinematografelor

LA PATRU PAȘI DE INFINIT"
A

In sprijinul

In acest al patrulea film al său, Fran
cisc Munteanu fixează un moment din 
cel de-al doilea război mondial, în 
preajma actului istoric al insurecfiei ar
mate de la 23 August 1944. Jn centrul 
motor al narațiunii filmului stă fapta de 
curaj temerar a unui tînăr ofițer al ar
matei romîne, care îndeplinește, cu aju
torul refelei clandestine de luptă a parti-- 
dului, o misiune de sabotare a mașinii de 
război hitleriste într-un o-aș din țara noas
tră. Rănit grav, ofiferul nu mai poate a- 
junge la locul de repliere fixat și își gă
sește, in extremis, adăpost în casa unui 
medic chirurg.

Din acest moment, în prim plan este 
înfățișată drama confruntării eroului cu 
membrii familiei (medicul, sofia lui și fii
ca) — dramă ce mi-a readus în amin
tire, prin liniile generale ale desfășurării 
ei, filmul ceh „Romeo, Julieta și întu
nericul" al lui Jiri Weiss. Confruntarea 
dramatică despre care am amintit, deci 
miza pe care se sprijină întreg filmul, e 
cit se poate de serioasă și pretinde mo
bilizarea unor mijloace artistice cores
punzătoare.

Așadar, eroul intră brutal în micul uni
vers al unei familii, univers care se în
chide aproape ermetic în jurul lui. Din
colo de ușa apartamentului îl pîndesc pe
ricole mortale. Prezenfa lui acolo conta
minează de același pericol și pe gazde
le Jui întîmplătoare. Cei doi soți, con- 
știenfi de gravitatea situafiei în care se 
află, amină, din motive diferite, hqtărîrile 
legate de ea. Fiica, lor, ajunsă la vîrsta 
rațiunii (are 19 ani), sirărnă parcă de 
întreg coșmarul războiului, privește si-, 
tuafia ca pe o aventură fascinantă în 
care ea își va asuma inițiativă și răs
pundere. Și astfel ia naștere o frumoasă 
poveste de dragoste, care se va sfîrși 
prin moartea tragică a eroului al cărui 
destin a fost înscris încă din titlul fil
mului. .

Cu acest rilm, Francisc Munteanu face 
un pas substantial spre stăpînirea mij
loacelor expresiei cinematografice, mij
loace pe care le știe subordona inten
țiilor sale artistice într-un mod firesc și 
fără ostentație. De aci rezultă un pro
gres în ce privește spontaneitatea llm- 

i, calităfi 
noi care 
comuni- 
cel mai

gres în ce f 
bajului filmic și limpezimea lui 
la care jinduiesc aceia dintre 
vrem să. facem din film o artă 
cativă, elocventă și populară în 
înalt înțeles al cuvîntului.

Exprimîna’u-mi părerile despre .. 
fru pași de infinit" o fac nu în postură de 
critic profesionist. Ca regizor tind și eu 
spre un stil și spre formule proprii, și ca 
atare unele aprecieri și rezerve pe care 
le voi formula decurg dintr-o optică di
ferită de aceea a autorului acestui film, 
reprezintă opinii personale.

Este limpede pentru ce un scriitor ca 
Francisc Munteanu — a cărui literatură 
se caracterizează prin invenție narativă, 
la care faptele și acțiunile se impun prin 
caracterul lor concret și plastic — a recurs 
din nou, și în acest film, la aceeași ve
rificată tehnică a povestirii logice, bine 
articulate în timp și spațiu, la așa-zisa 
construcție narativă tradițională.

Totodată, în special în acest film, auto
rul a folosit cu extremă zgîrcenie acțiu-

„La pa-

mie secundare care pornesc din trunchiul 
principal al conflictului ca niște ramuri co
laterale și cu ajutorul cărora se pot des
chide perspective semnificative asupra 
psihologiei eroilor și a raporturilor lor cu 
evenimentele și cu oamenii din afară. 
Narațiunea lui este lineară și netedă. 
Practicînd cu bună știinfă modul degajat 
de a cuprinde viata personajelor, el își 
privește eroii cu ochiul cuiva care înre
gistrează cu deosebire aspectele directe, 
vizibile, ale existenfei acestora, fără să 
le sondeze cu pătrundere universul de 
gînduri, de sentimente ; personaje
le lui defilează prin fafa obiectivului ca 
o galerie de portrete izolate cu strășni
cie în timp și spațiu, ca într-0 ramă 
groasă, fixate în gesticulafia lor esen
țială și caracteristică, sau presupusă a 
fi ca atare. Renunjind sau ferindu-se de 
mișcarea emotivă a acțiunii personajelor, 
renunfînd la dinamica interioară a senti
mentelor, cineastul a lăsat nemotivate și 
nepregătite unele comportări ale eroilor 
și răsturnarea de situație care urmează 
(de pildă, asasinarea lui Mihai, ca ur
mare a denunțului sofiei medicului).

Temperîndu-și cu premeditare regis
trul, scenaristul-regizor Francisc Mun
teanu — cu colaborarea, operatorului 
George Oglindă și a lui Giulio Tincu, 
autorul decorurilor — a extirpat orice 
urmă de patetism exterior, punînd totul 
sub semnul cotidianului, al obișnuitului, 
îh încercarea de a demitiza eroul, de 
a-l aduce la dimensiunea omului obiș
nuit. Și Cred că unul dintre meritele fil
mului este tocmai acesta. In epoca noas- 

.tră, cînd milioane de oameni parti
cipă in mod conștient la construirea noii 
societăfi, nofiunea de eroism, a căpătat și 
capătă sensuri noi. Eroul, adică acel om 
care în acfiunile iui depășește orizontul 
și felurile individuale, nu mai poate fi o 
aparifie excepțională, un personaj de 
legendă. El este printre noi, este în 
mulțime. Iar creatorul a încercat să re
dea această imagine a „eroului" care își 
îndeplinește funcfia lui socială fără po
ză, cu discreție și cu generozitate. Pro- 
cedînd astfel, autorul a dat dovadă de 
stăpînire și de consecventă cu In
tențiile sale, mai ales că elementele 
dramei din „La patru pași de infinit" — 
elemente tradifionaje ale acestui gen de 
filme — l-ar fi. putut împinge spre un 
romantism spectacular, spre declamație.

Dar dacă cineastul s-a păzit de a pă
cătui prin exces, el a păcătuit prin con
trariul lui. Cu alte cuvinte, el nu în
fruntă în mod deschis temele care for
mează schelăria povestirii lui- (devota
mentul pentru o cauză, pentru un om, 
eroismul, trădare?), nu le pune suficient 
în valoare, nu subliniază 
dramatică, implicațiile lor 
mai profunde.

Dintre temele filmului,

dintre cei doi protagoniști și soluțiile 
artistice la care recurge pentru a le ex
prima. In preajma eroului, în intimitatea 
lui, cu ajutoiul lui și sub imperiul ris
cului apăsător, tînăra eroină își va face 
ucenicia vieții, a demnității umane, a 
curajului, a lucidității. Mihai o învață să 
vadă lucrurile, oamenii și evenimentele 
la dimensiunile lor reale, o ridică dea
supra orizontului ei. (Vezi cele două 
momente simetrice, afit de emoționante, 
în care eroina numără cu voce tare pen
tru a-și potoli tumultul interior, pentru a 
domina împrejurările). Aci ar fi fost lo
cul ca autorul să iasă din rezerva sa și' 
să folosească mijloacele poeziei cinema
tografice, mai mult decît pe acelea ale 
dialogului verbal, pasiv. Nu pot totuși 
trece cu vederea aproximația cu 
care este compusă figura eroinei prin
cipale. Asupra ei autorul, fără să vrea 
desigur, a aruncat o umbră, nu prea 
ușoară, de echivoc. Te întrebi cu ne
dumerire dacă într-adevăr eleva aceea 
de liceu se află în pragul primei iu
biri, pe care o va duce pînă la limita ei 
extremă dintr-un elan al inimii, din ca
priciu sau numai dintr-o banală tulbu
rare erotică.

Vorbind despre actori, aș aminti . des
pre contribuțiile substanțiale ale unor 
interpreți ca Silviu Stănculescu, Cella 
Dima, Mircea Șeptilici; mă opresc aici 
îndeosebi asupra debutului Irinei Găr- 
descu, care m-a surprins nu numai prin 
plastică și voce, dar și printr-o doză de 
spontaneitate cuceritoare. Bineînțeles că 
în interpretarea ei sînt vizibile toate ser
vitutile debutului în fața aparatului de 
filmat șl necunoașterea propriilor posi
bilități, ca și lipsa de antrenament. Dar 
acestea sînt lucruri care se pot elimina 
în viitor prin muncă și pasiune profe
sională. Muzica lui George Grigoriu a 
sunat ca o respirație a imaginilor vizua
le, ca un comentar.

In popularizarea și răspîndirea 
cărții, un rol important revine bi
bliotecarilor de la sate. Oameni cu 
dragoste de cultură, plini de însu
flețire, ei sînt în gospodăria colec
tivă sau de stat, în S.M.T., propa
gandiști activi ai literaturii politice, 
agrozootehnice, precum și ai celei 
beletristice. Cum e și firesc, în pe
rioada de iarnă cimpul lor de acti
vitate e și mai larg. In desfășurarea 
acestei munci, de mare folos le pot 
fi îndrumările metodice concrete 
din partea publicației de specialitate 
„Călăuza bibliotecarului". Această 
publicație a sprijinit intr-adevăr pe 
bibliotecari în organizarea unor ma
nifestări interesante, cu un conținut 
bogat. Cred totuși că articolele a- 
părute în „Călăuza bibliotecarului" 
ar fi mai eficiente dacă ar avea un 
mai accentuat caracter metodic, nu 
doar informativ. De asemenea, sînt 
de părere că tematica 'pr trebui o- 
rientată și mai mult spre problemele 
specifice acestei munci: descrierea 
activității unor biblioteci fruntașe, 
expuneri documentate despre felul 
cum se întocmește o recenzie, cum 
se desfășoară un simpozion etc. Pa
ginile „Călăuzei bibliotecarului" 
s-ar putea îmbogăți astfel cu expe
riența multilaterală dobîndită pe a- 
cest tărîrn de numeroși bibliotecari 
din mediul rural.

în ultimele două decenii, creația 
muzicală romînească a cunoscut un 
larg avînt, îmbogățind toate genu
rile cu lucrări valoroase. Ală
turi de creatori cu o mai în
delungată experiență, rîndurile com
pozitorilor s-au împrospătat cu forța 
și îndrăzneala unor talente tinere 
remarcabile. Repertoriului muzicii 
universale difuzate la noi i s-au a- 
dăugat astfel noi lucrări romînești 
scrise cu un bun meșteșug și la ni
velul expresiei artistice contempo
rane.

A sporit simțitor și numărul insti
tuțiilor menite să contribuie la răs- 
pîndirea culturii muzicale în pături 
cît mai largi ale oamenilor muncii, 
îndeosebi, sectorul muzicii simfonice 
cunoaște o creștere îmbucurătoare. 
Urmează teatrele de operă și balet, 
opereta, teatrele de estradă etc. în 
cadrul acestei dezvoltări de ansam
blu, domeniul muzicii de cameră 
merită, după părerea mea, mai mul
tă atenție. Avem în țară 17 filarmo
nici, utile fără îndoială, unele ex
celente. Cu siguranță că există po
sibilități pentru a se intensifica și ac
tivitatea unor formații de muzică de 
cameră care să asigure promovarea 
acestui gen muzical atît de repre
zentativ.

Socotind numai pe cele mai im
portante, avem, pînă în prezent, 
peste o sută de lucrări de muzică 
de cameră, produs al creației ro
mînești, de la sonata instrumentală 
la formații din ce în ce mai ample 
(trio-dixtuor), de la ciclurile de lie
duri acompaniate de mici grupuri 
instrumentale la simfonia de came
ră cu peste zece instrumente. Numai 
cvartetul de coarde, care constituie 
baza clasică a muzicii de cameră, 
este reprezentat la noi cu aproape 
patruzeci de lucrări, unele din ele de 
o certă valoare.

Majoritatea acestor compoziții au 
fost scrifee cu ani în urmă cînd 
existența unor lăudabile și inimoa
se formații de cameră (Cvartetul 
Theodorescu, cvartetul Radiodifuziu
nii, cvartetul Uniunii Compozitorilor 
și altele, sau cvintetul de suflători

„George Enescu", formație mai tînă- 
ră, activă și’în prezent) au stimulat 
în mod creator acest gen de mu
zică.

Este semnificativ faptul că, în ul
timii cinci-șase ani, din lipsă de 
formații instrumentale necesare, 
creația de cvartete a scăzut simți
tor, compozitorii noștri 
îndemnați să le îmbrace și pe cele 
existente în haina mai 
a orchestrei de coarde — la înde- 
mînă — sau să scrie pentru forma
țiile de suflători.

în ultimul timp apar vremelnic di
ferite grupări instrumentale care 
nu au însă o activitate consecventă, 
larg desfășurată. Remarcabilul trio 
cu pian susținut de frații Gheorghiu 
și Radu Aldulescu se manifestă în 
răstimpuri și se axează îndeosebi 
pe literatura clasică.

O instituție care vehiculează pe 
larg muzica noastră de cameră este 
Radiodifuziunea ; ea merită a fi feli
citată, mai ales atunci cînd nu se 
mulțumește cu înregistrările din con
certe publice, ci caută să le fixeze 
cu grijă și migală în cabinele pro
prii. Manifestările de muzică de ca
meră ale Filarmonicii „George Enes
cu" au crescut în actuala stagiune 
atît numeric cît și ca interes și cali
tate a interpretării. „Electrecordul" 
însă se mișcă cu viteza melcului, 
chibzuind îndelung discografierea 
unui gen de muzică atît de puțin 
rentabilă față de generoasa muzică 
ușoară. Televiziunea se mulțumește 
cu ceea ce are la îndemînă, folo
sind cu precumpăniră formațiile exis
tente de suflători.

Fără a invoca modele de organi
zare a unor grupări instrumentale 
străine, devenite celebre și care au 
găsit și la noi un ecou puternic, 
cert este că asemenea forma
ții de cameră au nevoie de o al
cătuire temeinică, de durată, fiind 
vorba de o muncă deosebit de grea 
și de mare răspundere. în ultima 
vreme, conservatoarele noastre de 
la București și Cluj au izbutit să al
cătuiască în clasele lor de ansam
blu instrumental unele formații va-

loroase, care au încîntat pe jartici- 
panții la al VI-lea Festival repu
blican al școlilor și instituter0 r de 
artă din primăvara trecută. Qvie a 
ascultat trio-ul cu pian și cvartetul 
de suflători de la Cluj, cvartetul de 
coarde, cvintetul și octetul de suflă
tori de la București și-a putut pune 
fireasca întrebare de ce asemenea 
grupări de tinere talente, înjgheba
te cu atîta grijă și trudă, dispar o- 
dată cu terminarea ciclului de învă- 
țămînt, fiecare din membrii lor um- 
plînd, în cel mai bun caz, golurile de 
tutiști din sinul orchestrelor simfo
nice.

După părerea mea, una din solu
țiile cele mai potrivite ar fi aceea de; 
a se acorda sprijinul necevtr ini
țiativelor entuziaste 
strumentiști valoroși 
interesul și dorința 
în formații de trio, 
etc. Activitatea permanentă a unor 
ansambluri de muzică de cameră 
va da posibilitatea interpretării și 
difuzării mai largi a vastului reper
toriu universal al genului, de la 
marii clasici la contemporani ; tot
odată, aceasta ar stimula și ar ' 
noi exigențe în fața creației j... • 
ginale

Există o frumoasă tradiție, ale că
rei baze le-a pus marele 
George Enescu atunci cînd ne-a 
ruit, cu ajutorul unor valoroși c' la
borator! romîni, interpretarea st iei 
complete a sonatelor clasice pei ru 
vioară și pian, precum și a ciclului 
întreg de cvartete de 
Este firesc să continuăm 
voltăm această tradiție 
cînd în țara noastră se 
atîtea lucruri minunate pe toate tă- 
rîmurile vieții.

Dispunem de toate condițiile ne
cesare pentru a trece la înfăptuiri 
practice menite să aducă și acest 
sector la nivelul întregii opere atît 
de constructive ce se desfășoară 
astăzi pentru promovarea creației 
muzicale romînești și stimularea vie
ții noastre artistice.

Tudor CIORTEA

nostru

Beethoven, 
și să dez- 
— astăzi 

realizează

Victor ILIU

BERTOLT BRECHT:

Opera

opoziția lor 
psihologice

aceea a 
dragostei a fost tratată cu mai mare stă
ruință analitică. In iubirea totală a fetei 
pentru luptătorul rănit, cineastul surprinde 
și expresia unei răzvrătiri împotriva 
mediului conformist al familiei și al so
cietății în care a fost crescută.

Ceea ce este original și remarcabil în 
acest lung episod central al filmului este 
modul în care autorul vede raporturile

Tinerii actori Valeria Seciu și Ion Caramitru în spectacolul „Să nu te 
joci cu dragostea" de Musset la Teatrul Național din București

Marele merit al acestui spectacol 
este de a ii arătat încă o dată 
teatrul de idei poate și trebuie 
fie atrăgător, poate și trebuie 
îrțcînte ochiul și inima, poate 
trebuie să fie plin de strălucire sce
nică. 11 vezi și-l asculți cu o in
tensă bucurie estetică, imagini și 
melodii te urmăresc îndelungă vre
me — și o dată cu ele sensurile pro
funde ale piesei.

Numai o interpretare greșită a 
„brechtianismului" și a dramaturgiei 
de idei în genere a putut acredita 
în mintea unora prejudecata că a- 
cest gen de teatru presupune o dez
batere abstractă, rece, pur cerebra
lă, golită de emoție. Poate că la 
răspîndirea acestei păreri vor fi con
tribuit și unii „adepți înflăcărați", 
gata să stea pe cuie în numele 
principiilor teatrului epic. Referin- 
du-se la asemenea admiratori ai 
săi, Brecht spunea că are sentimen
tul unul matematician căruia 1 s-ar 
adresa, cineva astfel: „Sînt întru to
tul de acord cu d-ta că doi și cu 
doi fac cinci". Cînd, de pildă, Lucian 
Giurchescu a făcut din „Șveik în al 
doilea război mondial" un specta
col ce stîrnea cascada de rîsete, 
adevăratul Brecht a făcut un pas 
hotărît 
nostru.

Cum 
marele 
țel suprem al scrisului său adevă
rul. Dar el era prea artist și avea 
prea mult bun simț ca să-și închi
puie că adevărul poate pătrunde 
în masele spectatorilor pe calea u- 
nor predici greoaie și uscate. Crea
ția lui e plină de vitalitate, de fan
tezie, de umor, de pasiune. Brecht, 
care considera că „estetica și etica 
noastră decurg din necesitatea lup
tei noastre", privea frumosul ca pe 
un instrument prețios de transmite
re a . adevărului. El nu se sfia să 
vorbească de „viclenia" la care are 
dreptul să recurgă scriitorul în ale
gerea mijloacelor sale, pentru a da 
ideilor înaintate o mare forță de 
șoc, de pătrundere.

De o asemenea, „viclenie*  uzează

că 
să 
sa 
și

spre înțelegerea publicului

singur a repetat-o mereu, 
dramaturg comunist avea ca

Ion FiLOTIE
secretar al Comitetului raional 
pentru cultură șl artă Lugoj Fekete — deschisă la Galeriile deReproducem mai sus din expoziția retrospectivă a sculptorului Iosif

Artă din str. Onești — lucrarea „Don Quichotte" (stînga), iar din prima expoziție personală a Lidiei Mihă- 
escu — organizată în sala din Calea Victoriei — gravura „Spre tîrg" (dreapta)

de trei parale
LA TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA

în „Opera de trei parale". în Ger
mania deceniului al treilea era la 
modă o muzică de operă idilică și 
plină de înflorituri. Brecht scrie la 
rîndul său o operă, dar una în care 
misterele se destramă iar concepți
ile idilice despre viață sînt ironi
zate fără cruțare. Romanele și fil
mele cu gangsteri ajunseseră să 
fascineze o bună parte a publicu
lui. Brecht le opune tot o poveste 
de dragoste din lumea interlopă —■ 
dar aici tot ceea ce ar fi putut face 
să curgă șiroaie de lacrimi roman
țioase devine ridicol, hilar. Cu alte 
cuvinte autorul „Operei de trei pa
rale" își bate adversarii pe propriul 
lor teren. El refuză muzicii funcția 
de sedativ aromat, transformă cele
brele sale songuri în chemări la lu
ciditate. Atacă reprezentările dul- 
cege, miturile moralei burgheze, de- 
monstrînd că binele și răul depind 
de împrejurările sociale obiective. 
Nu poți fi bun într-o lume de car
nasiere care trăiesc numai „furînd 
pe altul, lovindu-1, sugrumîndu-1 și 
mîncîndu-1 complet". Mila nu este 
nici ea, aici, decît o industrie adu
cătoare de profit unui patron parti
cular, atotputernicul proprietar al 
firmei „Prietenul cerșetorilor", Jona
than Peachum. Regele gangsterilor 
Mackie-Șiș colaborează strîns în 
chestiuni de „afaceri" cu temutul 
șef al poliției, care-1 trădează însă 
de îndată ce se vede el însuși a- 
menințat ; Jenny-Speluncă îl de
nunță pentru bani, fără a înceta să 
evoce melancolic iubirea lor nepie
ritoare ; camarazii de spargeri și 
propria lui soție nici nu se gîndesc 
să-și golească seifurile ca să-l sal
veze de ștreang. întreaga acțiune 
a piesei, exprimînd metaforic rapor
turile reale pe care se întemeiază 
societatea capitalistă în întregimea 
ei, nu face decît să confirme cuvin
tele doamnei Peachum : „Banul stă- 
pînește lumea". Cîtă valoare au a- 
tunci frumoasele precepte etice pro
povăduite poporului de pe poziții ce 
se pretind deasupra claselor? „Voi 
domnilor, ce vreți ca fiecare / în via
ță să trăiască nepătat, / întîi de toa-

te dați-ne mîncare / și-apoi și sfa
turi, dacă-aveți de dat", conclude 
cu sarcasm songul intitulat „Al do
ilea final al Operei de trei parale".

Liviu Ciulei a procedat, după pă
rerea mea, foarte brechtian evitînd 
să se închidă într-o formulă pretins 
obligatorie a „brechtianismului" și 
comportîndu-se față de text la tel 
de liber cum chiar Brecht se com
porta față de scrierile altor autori 
și ale lui însuși. Mi se pare bine 
venită, printre altele, introducerea 
unor pasaje din „Romanul de cinci 
parale", pe care Brecht l-a scris la 
cîțiva ani după piesă, cînd se fa
miliarizase cu ideile marxismului. 
Analogia luptei Peachum — Mackie 
cu concurența dintre monopoluri e 
astfel mai vădită. Dizolvarea tutu
ror sentimentalismelor și înlocuirea 
lor cu calculul rece, bănesc, e pu
ternic sugerată în spectacol, în sce
ne de un umor sec, tăios, cum e a- 
ceea în care Mackie, înainte de ple
care, predă „registrele personalului" 
soției sale Polly, sau episodul în 
care, spărgătorul și șeful poliției, cu 
cîteva minute înainte de trimiterea 
celui dintîi la spînzurătoare, își în
cheie scrupulos „conturile", cu cre
ionul în mînă și ochelarii pe nas. 
Afacerile sînt afaceri...

Actualitatea spectacolului a fost 
urmărită și în muzică. De vreme ce 
Kurt Weill a folosit ritmurile de jazz 
și ale muzicii de dans cele mai mo
derne din perioada în cate și-a 
compus partitura, realizatorii spec
tacolului de față au dreptul să ne 
transpună într-o lume care cîntă și 
dansează twist. Rămîne de discutat 
în ce măsură prelucrarea lui Richard 
Bartzer corespunde pe deplin inten
țiilor. Am avut Impresia că unele 
songuri și-au pierdut armonia, pu- 
nînd și actorilor dificultăți de inter
pretare în plus — din care cauză 
semnificațiile textului.se transmit cu 
mai puțină vigoare (cum este cazul 
chiar cu Balada lui Mackie — Șiș).

Insă, în mare parte, cred că Liviu 
Ciulei a obținut ceea ce a dorit : o 
muzică nu pur șl simplu plăcută la 
ureche, ci dramatică, zgrunțuroasă,

neliniștitoare — pe care o reții, o 
fredonezi, dar care ți se fixează în 
memorie nu doar prin melodia 
agreabilă ci mai ales 
exprimă. In multe 
spectacolului melodia 
de nedeslipit de ceea 
gul (așa cum cerea Brecht, afirmînd 
că în opera epică muzica e desti
nată nu să ilustreze ci să ia pozi
ție).

George Mărutză a izbutit, cred, 
cel mai bine să integreze songurl- 
le în interpretarea dramatică a per
sonajului său. tncepînd cu excelen
tul „coral de dimineață" și cu între
gul tablou întîi, actorul a conturat 
remarcabil trăsăturile omului de a- 
faceri, decis, lipsit de scrupule, și 
în același timp a știut să se „dis
tanțeze" de personaj și să se adre
seze direct publicului spre a-i îm
părtăși, pe un ton sever și lucid, a- 
devărul asupra unor realități crude. 
Mi se pare un exemplu de țoc so
bru, de ținută actoricească, de ros
tire impecabilă a textului, cu accen
tele și nuanțele necesare. Toma Ca- 
ragiu în Mackie repurtează un suc
ces, îndeosebi pe linia parodiei la 
adresa stilului melodramatic ; e u- 
nul dintre actorii care cultivă cu 
bune rezultate un gen tot mai frec
vent în repertoriul modern - 
ironia. Poate s-ar fi cuvenit 
mai „gentleman". Margareta 
(Polly) debutează promițător în tea
tru, dovedindu-se o talentată 
ță în formare, cu o mimică amuzan
tă ; inflexiunile dramatice ale vocii 
au avantajat-o mai ales în interpre
tarea songului despre ,,Jenny — lo
godnica piraților".

Merită să ne oprim asupra crea
ției realizate de Rodica Tăpălagă 
în Lucy, a cărei prezență se impu
ne nu prin întinderea textului, ci 
prin relieful pe care-1 capătă în 
spectacol Actriță complexă de co
medie. Rodica Tăpălagă a executat 
o adevărată pantomimă a fetii-pisi- 
că, reușind să reprezinte vizual. în- 
tr-o imagine grotescă, trăsăturile 
definitorii de caracter ale persona
jului.

Ceea ce aduce Clody Bertoia în 
rolul faimoasei Jenny-Speluncă este 
o mare tristețe, care în bună paite 
datorită ei ajunge să străbată în
treg spectacolul. Tristețea omului 
care se vinde, o tristețe parcă fără 
drept de apel. Mai mult decît ar fi 
făcut-o îndelungi lamentări, tangoul 
pe care-1 dansează cu Mackie îna
inte de a-l denunța ne-a transmis 
un sentiment de dureroasă Infrînge-

ei 
ce 

ale
prin ceea 
momente 
devine parcă 

ce spune son-

- auto- 
să tie 

Pîslaru

actri-

re. Această interpretare interiorizată 
vine din păcate în contrast cu a 
grupului „colegelor" lui Jenny, prea 
decorative, prea „Moulin Rouge' 
cum s-a mal observat. Gh. Oprrna 
n-a dat „tigrului" Brown autoritatea 
unui șei de poliție temut și de a- 
ceea nu s-a realizat nici contrastul 
cu momentele sale de slăbiciune. 
Figura d-nei Peachum, cu unei» 
trăsături indicate interesant de Mimi 
Enăceanu 
tompează 
regia (în 
triburi și 
muncă minuțioasă cu un 
actoricesc numeros, obținînd dese
ori conturarea foarte exactă chiar 
și a unor personaje episodice (de 
pildă Adrian Georgescu, care se re
marcă în Filch) Atent Individuali
zați sînt și membrii bandei lui 
Mackie-Șiș, interpretați de Mihal 
Mereuță, Marius Pepino. Gh. Ghițu- 
lescu ș.a In spectacol abundă ga
gurile, unele pline de inventivitate 
(de exemplu cînd fuga polițiștilor 
după evadatul Mackie se transformă 
din urmărire în... cursă sportivă), al
tele mai puțin reușite sau 
inutile. Aci se face simțit un 
exces de regie, care dă 
spectacolului o notă barocă

„Opera de trei parale" se 
șoară la Teatrul Bulandra 
decor excepțional, creat de 
Ciulei împreună cu Ion Oioveanu. 
Fundalul unic — un perete de cără
mizi cu scări metalice în zig zag su- 
gerînd succesiv (în funcție de lumiriu 
și de elemente adiacente) afmosifeta 
de periferie sordidă, supraelajaiea 
întreprinderii capitaliste și interiorul 
înghețat 
cred, una 
metafore 
la noi în anii din urmă. Spectaco
lul, purtînd amprenta stilului vizual 
al lui Liviu Ciulei, e încadrat între 
două imagini plastice semnificative : 
scena inițială a tîrgulul din Soho, 
furnicar de oameni în goană după 
cîștig și senzații, în mijlocul căro
ra un ansamblu de jazz Interpretea
ză aria lui Mackie-Șiș, în ritm „ul
tramodern" ; și momentul final, cînd 
în fața unor ziduri rîncede, tot mai 
întunecate, aceeași melodie este re
luată de Jenny-Speluncă, cu nesfîr- 
șită amărăciune :

...Căci sînt unii care-n viață
Au de toate, tot ce vor, 
Pe cînd alții-n ger îngheață 
Și li-i foame, pînă mor...

Andrei BĂLEANU

în primul tablou, se eș- 
apoi. Trebuie relevat că 
activitatea căreia a con- 
Raul Serrano) a depu. o 

colectiv

chiar 
anumit 
uneori

desfă- 
într-un

Liviu

al unei pușcării — este, 
din cele mai frumoase 
scenografice concepute

textului.se
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Șl RITMICITATEA PRODUCȚIEI
Organizarea judicioasă a producției în toate verigile ei, eșalonarea realizării 

planului în mod ritmic — pe trimestre, luni, decade și chiar zile — constituie condiții 
esențiale pentru obținerea de rezultate superioare în îmbunătățirea calității produse
lor, pentru ridicarea activității economice a întreprinderilor la un nivel mai înalt. 
Colectivele întreprinderilor, dezvoltînd experiența anilor trecuți, au pregătit temeinic 
producția acestui an. Ele și-au îndreptat atenția spre asigurarea condițiilor necesare 
unei producții ritmice, în fiecare lună a anului, spre punerea în valoare a unor noi 
rezerve de ridicare a calității produselor. Pentru a cunoaște experiența dobîndită și 
preocupările în aceste domenii, ziarul nostru a solicitat cîțiva specialiști din între
prinderi — directori, ingineri, economiști — să-și spună părerea. Le dăm cuvîntul în 
pagina de iață.

Organizarea lucrului pe bandă asigură o buna ritmicitate producției ia fabrica de încălțăminte „Flacăra
Roșie"-București. In primele zile ale anului, colectivul de la banda nr. 3 de cusut fețe a dat numai semi

fabricate de buna calitate

O CONDIȚIE ESENȚIALĂ:

Defalcarea judicioasă a planului

DECALAJUL
ÎNTRE SECTOARE

Ce au de spus 
colaboratorii?

Problema aceasta, a ritmicității, 
are influență asupra utilizării capa
cităților de producție ale întreprin
derilor, dar mai ales asupra calită
ții produselor. Lucrul după grafice 
permite realizarea producției potri
vit prevederilor standardelor, pro
iectelor și normelor interne. In uzi
nele constructoare de mașini sînt o 
serie de factori care acționează în 
direcția asigurării unei producții 
ritmice. Asupra cîtorva dintre aceș
tia — perfecționarea defalcării pla
nului de pioducție pe etape și ridi
carea nivelului de organizare a pro
ducției — aș vrea să insist aici.

Uzina în care lucrez — „Vulcan" 
— execută comenzi pentru o serie 
de mari obiective ale planului de 
investiții. Cerința pusă de conduce
rea de partid și de stat — ca pro
dusele să fie livrate ritmic și, în a- 
celași timp, realizate la un înalt ni
vel tehnic calitativ — este și trebuie 
să fie pentru noi o lege a întregii 
activități. Ce arată experiența și ar 
trebui făcut încă pentru a se obține, 
în acest an, rezultate și mai bune ?

O dinamică mobilizatoare
La noi în uzină, încă de la defal

carea planului pe trimestre s-a 
asigurat anul trecut o dinami
că mobilizatoare a producției — 
de la 23 la sută în trimestrul I, 
la 27,5 în trimestrul IV. Eșalonarea 
s-a făcut avîndu-se în vedere capa
citățile de producție reale din eta
pele respective. în anii precedenți, 
din cauza insuficientei aprofundări a 
acestei probleme de către economiș
tii uzinei, la defalcarea planului și 
a sortimentelor se luau în seamă 
numai considerentele de ordin va
loric. Absolutizarea acestui criteriu 
la programarea producției crea ur
mătoarea situație: întreprinderea 
încheia cu beneficiarii contracte pe 
anumite perioade de plan, dar obli
gațiile asumate nu puteau fi respec
tate integral. începînd din anul tre
cut, la întocmirea și defalcarea pla
nului se face o analiză temeinică și 

Ședință operativă la Uzinele „Au
tobuzul" din Capitala, în care se 
analizează graficul de realizare a 
planului. Concluzia : o bună ritmici

tate

din timp a capacităților de producție 
pentru a se putea depista locurile 
„înguste" și a se lua măsuri de elimi
nare a lor.

Pentru a crea o legătură stabilă 
între problemele tehnice și econo
mice ale producției, conducerea 
uzinei a înființat — deocam
dată în mod experimental — o 
grupă de ingineri pe lingă serviciul 
de planificare. Ea ajută pe econo
miști să soluționeze cu competență 
ridicată nu numai probleme curente 
ale planului, ci și probleme de 
perspectivă. Grupei, din care fac 
parte cadre cu multă experien
ță tehnică, i s-a încredințat, sar
cina de a corela permanent capaci
tățile de producție cu obligațiile 
contractuale, de a preciza în mod 
realist termene de realizare a pla
nului în toate compartimentele de 
execuție și funcționale ale uzinei. 
De exemplu, uzina a primit sarcina 
să execute o furnitură completă de 
utilaje pentru Combinatul de îngră
șăminte chimice de la Tr. Măgurele. 
Imediat după primirea acestei sar
cini, au fost analizate posibilitățile 
de executare a comenzii și capaci
tățile de producție mai puțin solici
tate în anumite perioade calenda
ristice. A fost stabilit un ciclu de 
aprovizionare judicios, iar pentru 
execuție s-a preconizat aplicarea 
unui proces tehnologic nou — suda
rea oțelurilor placate, care impune 
un regim de sudură special. Coman
da, în curs de realizare, va fi li
vrată în grafic și de calitatea pre
văzută în proiect.

Grupa de plan operativ
Termenele ce revin diferitelor 

compartimente — de la proiectare 
și pînă la expedierea produselor că

TOATE SCHIMBURILE
ÎN ACELAȘI PAS

La două probleme privind ritmici
tatea aș vrea să mă refer și anume: 
ridicarea tuturor schimburilor la a- 
celași nivel de producție și asigura
rea unei judicioase aprovizionări cu 
materii prime și materiale.

în întreprinderea noastră, două 
dintre atelierele importante — de 
presat la rece piese mecanice și de 
presaj mase plastice termorigide și 
termoplaste — nu reușeau, la în
ceputul anului trecut, să țină pasul 
cu necesitățile celorlalte secții cu care 
cooperau în producție. Organizația 
de partid, sesizînd la timp că pro
ducția și productivitatea muncii în 
schimburile II și III sînt inferioare 
schimbului I, a cerut conducerii în
treprinderii să ia măsurile cuvenite, 
într-adevăr, situația aceasta nu pu
tea fi acceptată ca normală, deoare
ce mașinile la care se lucra erau 
aceleași, produsele fabricate ca și ca
lificarea muncitorilor din aceste 
schimburi nu difereau cu nimic. Evi
dent, era vorba de cauze subiective. 
Ce am întreprins pentru realizarea 
ritmică a programului zilnic de pro
ducție al celor trei schimburi ? S-a 
făcut o pregătire temeinică schimbu

tre beneficiari — sînt precizate de 
grupa de plan operativ în strînsă 
colaborare cu serviciul de organiza
re a producției și serviciul de con
cepție. In haremuri, întocmite pe 
baza datelor statistice din întreprin
dere. este specificat timpul necesar 
pentru proiectare, turnare, forjare, 
pentru prelucrări mecanice, cazan- 
gerie etc. In felul acesta s-a înlătu
rat în mare măsură neconcordanța 
care în anii trecuți apărea frecvent 
între sarcinile contractuale ce revin 
uzinei și posibilitățile de execuție în 
perioadele respective. Concomitent 
cu asigurarea unei ritmicități mai 
bune, nivelul calitativ al produselor 
executate a crescut simțitor.

Ritmicitatea producției depinde 
mult și de planificarea operativă pe 
secții, prin intermediul graficelor 
decadale și zilnice pe produs.. întoc
mirea acestor grafice a necesitat di
ferite încercări, iar în momentul de 
față s-a ajuns la o soluție certă. 
Graficele pornesc de la termenele 
prevăzute in planul de producție, 
de la capacitățile disponibile în pe
rioada respectivă, succesiunea faze
lor de execuție ; Ia utilajele solici
tate mai mult se întocmește, pen
tru fiecare în parte, un grafic. De 
asemenea, se ține seama de mări
mea timpilor tehnologici pe durata 
fabricației.

Pînă de curînd, alcătuirea grafi
celor era încredințată exclusiv dis
pecerului-șef. S-a constatat însă că 
într-o uzină mare, ca a noastră, care 
produce o diversitate de instalații, 
utilaje și subansamble, această sar
cină n-o poate îndeplini un singur 
serviciu. De aceea s-a adoptat mă
sura ca timpii tehnologici să fie 
stabiliți de fiecare compartiment al 
producției. în funcție de acești 
timpi se întocmesc graficele opera- 

rilor II și III pentru a le aduce la 
un nivel cît mai apropiat de reali
zările primului schimb. Prin aprovi
zionarea la timp a locurilor de mun
că cu materiale, asigurarea de scule, 
dispozitive și verificatoare, prin îm
bunătățirea asistenței tehnice, s-a 
ajuns ca în schimburile II și III pro
ducția să atingă, uneori să depă
șească chiar, pe aceea din schimbul 
I. Bunăoară, la presele de bachelită 
s-a realizat în cursul trimestrului 
trecut o producție cu 25 la sută mai 
mare în schimbul II, față de cea din 
schimbul I și egală în schimbul III 
cu cea din schimbul I. Aceasta ne-a 
dat posibilitatea să asigurăm ne
cesarul de piese, presate din mate
riale plastice, să îmbunătățim cali
tatea produselor noastre.

Pentru ca secțiile de producție să 
poată lucra sincronizat, după un 
grafic precis, este necesară o mai 
susținută preocupare privind apro
vizionarea tehnico-materială a între
prinderii. Consider că direcția gene
rală de resort din minister ar putea 
să ne acorde mai mult sprijin în a- 
ceastă privință, întrucît unele re-

O cerință importantă a activității 
economice în fiecare întreprindere 
este asigurarea ritmicității produc
ției pe întreg fluxul tehnologic, atît 
pe trimestre, luni și decade, cît și 
zilnic. Firește, aceasta este o nece
sitate care impune luarea unor mă
suri minuțios elaborate, aș spune 
științific elaborate. O măsură căreia 
conducerea întreprinderii noastre, 
organizația de partid îi acordă o 
mare atenție este asigurarea deca
lajului optim, absolut necesar între 
secții, ținîndu-se seama de fluxul 
tehnologic. Acest decalaj trebuie să 
existe între toate sectoarele uzinei : 
între sectoarele primare și cele 
prelucrătoare, între acestea din 
urmă și montaj.

în fiecare uzină sînt secții care 
au un rol hotărîtor, determinant 
pentru întreaga activitate de pro
ducție. Deoarece în uzina noastră, 
„punctul critic" îl constituie secțiile 
prelucrătoare, s-a trecut la o mai 
bună organizare a muncii în aces
te secții. Pentru o folosire cît mai 
rațională a mașinilor și a utilajelor, 
s-au stabilit programe de producție 
speciale, mergîndu-se pînă la plani
ficarea pe om-mașină. Reperelor de 
complexitate tehnologică ridicată li 
s-au întocmit programe de execuție 
pe grupe de mașini, pentru a se asi
gura livrarea orară ritmică către li
niile de montaj. S-a dat o mai mare 
extindere colaborării cu alte între
prinderi din țară. în continuare s-a 
trecut la stabilirea de linii tehnolo
gice pentru execuția montajului în 
tacte, la introducerea tehnologiei 
moderne. în ultimii ani s-au extins 
diferite metode moderne de turnare :

five. Desigur, încă nu putem spune 
că am reușit să aplicăm în mod 
perfect metodologia de planificare 
operativă; totuși, prin măsurile 
luate, am ajuns anul trecut să îm
bunătățim ritmicitatea față de anii 
precedenți.

Modernizările
să fie „prinse" în grafice

Un grafic de producție judicios și 
mobilizator totodată trebuie să 
„prindă" tot -ceea ce apare nou în 
procesul de producție, să țină pasul 
cu tehnica modernă, să oglindească 
punerea în valoare a rezervelor in
terne existente. Spun aceasta de
oarece, în unele cazuri, modificările 
intervenite în tehnologia de fabrica
ție sînt esențiale. Așa a fost cazul 
ia noi cu unitățile de pompaj, unde, 
după ce a fost introdus noul sistem 
de rodaj, ritmicitatea producției s-a 
îmbunătățit. Dacă în primul trimes
tru 1964, înaintea punerii standului 
în funcțiune, se realiza în decada I 
8 la sută din producția acestui sor
timent, iar în a treia 77 la sută, 
s-a ajuns în trimestrul III — la 
21,5, respectiv In 46,5 la sută. Și a- 
ceasta este doar)una din numeroa
sele îmbunătățiri ale tehnologiei de 
fabricație. Consider că ar trebui să 
se țină sistematic seama de modi
ficările și perfecționările tehnice 
care apar în procesul de fabricație 
al uzinelor, deoarece numai așa 
graficele pot constitui instrumente 
sigure în realizarea unei producții 
ritmice.

Contează mult și modul cum se 
urmărește îndeplinirea planului. A- 
ceastă sarcină este atribuită servi
ciului dispecer-șef, dar ar putea fi 
folosite mai activ și alte forme. 
Cred că prin efectuarea unui con
trol zilnic al graficelor, prin luarea 
de măsuri operative la locul de 
muncă, preocupările pentru realiza
rea producției în mod ritmic pot 
deveni și mai fructuoase.

Romeo VÎRGOLICI
șeful serviciului planificare 
uzina „Vulcan“-București

partiții de materiale sînt emi
se cu întîrziere. De pildă, pen
tru primul trimestru al acestui an 
ar fi trebuit mai de mult să fim în 
posesia tuturor repartițiilor spre 
a face din timp comenzile la 
furnizori. în aceeași ordine de idei 
vreau să relev necesitatea ca unele 
întreprinderi, cu care fabrica noas
tră are încheiate contracte economi
ce, să depună mai multă străduință 
pentru respectarea termenelor de 
livrări. Anul trecut au existat pe
rioade cînd secția de presaj bacheli
tă a lucrat neritmic din cauză că 
Combinatul chimic din Făgăraș a în- 
tîrziat livrarea prafului de bacheli
tă. O statistică arată că tocmai în 
perioadele de lucru în „asalt" au 
apărut cele mai multe piese de ca
litate necorespunzătoare.

Atenția care se acordă în uzina 
noastră ritmicității producției se 
reflectă în rezultatele obținute. Dacă 
în prima decadă a lunii ianuarie 1964 
s-a realizat 10 la sută din planul 
lunar, în luna noiembrie am reușit 
să obținem în aceeași decadă 20 la 
sută, iar în decada a Il-a 40 la sută. 
Sîntem convinși că pregătirile făcute 
ne vor da putința să asigurăm în 
acest an o ritmicitate mai bună a 
producției.

Andrei COSTEA 
inginer-șef adjunct 
Fabrica „Electroaparataj"- 
București 

sudura automată, strunjirea semiau
tomată prin copiere ; o parte din u- 
tilaje au fost modernizate. în sco
pul asigurării decalajului a fost re
zolvată și o altă problemă : buna 
organizare a transportului uzinal 
care are o însemnătate deosebită 
în desfășurarea ritmică a produc
ției. S-a pus în funcțiune o linie 
pentru transportul fontei lichide în 
turnătorie și s-a mărit numărul mij
loacelor pentru transportul materia
lelor, semifabricatelor și produselor 
între secții.

Buna pregătire a fabricației 
în timpul planificat este o altă la
tură a ritmicității producției asupra 
căreia mă opresc. Problema e mai 
complicată, deoarece nu totul de
pinde de întreprindere. în primul 
rînd, e vorba de asigurarea bunei 
organizări interne a producției, în 
al doilea rînd, de termenele în care 
ni se livrează proiectele. Uzina 
noastră asimilează în fiecare an 
noi produse. Or, pentru acestea 
este necesară întocmirea documen
tației tehnice cu mult timp înainte 
de intrarea în fabricație. In cazul 
nostru, proiectele elaborate de insti
tutul de proiectări și prototipuri de 
mașini agricole ne sosesc uneori cu 
mare întîrziere. Anumite proiecte le 
primim chiar după ce se încheie pe
rioada de pregătire a fabricației. 
Necunoscîndu-se precis ce trebuie 
executat, în uzină nu se pot lua din 
vreme măsuri pentru pregătirea pro
ducției — calculul decalajului dintre 
secții, întocmirea proiectelor pentru 
SDV-uri, asigurarea cu materiale 
corespunzătoare etc. Mai mult, în 
aceste condiții s-a impus o readap
tare a planului, trecîndu-se ia alte 
produse pentru care, de asemenea, 
nu exista întreg- setul de SDV-uri, 
materialele etc. Schimbarea sorti
mentului pe uzină a atras după 
sine modificarea graficelor interne 
ale secțiilor și, în consecință, ne- 
respectarea decalajului stabilit

Pînă ce se stabilește echilibrul, în 
primele două decade ale lunii sec
ția de montaj și, în parte, cea de 
prelucrări mecanice lucrează sub 
posibilități. Noi, în general, am a- 
sigurat decalajul, dar Ia unele pro
duse am fost puși în situația să lu
crăm „în asalt", iar „asaltul*  este 
o practică dăunătoare atît pentru 
pulsul general al întreprinderii, dar 
în special pentru calitatea produse
lor de la care nimeni nu are drep
tul să se abată sub nici un motiv, 
în unele cazuri, lucrul „în asalt' 
la sfîrșit de lună a dus la unele 
erori de execuție, la încălcarea teh
nologiei de fabricație.

Cu toate că s-a întocmit un plan 
precis al încărcării mașinilor, că s-a 
stabilit prin grafice decalajul dintre 
secții, întîrzierea sosirii unor proiecte 
ne pune în situația de a apela din 
nou la soluții de moment. In inte
resul asigurării ritmicității produc
ției este însă necesar să acțio
neze atît întreprinderea, cît și 
organele tutelare pentru obținerea 
la timp a tuturor proiectelor.

Nicolae GRIGORIU 
dispecer șef adjunct 
Uzina „Semănătoarea"

Ceea ce ține de posibilitățile 
întreprinderii

întreprinderea mecanică din Roman li
vrează complexelor de industrializare a 
lemnului un mare număr de mașini-unel- 
te și piese de schimb pentru tractoare 
și mașini auto. Anul trecut au fost fa
bricate, peste planul de producție, 40 
de mașini de șlefuit cu bandă orizontală, 
10 000 de cilindri și 2 500 chiulase pen
tru tractoare și însemnate cantități de 
piese de schimb.

Succesele obținute sînt un rezultat al 
măsurilor luate în toate secțiile uzinei 
pentru organizarea mai bună a produc
ției, mecanizarea unor lucrări, extinde
rea metodelor înaintate de execuție. La 
turnătorie, de pildă, s-a extins spațiul 
de formare și turnare, s-a confecționat 
un ciur mecanic pentru cernut amestecu
rile de formare, s-au modernizat cubi- 
lourile pentru topirea fontei etc. Lucrări 
asemănătoare s-au înfăptuit și în secjia 
de prelucrări mecanice, la montaj.

în munca noastră au stăruit anul tre
cut și unele aspecte negative. Este vorba 
înainte de toate că am avut perioade 
cînd ritmicitatea a lăsat de dorit. 
Cauzele trebuie despărțite în două : 
unele care depășesc puterile noastre și 
altele, subiective, ce ne aparțin. Refe- 
rindu-ne la prima categorie, putem men
ționa că am întîmpinat greutăți în ce 
privește întărirea serviciilor de concep
ție ale întreprinderii cu cadre suficiente 
de tehnicieni și ingineri. Din acest motiv 
documentația tehnică a fost elaborată 
uneori cu întîrziere și nu s-a putut pro
iecta întregul necesar de scule, dispozi
tive și verificatoare Multe repere au fost 
executate după o tehnologie învechită, 
ceea ce a lungit ciclul de fabricație.

Sînt însă și cauze care, dacă ar fi fost 
înlăturate cu mai multă operativitate, ar 
fi dus la îmbunătățirea ritmicității pro
ducției. Una dintre acestea o constituie 
coordonarea nesatisfăcătoare a fabrica

La fabricarea autocamionului, U- 
zinele ..Steagul Roșu" din Brașov 
cooperează cu alte 45 de întreprin
deri din întreaga țară. Se primesc 
de la diverse fabrici o parte din re
pere și subansamble, fără de care 
autocamionul nu poate fi realizat. 
Uzina „Metrom" din localitate ne 
livrează diferite repere turnate sub 
presiune și forjate, de la întreprin
derea „Elastic" din Sibiu primim 
arcuri, iar de la Uzina 2-Brașov alte 
subansamble. în asemenea condiții 
ritmicitatea producției este strîns 
legată de respectarea întocmai a 
prevederilor planurilor de coope
rare.

Recent, cu ocazia conferinței co
mitetului de partid s-a arătat 
că ritmicitatea medie pe 11 luni ale 
anului trecut nu este mulțumitoa
re. Acest lucru se dat.orește și lip
surilor interne, legate de mai buna 
organizare a locurilor de muncă, de 
aprovizionarea interuzinală etc. în 
același timp, unele neajunsuri 
provin și de la uzinele cola
boratoare. întreprinderile ,Elastic“- 
Sibiu, „Triumf“-Cluj, Fabrica de 
cauciuc din Brașov și altele se a- 
Chită conștiincios de sarcinile con
tractuale. Livrează piese de bună 
calitate, la termenele stabilite prin 
contracte. Nu același lucru însă pu
tem spune de Uzina nr. 2 și Uzina 
„Metrom" din Brașov, de IPROFIL 
Măgura Codlei, sau de Uzina de pie
se auto din Colibași. Acestea întîr- 
zie deseori livrarea reperelor co

încă înainte de începerea noului an, la Uzinele „Grivița Hoșie" din Capi
tală s-au luat măsuri pentru a se asigura decalajul necesar între sec
țiile cazangerie și montaj. In fotografie: Se lucrează Ia un cazan pentru 

abur industrial

ției diferitelor repere care întră în con
strucția mașinilor-unelte realizate la noi. 
Un exemplu: la montaj erau două tipuri 
de mașini — una de frezat și alta de 
șlefuit. Montajul acestora a întîrziat din 
lipsa unor pinioane ce trebuiau execu
tate dinainte în secția de prelucrări me
canice. Asemenea situații s-au întîmplai 
și la alte tipuri de produse.

Deseori ne-au dat bătaie de cap re
buturile. Deși procentul de rebut la pie
sele turnate s-a încadrat anul trecut în li
mitele admise, s-a înfîmplat totuși une
ori ca, din cauza nerespectării procesu
lui tehnologic, loturi aproape întregi de 
piese să fie rebufate. Așa s-a petrecut 
cu roata de curea de la mașina de șle
fuit cu bandă orizontală. Rebutul a dus 
nu numai la cheltuieli neeconomicoase, 
ci și la nerealizarea ritmică a planului 
pe perioada respectivă.

Și încă o problemă: calificarea oame
nilor. Ce-i drept, în întreprindere s-au 
organizat cursuri de ridicare a calificării 
pe meserii, la care s-a înscris un mare 
număr de muncitori. Din păcate, condu
cerea întreprinderii și comitetul sindica
tului nu au luat masuri ca toți cei înscriși 
să frecventeze lecțiile și seminariile. La 
unele cursuri f-ecvența a fost de nu
mai 65 la sută, Consecințele insuficien
tei pregătiri profesionale a unor oameni 
s-au văzut și în producție, atunci cînd 
s-a încercat să se monteze rulmenji ne- 
degresați, sau să se monteze în mod ne
corespunzător unele subansamble.

Deficiențele amintite au făcut ca, în 
ultimele luni ale anului trecut, sarcinile 
de plan să fie realizate în proporție de 
numai 15—20 la sută în prima decadă 
și de 45—50 la sută în cea de-a treia. 
Lucrul în asalt spre sfîrșit de lună a dus 
uneori la greșeli In montaj, la finisaje

necorespunzătoare. Remedierea aces
tora a cerut noi eforturi, cheltuieli su
plimentare.

Toate acestea au dat de gîndit condu
cerii întreprinderii, organizației de partid, 
finind seama câ planul de producție pe 
anul 1965 prevede o creștere simțitoare 
a volumului producției față de realizări
le anului trecut, au fost stabilite și a- 
plicate o serie de măsuri care să 
ducă' la lichidarea lipsurilor arătate, 
la realizarea ritmică a producției, Prin
tre altele, au fost întărite serviciile teh
nolog șef și constructor șef, prin trece
rea din secțiile de producție a unor 
cadre tehnico-inginerești cu experiență. 
Scufăria și atelierul de prelucrări meca
nice au fost dezvoltate și mărite. Se pre
conizează îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație a unor piese și a fost întocmit 
un proiect de modernizare a turnătoriei, 
care prevede extinderea spațiului de for
mare, amenajarea a două cuptoare pen
tru detensionat, mecanizarea transportu
lui etc. Pentru o mai bună desfășurare a 
procesului de producție avem totuși ne
voie de un sprijin mai substanțial din 
partea Direcției generale mașini-unelfe 
din cadrul M.I.C.M., în ce privește dez
voltarea unor secții ale întreprinderii, 
dotarea cu unele utilaje și repartizarea 
de cadre cu pregătire superioară.

Sîntem convinși că prin măsurile lua
te pînă acum și cu eforturile întregului 
colectiv vom reuși ca în anul care a în
ceput să realizăm sarcinile de plan lună 
de lună, în mod ritmic, să ridicăm per
formanțele tehnico-tuncfionale ale ma
șinilor și utilajelor fabricate.

Ing. Virgil BOGZA 
directorul 
întreprinderii mecanice Roman

mandate, ceea ce influențează rit
micitatea producției noastre. Dacă 
lipsește carburatorul sau cutia de vi
teze, montajul acestora pe autoca
mion se face mai tîrziu, nerespectin- 
du-se fluxul tehnologic.

în luna noiembrie anul trecut a 
avut .loc o ședință în care am dezbă
tut împreună cu uzinele coopera
toare diversele probleme ale colabo
rării. Cu acest prilej delegații uzi
nelor s-au angajat să depună toate 
eforturile, astfel încît uzina coordo
natoare să nu aibă greutăți în reali
zarea planului de producție. Nu 
toate uzinele și-au respectat însă 
angajamentele luate. Nu știm cum 
ar putea justifica, de pildă. Uzina 
„Metrom" faptul că continuă să li
vreze piese turnate sub presiune cu 
defecte ascunse (prezintă porozitățil, 
care la prelucrare devin rebuturi. 
Aceste rebuturi sînt, bineînțeles, tri
mise înapoi, dar ce ne facem cu rit
micitatea ? Ar trebui ca in această 
uzină să se studieze mai bine de că
tre specialiști procesul tehnologic, 
să se găsească soluții practice.

Produsele uzinei noastre poartă 
o „marcă a fabricii" colectivă și 
realizarea lor presupune ca toate 
întreprinderile colaboratoare să ne 
trimită piesele și subansamblele po
trivit graficelor de livrare și la un 
înalt nivel calitativ.

Ing. Ion CRĂCIUN
director comercial al uzinelor 
„Steagul Roșu" din Brașov
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Dezbâtînd problemele
învățămîntului de partid
însemnări de la conferința organizației raionale de partid
Tudor Vladimirescu — București

„...Anunțăm conferința că, din 
cele 41 de întreprinderi industriale 
din raionul nostru, 21 și-au îndeplinit 
planul anual de producție pe 1964 
cu 19 zile mai devreme". Delegații 
la conferința organizației raionale 
de partid Tudor Vladimirescu au 
primit cu vie satisfacție această 
veste. Ea se alătura altor nume
roase fapte reflectînd roadele acti
vității însuflețite a comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile raionu
lui.

Faptul că în 1965 producția indus
trială globală ce se va realiza în 
X'aion va fi de 1,5 ori mai mare de- 
cît cea înregistrată în 1938 în întreg 
orașul ilustrează dezvoltarea eco
nomică rapidă a raionului Tudor 
Vladimirescu, dezvoltare proprie 
Capitalei, țării întregi.

Conținut bogat de idei
Conferința, dezbătînd cu înalt 

simț de răspundere sarcinile actua
le ale organizațiilor de partid din 
raion, a prilejuit, între altele, ana
liza desfășurării propagandei de 
partid, a măsurilor necesare pentru 
îmbogățirea continuă a conținutului 
de idei și mărirea eficienței aces
teia.

Dezbaterea aprofundată în toate 
formele de învățămînt a ultimelor 
documente de partid a constituit un 
imbold pentru munca de partid din 
raion. Darea de seamă și mai mulți 
delegați la conferință au subliniat că 
la succesele obținute de colectivele 
întreprinderilor și instituțiilor au 
contribuit în bună măsură munca 
politică-educativă desfășurată de 
organizațiile de bază, legarea mai 
strînsă a învățămîntului de partid 
de preocupările unităților economice 
din raion, de sarcinile îndeplinirii 
planului de producție la toți indi
catorii.

Conferința a apreciat pozitiv mă
surile întreprinse de comitetul ra
ional în direcția lărgirii sferei de 
cuprindere a învățămîntului de 
partid, a ridicării calității acestuia.

In mod îndreptățit organizațiile 
de partid au acordat anul acesta o 
atenție sporită studiului probleme
lor economice. Interesul cadrelor 
din întreprinderi pentru aprofunda
rea acestor probleme se crista
lizează în faptul că formele în

In cunoștință de
Conferința organizației orășenești de partid Piatra

„Vezi acele căsuțe grămădite sub 
poalele stîncoșilor munți ? Ia-ți pă
lăria și te pleacă ; acesta e tîrgul 
Pietrii!“. Aceste rînduri au fost scri
se cu mai bine de un veac în urmă 
de Costache Negruzzi. De atunci și 
pînă în anii puterii populare orașul 
Piatra Neamț nu se deosebea cu ni
mic de vechile tîrguri moldovenești. 
Doar pitorescul locurilor era singura 
atracție pentru vilegiaturiști. Cîteva 
făbricuțe de cherestea și una de hîr- 
tie, atelierele meșteșugărești erau 
singura „zestre" industrială a orașu
lui.

Cum arată acum Piatra Neamț ? 
Nu departe s-au înălțat uzinele de 
fire și fibre sintetice. Alături — 
combinatul de îngrășăminte cu a- 
zot. Pe harta economică a orașului se 
mai află două dintre hidrocentralele 
înșiruite ca o salbă pe Bistrița — 
Bîtca Doamnei și Roznov I — noua 
fabrică de ceramică, fabricile de hîr- 
tie și celuloză, modernizate și dezvol
tate, întreprinderea metalurgică 
„Ceahlăul". Vechiul tîrg de odinioa
ră a devenit în anii noștri un oraș 
industrial în plină dezvoltare. Ci
frele de mai jos vin să confirme a- 
ceasta. Valoarea producției realizate 
în 1964 este de aproape 11 ori mai 
mare decît în 1950.

Locul căsuțelor îngrămădite la 
poalele munților Petricica, Cozla și 
Cernegura a fost luat de blocuri cu 
cîte 8—10 etaje, iar hotelul turistic, 
cu parter și 14 etaje, care se află în 
construcție, se înfruntă parcă în se- 
meție cu munții din jur. De-ar re
veni Negruzzi pe aceste meleaguri și 
ar vedea peisajul înnoit, căruia i s-au 
încorporat clădirile moderne, s-ar' 
simți cu adevărat îmboldit să scoa
tă pălăria și să se plece în fața ora1- 
șuiul renăscut.

De curînd am participat la confe
rința organizației orășenești de par
tid Piatra Neamț. La tribună s-au 
perindat mai mult de 30 de vorbitori 
din cei peste 70 care se înscriseseră 
la cuvînt. Spiritul de lucru, optimis
mul, încrederea în viitor, competen
ța în discutarea problemelor econo
mice au arătat cu cîtă seriozitate 
privesc oamenii sarcinile încredin
țate de partid.

întreprinderile din Piatra Neamț 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
pe anul 1964 înainte de termen ; 
sporul producției realizate se ridică 
la peste 22 milioane lei. Succesele 
obținute se datoresc pe de o parte 
hărniciei dovedite de colectivele 
întreprinderilor, iar pe de altă 
parte sprijinului dat acestora, zi 
de zi, la fața locului, de către comi
tetul orășenesc de partid. Secretarii 
și ceilalți membri ai biroului se află 
în majoritatea timpului în întreprin
deri ; participă la adunările organi
zațiilor de bază, discută cu oamenii, 
se interesează de mersul producției, 
ajută în mod practic la înlăturarea 
greutăților care se ivesc.

— Dacă noi am îndeplinit cu mult 
înainte de termen sarcinile de plan 
pe anul trecut — a spus în cuvîntul 

vățămîntului cu profil economic 
din raion sînt urmate de peste 
13 000 de’ cursanți. „La cererea 
a numeroși comuniști și cadre 
economice fără partid din între
prinderea noastră, a luat ființă, la 
începutul acestui an de învățămînt, 
o școală economică serală — a arătat 
în cuvintul său tov. Aurel Vîlcu, di
rectorul fabricii „Flacăra roșie". Pro
gramul cuprinzător al școlii, lecțiile 
bogate în conținut — majoritatea 
celor predate pînă acum fiind ex
puse de secretari ai comitetului 
raional — au făcut ca încă de la 
început școala să fie frecventată cu 
deosebit interes".

La ridicarea nivelului cunoștințe
lor economice ale cadrelor, releva 
în cadrul conferinței tov. Aneta 
Mihu. directoarea cabinetului raional 
de partid, a contribuit crearea, încă 
de anul trecut, a unei filiale a uni
versității serale de marxism-leninism 
din Capitală cu o secție de econo
mie politică, care cuprinde peste 
200 de studenți — ingineri, tehni
cieni, economiști, maiștri, muncitori 
fruntași etc.

Conferința a apreciat pozitiv fap
tul că. ținînd seama de existența în 
raion a unui număr însemnat de mi
nistere, instituții de cultură și artă, 
institute de proiectări, unități me
dicale, școli etc., în care își desfă
șoară activitatea lucrători cu înaltă 
calificare, comitetul raional s-a 
orientat just spre cuprinderea aces
tora în forme adecvate ale studiului 
ideologic. Demn de reținut este că a- 
proape 70 la sută din totalul cursan- 
ților din raion participă la formele 
superioare, care permit aprofunda
rea studiului teoriei marxist-leninis- 
te, a politicii partidului nostru. In ul
timii ani. o bună experiență au acu
mulat seminariile teoretice din 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei, Ministerul Economiei Fo
restiere, C.S.C.A.S., Teatrul de 
Comedie, Spitalul „Al. Sahia" ș.a. 
„Lucrătorii din ministerul nostru — 
arăta tov. Emilian Caragioiu, se
cretarul comitetului de partid din 
M.I.P.Ch. — apreciază în mod deose
bit dezbaterile din cadrul acestor se- 
minarii. Teme ca : „Politica P.M.R. 
de dezvoltare a industriei chi
mice", „Chimizarea complexă a ma
teriilor prime — factor important de 
reducere a prețului de cost" au stîr- 
nit dezbateri interesante. Alte teme, 

său tov. Pompiliu Popescu, directo
rul întreprinderii „Zorile noi", a- 
ceasta se datorește și ajutorului dat 
de către biroul comitetului orășenesc 
de partid. Iată un singur exemplu. 
Cînd lucrările de construire a noii 
linii tehnologice din întreprinderea 
noastră au rămas în urmă față de 
grafic, a venit un colectiv de specia
liști din cadrul comisiei economice, 
condus de un secretar al comitetu
lui orășenesc, care timp de mai mul
te zile a analizat cauzele întîrzierii. 
în urma ajutorului dat comitetului 
de partid și conducerii întreprinderii 
de către comitetul orășenesc de 
partid, a măsurilor organizatorice și 
politice luate, obiectivul amintit a 
fost dat în funcțiune cu 45 de zile 
înainte de prevederile planului.

Despre metodele folosit^ de co
mitetul orășenesc în munca de în
drumare și sprijinire a organizații
lor de partid din întreprinderi, a 
vorbit și tov. Nicolae Dragason, se
cretar al comitetului de partid de 
la Uzinele .de fire și fibre sintetice 
Săvinești. „Uzina noastră — a spus 
vorbitorul — a stat și stă în atenția 
biroului comitetului orășenesc de 
partid. Membrii biroului participă 
cu regularitate la plenarele comite
tului, la adunările organizațiilor de 
bază, caută să afle situația din fie
care loc de muncă și ne ajută în 
cunoștință de cauză să luăm cele 
mai eficiente măsuri pentru îmbu
nătățirea muncii de partid, pentru 
legarea ei de sarcinile concrete ale 
producției. In 1965 uzina noastră 
are multe probleme de rezolvat. 
De aceea avem nevoie de un ajutor 
permanent, calificat din partea co
mitetului orășenesc de partid. Ar fi 
de dorit ca și tov. Gheorghe Con
stantin, secretar cu problemele eco
nomice, să vină mai des în uzină, 
să ne sprijine în învingerea greută
ților pe care le ridică activitatea 
practică.

In cuvîntul său, tov. Dumitru 
Gălățeanu, secretarul comitetului 
de partid de la Fabrica de hîrtie și 
cartoane „Comuna din Paris", a a- 
rătat că problemele calității produ
selor au fost analizate cu regulari
tate în adunările generale ale orga
nizațiilor de bază din întreprindere, 
stabilindu-se măsuri concrete. Re
partizarea la C.T.C. a unor oameni 
bine pregătiți, desfășurarea ritmică 
a producției au avut ca urmare 
faptul că, în anul care a trecut, ca
litatea produselor s-a îmbunătățit.

Despre grija cu care organizațiile 
de partid se ocupă de calitatea pro
duselor au mai vorbit tovarășii Ila- 
rion Botez, directorul Combinatului 
de îngrășăminte cu azot-Piatra 
Neamț, Ion Huțanu, secretarul orga
nizației de bază de la I.M.S. 
„Ceahlăul", Elena Lateș, muncitoare 
la întreprinderea de tricotaje „8 
Martie", și alții.

— Anul trecut, constructorii de 
locuințe au fost aspru criticați — a 

printre care „îmbunătățirea proce
selor tehnologice — factor de creș
tere a productivității muncii. Efi
ciența măsurilor luate în unele în
treprinderi din cadrul ministerului", 
au adus în discuție aspecte ale intro
ducerii tehnicii noi în unele uzine 
chimice, ale modului cum unele di
recții generale se ocupă de aceasta".

Propagandiști cu înaltă pregătire 
au subliniat că un studiu cu 
bogat conținut de idei depinde, 
în primul rînd, de pregătirea lecto
rilor, a conducătorilor de seminar, a 
propagandiștilor în general. Pozitiv 
este ca din cei peste 1 300 de pro
pagandiști existenți în raion aproape 
70 la sută au studii superioare de 
partid și de stat, ceea ce asigură 
în multe cercuri și cursuri de partid 
dezbaterea aprofundată a probleme
lor ideologice.

Merită relevat că delegații care 
au analizat problemele propagandei 
de partid nu s-au limitat să infor
meze conferința asupra unor succe
se — e adevărat importante ale 
muncii lor — ci au semnalat cu ma
turitate politică și unele deficiențe 
ce mai persistă în acest domeniu, 
făcînd și propuneri pentru ridicarea 
calității propagandei de partid. Unii 
dintre ei au arătat că nu toate or
ganizațiile de bază pun pe primul 
plan în activitatea lor ideologică 
conținutul de idei al acesteia, cali
tatea ei. Mai sînt cazuri cînd, din 
cauza insuficientei pregătiri a unor 
propagandiști, în seminarii proble
mele nu sînt tratate în strînsă le
gătură cu preocupările cursanților. 
Pe de altă parte, în unele cercuri 
de economie concretă industrială, 
între altele la Industria Optică Ro- 
mînă, dezbaterile din seminarii se 
desfășoară la nivelul consfătuirilor 
de producție, neglijîndu-se latura 
teoretică a temelor tratate.

în conferință s-a relevat că, în 
ultimul timp, urmărind creșterea ni
velului și eficienței muncii de pro
pagandă, comitetul raional și-a în
dreptat în mai mare măsură aten
ția spre îmbunătățirea compoziției 
corpului dc propagandiști, spre per
fecționarea metodelor de pregătire a 
acestora la cabinet. Pregătirea pro
pagandiștilor pe grupe formate 
după criteriul specificului locului 
de muncă și al nivelului de cu
noștințe ajută, în mod firesc, la 
creșterea nivelului studiului. Re

cauză
Neamț

spus în cuvîntul său ing. Adrian 
Anatolie, membru al comitetului de 
partid de la întreprinderea de cons
trucții nr. 2 Săvinești. Anul acesta 
ne prezentăm cu un bilanț mult 
mai bun. Totuși, în privința calită
ții lucrărilor mai sînt încă anumite 
reclamații îndreptățite din partea 
locatarilor. în unele blocuri există 
denivelări la tencuieli, etanșări ne- 
corespunzâtoare la instalațiile sani
tare, parchete defectuos executate. 
Pentru înlăturarea acestor neajun
suri au fost luate unele măsuri. In 
toate adunările generale ale organi
zațiilor de bază s-a discutat despre 
calitatea lucrărilor ; vom organiza 
cu regularitate schimburi de expe
riență, în cadrul cărora cei mai 
buni muncitori să împărtășească 
din metodele lor. Controlul de cali
tate se va face pe faze de lucrări.

In întreprinderile din Piatra 
Neamț lucrează un mare număr de 
tineri. Felul cum se desfășoară mun
ca politică și culturală pentru edu
carea lor în spiritul moralei comu
niste a fost larg dezbătut în confe
rință Darea de seamă și participan- 
ții la discuții au arătat că în plenare 
ale comitetului orășenesc de partid, 
în ședințe cu activul au fost anali
zate cu regularitate aceste probleme. 
Tinerii au fost îndrumați să urmeze 
cursuri de ridicare a calificării. In 
fața lor s-au ținut expuneri despre 
„Cunoașterea, întreținerea și mî- 
nuirea instalațiilor", urmate de de
monstrații practice făcute de cei 
mai pregătiți maiștri, ingineri și 
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zultate bune dă pregătirea la cabi
netul de partid a celor care conduc 
seminarii de economie concretă in
dustrială, pe ramuri (industria me
talurgică, industria chimică, textilă, 
comerț, cooperație etc.).

Preocupare permanentă 
pentru eficiența 
muncii ideologice

Conferința a subliniat în mod deo
sebit necesitatea ca principalul cri
teriu de apreciere a învățămîntului 
de partid, a întregii munci politico- 
educative să-1 constituie eficacitatea 
lor practică, felul în care contri
buie la formarea și dezvoltarea 
conștiinței noi, socialiste, înrîurirea 
lor asupra rezolvării la timp și în 
bune condiții a sarcinilor de produc
ție. Delegații din mai multe între
prinderi, printre care „Timpuri noi", 
„Flacăra roșie", „Unirea", „Crinul", 
I.O.R. ș.a., au evidențiat în conferință 
aspecte convingătoare ale eficienței 
muncii de educare comunistă duse 
în aceste întreprinderi. Sînt e- 
vidente — au subliniat ei — întărirea 
disciplinei de partid, sporirea spiritu
lui de inițiativă și a combativității în 
adunările de partid și în activita
tea de zi cu zi în secții și ateliere.

Cadrele medicale din spitalul „A- 
lexandru Sahia" — a arătat dr. Du
mitru Minculescu, membru în biroul 
organizației de bază — au elaborat 
anul trecut 23 de lucrări științifice. 
Nivelul științific ridicat al multora 
din ele este o urmare firească a le
gării mai strînse a cunoștințelor teo
retice cu cele izvorîte din practica 
medicală, a orientării materialist
dialectice a cadrelor medicale — 
realizată prin participarea lor la 
dezbaterea temelor de larg interes 
științific în seminariile teoretice or
ganizate în această unitate.

Din dezbaterile conferinței a re
zultat, totodată, că munca politică în 
unele unități comerciale și coope
ratiste, în unele școli, mai ales pro
fesionale, nu se ridică încă la nive
lul exigențelor actuale. Unele cadre 
didactice nu pun în suficientă mă
sură accent pe legarea învățămîn
tului de cerințele vieții, mai consi
deră că educarea cetățenească a 
elevilor ar constitui sarcina exclu
sivă a organizațiilor U.T.M. și nu a 
întregului proces instructiv-educa- 
tiv din școală.

Hotărîrea adoptată de conferință a 
subliniat că principalul obiectiv al 
organizațiilor de partid în domeniul 
învățămîntului de partid, al muncii 
politice de masă, în general, trebuie 
să-1 constituie subordonarea lor în
deplinirii sarcinilor producției, creș
terea continuă a eficienței lor practi
ce în realizarea obiectivelor ce revin 
comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din raion în noul an.

Gheorghe ZAMFIR

tehnicieni. Măsurile luate au ajutat 
pe un mare număr de tineri să-și 
însușească bogate cunoștințe profe
sionale, să devină operatori chimiști 
pricepuți, mecanici, electricieni de 
nădejde.

Subliniind rezultatele bune dobîn- 
dite, darea de seamă și discuțiile au 
scos însă la iveală și neajunsurile 
care mai există în munca de edu
care a tineretului. La Uzinele de fire 
și fibre sintetice Săvinești, la Com
binatul de îngrășăminte cu azot-Pia
tra Neamț și în alte locuri mai sînt 
unii tineri care întîrzie de la lucru 
sau lipsesc nemotivat. Nici comite
tele sindicatelor nu manifestă pre
ocupare în această direcție. In cu
vîntul său, tov. Teodor Ise, secretar 
al consiliului \local al sindicatelor 
Piatra Neamț. îrt loc să arate cau
zele și măsurile ce se vor lua în vii
tor pentru înlăturarea lipsurilor, 
s-a mulțumit să vorbească în gene
ral, fără a se referi la nimic concret 
din munca consiliului local, a comi
tetelor sindicatelor din întreprin
deri.

★

In încheiere, conferința a adoptat 
o hotărîre care prevede sarcinile con
crete ce revin comitetului orășenesc 
de partid și organizațiilor de bază din 
întreprinderi în vederea mobilizării 
oamenilor muncii pentru îndeplini
rea și depășirea prevederilor planu
lui pe 1965. Condițiile tehnico-ma- 
teriale create, îmbunătățirea conti
nuă a activității organizațiilor de 
partid, creșterea competenței lor în 
conducerea economiei, entuziasmul 
oamenilor muncii din Piatra Neamț 
sînt o garanție că întreprinderile 
orașului vor obține în 1965 succese 
și mai mari în munca lor pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Spiridon STĂNEL

N-ar strica mai multă zăpadă (La „Pîrîul Rece")

Scrisori către „Scinteia"
Cum am obținut o recoltă bogată Din oraș 
de sfeclă de zahăr *a combinat

ln 1964, cooperativa agricolă de 
producție din Goicea Mare, regiu
nea Oltenia, a cultivat cu sfe
clă de zahăr 180 ha, recoltînd 
30 100 kg la hectar. Această pro
ducție, realizată în condiții nu din 
cele mai bune sub raportul factorului 
apă, i-a convins pe colectiviști că prin 
aplicarea metodelor agrotehnice înain
tate se pot obține recolte bogate. Cum 
s-a lucrat ? Terenul pentru cultura 
sfeclei de zahăr a fost stabilit încă 
din toamna anului 1963. Culturi pre
mergătoare — griul fi porumbul; în 
general, pe aceste terenuri nu se cul
tivase sfeclă de 4—5 ani. încă din 
toamnă, terenul a fost arat la 37—39 
cm adincime, discuit și grăpat. In vara 
lui 1963, o dată cu executarea ogoa
relor în miriște, 40 ha teren au fost 
îngrășate cu 900 tone gunoi. In timpul 
iernii am fertilizat cealaltă parte din 
teren cu 400 tone mraniță, 40 tone 
superfosfat și 6 400 kg uree. Am dat 
uree pe 80 ha —- cel mai slab teren, 
cîte 80 kg la hectar. Semănatul a 
fost făcut între 27 martie — 4 aprilie. 
Invățînd din proprie experiență, bri
gadierii și șefii de echipă au ajuns 
la concluzia că la semănat, trebuie, 
evitată tasarea solului. Tocmai de 
aceea am executat minimum de lu
crări de pregătire a solului cu trac
torul. Dacă vrem să avem sol netasat, 
răsărire uniformă, să putem executa 
ușor pra,filele și mai ales să recoltăm, 
ușor sfecla, atunci primăvara, cind 
solul e afinat, nu trebuie să folosim 
unelte prea grele. După semănat am 
dat cu un tăvălug ușor de lemn pe 
care s-a pus, spre a-i spori greutatea, 
o grapă lanțată de la semănăturile 
SU 29. Lucrarea s-a făcut perpendi
cular pe semănătură. Plantele au ră
sărit rapid și uniform. Dacă în 1963, 
la 16—17 aprilie noi semănăm încă 
sfecla de zahăr, în 1964 la această

Nici după doi ani
La începutul anului 1963, Institutul 

dc proiectări de uzine și instalații me
talurgice (l.P.R.O.M.E.T.) a încheiat 
un contract cu Uzina centrală de re
parat utilaj minier din orașul Dr. Pe
tru Groza, prin care această uzină se 
obliga să execute și să livreze piese 
de schimb pentru sondeze manuale tip 
C.S.A. : burghie-sapă de diverse di
mensiuni. juguri pentru prăjini de fo
raj, somiere dc coloană etc. Pînă la 
sfîrșitul anului 1963, cu toate insisten
țele noastre și promisiunile făcute, u- 
zina nu și-a îndeplinit obligațiile a- 
sumate. Au urmat discuții, noi tratati
ve, după care a fost încheiat un nou 
contract cu termene de execuție pen
tru anul 1964. Dar nici anul trecut

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Cavalerul rozelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă: 
Văduva veselă — (orele 19,30). Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Emineseu — (orele 15), Regele 
Lear — (orele 19,30), (sala Studio) : 
Moartea unui artist — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Rinocerii — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 • A) : 
Dragă mincinosule — (orele 19,30). Tea
trul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Act venețian — (orele 19,30), (saia Stu
dio) : Scandaloasa legătură — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele
19,30).  Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): 
Doi pe un balansoar — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Harap Alb — (orele 10,30). 
Teatrul regional București (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34) : Sera melodiilor — (o- 
rele 20). Teatrul evreiesc de stat : Frank 
al V-lea — (orele 20). Teatrul „Țăndări
că" : Ocheșei și Bălăioara — (spectacol 
pentru copii — orele 16), Eu și materia 
moartă — (spectacol pentru adulți — 
orele 20,30). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Carnaval la Tă- 
nase — (orele 20), (sala Victoria) : Aven
turile unei umbrele — (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe — (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol prezentat de ansamblul 
circului italian Medrano — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Șeful j Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21), Excelsior 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Cala- 
buch : Luceafărul (9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18,15; 20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Can-Can — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9,30; 12,30; 15,30;
18,30; 21,15). La patru pași de Infinit : 

dată terminam de executat prașila I. In 
alți ani, atît praștia I ca și alte pra
știe se executau cu sapa obișnuită. 
In 1964, încă din iarnă am organizat 
confecționarea săpăligilor la atelierul 
nostru de fierărie. Le-am confecționat 
din sape vechi, la lățimea de 20—22 
cm. Utilizînd săpăliga la cele, patru 
prașile, noi am putut mobiliza mai 
profund solul de la. 3—4 cm la pra
știa I la 10—12 cm la prașila a 4-a. 
Rareori săpăligile mai tăiau vreo 
sfeclă.

Poate că la nici o altă cultură n-am 
fost așa de pretențioși cu densitatea 
la mp la hectar ca la sfecla de zahăr. 
Cea mai mică densitate a fost de 
85 000 plante la ha, iar cea mai mare 
am realizat-o pe 98 ha — 105 000 
plante la ha. Acolo unde densitatea 
a fost mai mare s-a obținut și pro
ducție mai mare. Echipa lui 1. 7.dren- 
ghea, care pe un hectar a lăsat' o 
densitate de 115 000 plante, a scos 
51 600 kg rădăcini. Sfecla de zahăr 
a fost cultivată, pe bază de contract 
cu statul. Pentru producția valorifi
cată gospodăria noastră a încasat 
peste 2 000 000 lei.

Ce am făcut pentru ca și în 1965 
să obținem o producție sporită de 
sfeclă de zahăr ? Am repartizat din 
vară solele pentru cultura sfeclei de 
zahăr, acolo unde n-a mai fost culti
vată sfecla de mulți ani. Terenul a 
fost imediat arat adine și fertilizat 
cu 400 kg superfosfat la hectar. In 
toamnă terenul a fost discuit și nive
lat. Acum, în timpul iernii, cărăm 
urină de la grajduri, mraniță și ce
nușă. Colectiviștii din brigăzile nr. 4, 
3, 2 și 5 sînt ltitr-o adevărată între
cere pentru a fertiliza cit mai bine 
solul destinat culturii sfeclei de zahăr.

Ion PERȘINARU 
ing. agronom

uzina nu și-a respectat angajamentul, 
ln cursul lunii decembrie, conducerea 
uzinei ne-a încunoștiințat în scris că 
contractul nu va fi îndeplinit. Trebuie 
să arătăm că nelivrarea pieselor de 
schimb a pricinuit greutăți in execu
tarea forajelor de mică adincime ne
cesare pentru diferite lucrări pe care 
le proiectează institutul nostru.

Este cazul ca atît conducerea uzinei, 
cit și organele tutelare din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini să 
analizeze această situație și să ia mă
suri pentru livrarea pieselor de schimb.

V. CONSTANTIN 
l.P.R.O.M.E.T.

Republica (9.15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Modern (9,45: 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21). 
O zlnă ca-n povești : Carpați (10; 12; 14; 
10). Intllnire cu spionul : Sala Palatului 
R. P. Romine (seria de bilete 1 274 — 
orele 19,30), București (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45). Feroviar (9; 11,15; 13,45; 
16,15; 13,45; 21,15). Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Climate — cinemascop: 
Victoria (9,45; 12,30; 15.15; 18; 20,45), Bu- 
cegb (9,45; 12,30; 15,15: 18; 21). Hamlet — 
cinemascop : Central (10; 13,15; 16,30; 
19,39), Rahova (16: 19). Sălbaticii de pe 
rlul morții — cinemascop: Lumina (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Ferentari
(14; 16; 10; 20). Sedusă și abandonată: 
Union (11; 15,30; 18; 20,30), Buzești (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Două povestiri — Gran- 
gnrelul cel sfios —- Omul de zăpadă — 
Căciulița cu ciuc roșu — Supărare : 
Doina (orele 10 dimineața). Umbrelele 
din Cherbourg : Doina (11,30; 13,45: 16; 
13.15; 20,30). Povești de primăvară — 
Chitara și claxonul — O strîngere de 
inînă peste Baltica — Goblenurile din 
Bratislava — Sport nr. 6 —- Monumen
tele Romei antice în Bulgaria : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Diavolul de
șertului : Ciulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 
20), Flamura (9; 11,45, 14,30: 17,15: 19,45). 
Șapte ani de căsnicie — cinemascop: în
frățirea între popoare (10; 15,30; 17,45;
20). Teama : Cultural (16; 18,15; 20,30). A- 
desgo (15,30; 18; 20,30). Cartouche — ci
nemascop : Dacia (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Ghinionistul : Unirea (16; 18,15;
20.30) , Lira (15; 17; 19; 21). Judecătorul de
minori: Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Floreasca (15,45; 18,15; 20,45) Doi 
în stepă : Flacăra (16; 18; 20). Casa ne
terminată ; Vitan (16; 18,15; 20,30), Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Veselie la Acapulco: 
Miorița (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). 
Maria : Munca (16; 18,15; 20,30), Pacea 
(16; 18; 20). încurcătură blestemată :
Arta (15; 17,45; 20,30), Progresul (15; 17.45;
20.30) . Comoara din Vadul Vechi : Moși

De la Tr. Măgurele pînă la șantie
rul Combinatului de îngrășăminte 
chimice sînt cîfiva kilometri. Trans
portul la lucru și înapoi trebuie să fie 
asigurat cu autobuzele întreprinderii 
de gospodărie orășenească (I.G.O.) 
Tr. Măgurele. După cîte sînt infor
mat, pentru deservirea acestui traseu 
I.G.O. dispune de 11 autobuze. Dar 
de cînd lucrez pe șantier n-am văzut 
decît 2—3 autobuze. Din această 
cauză deplasarea la lucru și înapoi 
este la bunul plac al șoferilor. Orele 
de plecare și sosire nu corespund cu 
programul nostru de lucru. De aceea, 
aștepți in stații cîte o jumătate de 
oră și chiar mai mult. Iarna, depla
sarea la lucru este și mai anevoioasă. 
Dacă s-ar trimite în cursă toate ma
șinile, dacă s-ar urgenta repararea 
celor aflate în revizie și s-ar stabili 
ca, circulația să se desfășoare după 
un.orat precis (care„să fit afișat șl 
în stații} situația s-ar reglementa.

Cred că Sfatul popular regional 
București ar trebui să analizeze pro
blema transportului în comun la Tr. 
Măgurele, știut fiind că, o dată cu 
construcția combinatului, populația 
orașului a crescut și deci și mijloa
cele de transport au devenit insufi
ciente.

Ing. Mircea FLORESCU 
Tr. Măgurele

Archiud: o istorie 
de milenii

In toamna anului 1957, colectivul 
nostru de cercetători ajutați de prie
tenii muzeului — colectiviști și inte
lectuali din partea locului — au făcut 
primele recunoașteri în comuna Ar
chiud, la locul numit Dîlme. A« fost 
identificate aici urmele unor așezări 
omenești din perioada picistorică — 
unelte de piatră și resturi de vase 
din lut. Aceste descoperiri ne-au 
determinat să continuăm săpăturile 
în comună La locul numit „Fundă
tura" am descoperit urmele unei alte 
așezări omenești mai mari. Am găsit 
vetre de foc, cuptoare pentru încăl
zit sau pentru pîine, unelte de piatră, 
bronz sau fier, topoare, răzuitoare, 
rîșnițe, monede, obiecte de podoabă 
și o cantitate apreciabilă de ceramică. 
In partea de hotar a comunei numită 
Ia „Hînsuri", am depistat morminte 
unde, alături de vase de lut — urne 
— am găsit groapa rugului în care 
erau arse cadavrele, brățări, coliere, 
fihule din bronz și fier frumos orna
mentate. Acest material arheologic 
ilustrează istoria multimilenară a te
ritoriului comunei Archiud.

Ștefan DĂNILĂ 
directorul muzeului din Bistrița

lor (15,30; 18; 20,30). Ziua fericirii — ci
nemascop : Viitorul (16; 13.15; 20,30).
30 de ani de veselie : Crîngași (16; 18; 
20), Cotroceni (15; 17; 19; 21). Roșu și ne
gru (ambele serii) : Volga (9.30; 13. 16.39; 
20). Ivailo : Drumul Sării (15,30: 17.45; 
20). Musafiri eludați pe muntele de 
gheață : Cosmos (16; 18,15; 20.30). Străi
nul — cinemascop (ambele serii) : Co- 
lentina (15,30; 19)

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19.10 — Echipajul Val- 
Vîrtej primește oaspeți. 20,10 — Mește
șug milenar — film documentar. 20,30 — 
Filmul artistic Dragoste neîmplinită. în 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : vremea a fost schimbă

toare, cu cerul mai mult noros in Banat 
și Ardeal, unde a nins local. In rest cerul 
a fost variabil. Vîntul a suflat potrivit 
din sectorul vestic, cu intensificări lo
cale, iar în Moldova izolat a spulberat 
zăpada. Temperatura acrului la orele 
14 era cuprinsă între 5 grade la Sfintu 
Gheorghe-Deltă, Rîmnicu Vîlcea și mi
nus 4 grade la Miercurea Ciuc. In Bucu
rești : Vremea a fost schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 5 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 8, 9 și 10 ianua
rie. In țară : Vreme relativ rece, cu ce
rul mai mult noros. Va ninge local. Vîn
tul va sufla potrivit, predominînd din 
sectorul nordic. Temperatura în scădere; 
minimele vor fi cuprinse între minus 3 și 
minus 13 grade iar maximele între mi
nus 5 și plus 5 grade. In București s 
Vreme rece, cu cerul mal mult noros. Va 
ninge slab. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în scădere.



Nr. 6492 SCÎNTETA Pag. 5

La clinica chirurgicală a spitalului „Carol Davila" din Capitală func
ționează un laborator de explorări și radioizotopi care efectuează lu
crări de cercetare în domeniul utilizării radioizotopllor in chirurgie. Cli
nica este dotată cu aparatură de specialitate la un nivel corespunzător 

cerințelor moderne

Sportivi romitti peste hotare Clasamentele F.I.T.M.
ȘAH

S-a încheiat turneul 
de la Hastings

in clasament
Florin Gheorghiu al doilea

In runda a 8-a 
a turneului inter
național de șah de 
la Hastings, cam
pionul romîn Flo
rin Gheorghiu, 
jucînd cu albele, 
l-a învins în 48 de 
mutări pe Pfleger 
(R.F.G.). Alte re
zultate : Rocha — 
Littlewood 1—0; 
Nona Gaprindaș- 
vili — Hindle 
1—0; Lee — Mar- 
dle remiză. Cîte- 
va surprize au 
marcat ultimele 
runde ale turneu
lui : fostul lider al

clasamentului — Gligorici — a pierdut 
partida întreruptă cu Keres, iar în run
da a 9-a a cedat în fața lui Hindle. 
Reprezentantul țării noastre, Florin 
Gheorghiu, a remizat cu Lee (Anglia), 
reușind să ocupe locul doi, la egalitate 
de puncte cu Gligorici dar cu un co
eficient Soneborn mai bun. Campionul 
mondial de juniori s-a comportat re
marcabil în acest tradițional turneu, 
confirmînd progresul său printr-un joc 
matur. în runda a treia Florin Gheor
ghiu a făcut remiză cu Keres.

Clasamentul final : Paul Keres 
(U.R.S.S.) 8 puncte; 2. Florin Gheor
ghiu (R. P. Romînă) 6,5 puncte ; 3. S. 
Gligorici (Iugoslavia) 6,5 puncte ; 4. H. 
Pfleger (R. F. Germană) 6 puncte ; 5. 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) 5 puncte 
etc.

Cum sînt folosite îngrășămintele chimice
(Urmare din pag. I-a)

superfosfat și peste 200 kg azotat de 
amoniu la hectar) și a obținut de pe 
cele 800 hectare cultivate cu grîu o 
producție medie de 2 001 kg la hec
tar ; a doua unitate, folosind numai 
142 kg superfosfat și 154 kg azotat 
la hectar, a obținut de pe cele 1 002 
hectare însămînțate, 2 275 kg de 
grîu la hectar.

Faptul că la G.A.S. Rusănești efi
ciența economică a îngrășămintelor 
n-a fost pe măsura posibilităților 
este demonstrat și de următorul caz. 
Aici, pe o tarla de 88 de hectare 
unde grîul din soiul Bezostaia a 
avut ca premergătoare porumbul și 
griul și unde s-au administrat 150 
kg azotat de amoniu la hectar, re
colta a fost de 1 962 kg boabe la 
hectar. Pe o altă parcelă, de 9 hec
tare, unde atît soiul cultivat cît și 
planta premergătoare au fost ace
leași, dar s-au folosit 280 kg azo
tat de amoniu la hectar, producția 
medie a sporit la 2 000 kg. A fost 
rentabilă această investiție ? E lim-» 
pede că nu. Cu cele 41 de kilograme 
de azot substanță activă administra
te în plus la hectar, pe această ulti
mă parcelă, s-a obținut un spor de 
numai 38 kg de grîu, care nu aco
peră cheltuielile făcute prin admi
nistrarea suplimentară a îngrășă
mintelor.

Situații ca cele arătate mai sus 
sînt cauzate, in bună măsură, de cu
noașterea aproximativă a cantităților 
de substanțe hrănitoare care există 
în soi la un moment dat. în legă
tură cu aceasta tov. Marin Colțalu, 
directorul gospodăriei de stat Robă- 
nești, a spus :

— Fără îndoială, rezultatele ana
lizelor chimice de laborator, care 
ne informează asupra conținutului 
de azot, fosfor și potasiu al diferi
telor tipuri de sol existente în 
gospodării, ca și observațiile proprii 
făcute de-a lungul anilor constituie 
o bază științifică de utilizare a în
grășămintelor, de stabilire a unor 
doze corespunzătoare pentru fiecare 
tarla. Necazul este însă că aceste 
analize se fac foarte rar, la 3—4 ani 
o dată și chiar mai mult. Or, în tim
pul scurs de la o analiză la alta, în 
sol au loc procese biochimice pro
funde care schimbă substanțial ra

HANDBAL

Dinamo-U.S. Ivry 34-17
Echipa masculină de handbal Dina

mo București a jucat marți seara la Pa
ris in compania echipei U. S. Ivry, cam
pioana Franței. Handbaliștii romîni au 
prestat un joc spectaculos repurtînd o 
categorică victorie cu scorul de 34—17

Punctele echipei Dinamo au fost 
realizate de Hnat (6), Mozer (5), Nica 
(4), Costache I (4), Costache II (1), Io- 
nescu (4), Ivănescu (4), Mureșan (2), 
Popescu (1), Coman (2), Covaci (1). 
Pentru gazde au marcat Rene Richard 
(7), Michel Richard (3), Ridouh (3), 
Avenet (2), Benzoni (1) și Gegas (1).

Tinerii bucureșteni 
au pierdut la Aue

în continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în R. D. Germană, echipa 
de handbal (tineret) a orașului Bucu
rești a jucat la Aue în compania for
mației locale Wismut. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 18—16 
(15—8). Astăzi, la Halle, bucureștenii 
întîlnesc formația Chemie.

ALTE ȘTIRI
• Comitetul olimpic al Mexicului a 

anunțat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că Jocurile Olimpice care vor 
avea loc în 1968 la Mexico City se vor 
desfășura între 12 și 27 octombrie. Me
teorologii mexicani au arătat că în 
această perioadă în Mexic vremea este 
excelentă.

• într-un mecl-tur, contînd pentru 
optimile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet (masculin), 
echipa cehoslovacă Spartak Zjs Brno 
a învins cu scorul de 82—76 (34—36) 
echipa S C. Chemie Halle. Returul va 
avea loc la Brno.

• La Madrid, în semifinalele cam
pionatului mondial masculin universi

portul dintre diferitele elemente a- 
flate la dispoziția plantelor. Această 
greutate pe care o întîmpinăm poate 
și trebuie să fie înlăturată. Socotim 
că la nivelul trustului sau al regiu
nii ar trebui să se creeze condiții 
care să permită executarea la inter
vale de timp mult mai scurte și cu 
mai multă operativitate a analizelor 
probelor de sol trimise de noi.

Cînd administrăm 
îngrășămintele, 
cu ce mijloace 
și cum ie păstrăm

— în ce privește perioada optimă 
de administrare a îngrășămintelor — 
a subliniat tov. Constantin Ghio- 
nea, directorul gospodăriei de stat 
Afumați — lucrurile sînt foarte 
clare. Superfosfatul, bunăoară, este 
introdus în pămînt o dată cu ară
turile de vară sau, în caz că nu reu
șim aceasta, concomitent cu pregă
tirea solului, cu grapele cu discuri. 
Azotatul de amoniu se administrea
ză în două reprize : 50—70 la sută 
din doza stabilită înainte de semă
natul griului, iar restul primăvara 
timpuriu, pe zăpadă sau îngheț, nu 
mai tîrziu de începutul lunii martie.

în marea majoritate a gospodării
lor din trust aceste reguli sînt res
pectate întocmai. Dar mai sînt și 
situații cînd acest lucru nu se 
poate realiza. Sînt gospodării, ca 
G.A.S. Afumați, care în toam
na anului 1963 au dat pe unele 
suprafețe îngrășăminte cu azot 
abia la data de 19 noiembrie, 
adică după aproape o lună de la se
mănat ; alte unități, ca G.A.S. Redea, 
în primăvară au împrăștiat azotatul 
de amoniu tîrziu, în martie și chiar 
la începutul lunii aprilie. în aseme
nea situații efectul pozitiv al îngră
șămintelor s-a micșorat simțitor, ba 
chiar a fost dăunător. în primul 
caz, micile plante de grîu n-au avut 
la dispoziție la timp azotul care să 
le ajute să se dezvolte bine de la 
început, să intre viguroase în. iarnă, 
în al doilea caz, datorită încorpo
rării în sol cu întîrziere a azotului, 
perioada de vegetație a grîului s-a 
prelungit, ceea ce a dus la pierderi 
de recoltă prin șistăvire, la depre
cierea calității boabelor.

Informații
Institutul romîn pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
miercuri la Casa universitarilor o 
seară culturală consacrată celei de-a 
6-a aniversări a victoriei revoluției 
cubane. Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul învățămîntu- 
lui, oameni de știință și cultură. Au 
fost prezenți Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, precum și alți membri ai 
corpului diplomatic. Cu acest prilej, 
prof. univ. Gh. Buzdugan, director 
general în Ministerul învățămîntu- 
lui, a împărtășit impresiile sale 
dintr-o călătorie în Cuba. A urmat 
un recital de poezie cubană.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 1 din 6 

ianuarie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

40 28 42 35 9 33.
Numere de rezervă : 18 44.
Fond de premii : 481 837 lei.

• Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu pe primele 

două locuri

Federația internațională de tenis de 
masă a alcătuit clasamentele celor mai 
buni jucători și jucătoare înaintea cam
pionatelor mondiale care vor avea loc 
în cursul lunii aprilie la Ljubljana (Iu
goslavia). După aceste clasamente se 
vor întocmi tablourile de „favoriți" 
pentru noua ediție a mondialelor.

în lipsa campioanei mondiale de la 
Praga, japoneza Matsuzachi, care a a- 
bandonat activitatea competițională, 
primul loc a fost atribuit campioanei 
R. P. Romîne, Maria Alexandru, fina
listă la Praga. Pe locul doi se află Ella 
Constantinescu, urmată de Masako 
Seki (Japonia), Noriko Yamanaka (Ja
ponia), Han Iu Cen (R. P. Chineză) etc.

Clasamentul masculin : 1. Ciaun Tse 
Tun (R. P. Chineză) — campion mon
dial ; 2. Li Fu Iun (R. P. Chineză) : 
3. Cian Ci-lin (R. P. Chineză) ; 4. Kioji 
Kimura (Japonia) ; 5. Tsu Iun-shin 
(R. P. Chineză) etc.

tar de handbal, echipa R. F. Germane 
a învins cu scorul de 17—13 (10—5) 
echipa Suediei, iar Spania a întrecut 
cu 17—10 (8—5) reprezentativa Fran
ței. In finală se vor întîlni echipele 
R. F. Germane și Spaniei.

• Cu disputarea concursului de sări
turi cu schiurile de la Bischofshofen 
(Austria) a luat sfîrșit competiția pen
tru turneul celor „4 trambuline”. în 
ultima „manșă" victoria a revenit nor
vegianului Bjoern Wirkola, care a rea
lizat 94,4 m și respectiv 103 m (220,2 
puncte). In clasamentul general, pri
mul loc a fost ocupat de Thorgeir 
Brandtzaeg (Norvegia) cu 869,5 puncte.

Aceste deficiențe, s-a subliniat în 
cadrul discuțiilor purtate, sînt cau
zate în cea mai mare măsură de so
sirea cu întîrziere, în unele ca
zuri, a cantităților de îngrășă
minte prevăzute, de faptul că 
nu în toate unitățile sînt asigu
rate mijloacele necesare de împrăș- 
tiere și spațiile de depozitare. Lipsa 
mijloacelor de împrăștiere duce nu 
numai la pierderea momentului op
tim de administrare a îngrășămin
telor, ci și Ia executarea unei lu
crări de proastă calitate. O preo
cupare sporită din partea orga
nelor de resort pentru asigurarea la 
timp a mijloacelor de împrăștiere 
va contribui la înlăturarea acestor 
neajunsuri. Totodată, se impune o 
utilizare mai rațională a mijloacelor 
de împrăștiere existente (avioane, 
mașini tractate etc.).

în legătură cu depozitarea în
grășămintelor, tov. Mihai Popa, di
rectorul gospodăriei de stat Șopîr- 
lița, a arătat că această ches
tiune trebuie să se bucure de cea 
mai mare atenție atît din par
tea celor care utilizează îngrășămin
tele, cît și a acelora care le produc. 
De ce ? Ținute sub cerul liber, în 
ploaie și zăpadă sau în adăposturi 
umede, îngrășămintele chimice se 
deteriorează, se transformă în bolo
vani. în asemenea cazuri, pentru a 
le putea încorpora în sol este ne
voie să le mărunțești bine, să chel
tuiești multă forță de muncă, mulți 
bani, să pierzi timp prețios.

Consiliile multor gospodării (Băi- 
lești, Redea, Bîrca, Segarcea etc.) au 
rezolvat operativ, în mod corespun
zător, problema adăpostirii în bune 
condiții a îngrășămintelor chimice, 
amenajînd șoproane sau alte obiec
tive. Ca urmare, aici păstrarea în
grășămintelor se face în condiții 
bune, ceea ce înlesnește administra
rea lor la timp, uniform ; în plus, 
se preîntîmpină irosirea banilor pen
tru măcinarea lor. Dar, din păcate, 
în această privință pot fi citate și 
exemple negative : G.A.S. Nădejdea, 
Dobrosloveni și altele.

Amenajarea de șoproane sau de 
alte obiective care să asigure buna 
păstrare a îngrășămintelor pînă la 
administrare nu necesită fonduri 
mari — s-a subliniat în cadrul dis
cuțiilor purtate. Trebuie însă spirit 
de bun gospodar, inițiativă, interes.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
AMERICA LATINA ÎN 1964„GLOB ALISMUL"

Șl IMPLICAȚIILE LUI

Cunoscutul comentator american 
Walter Lippmann publică în ziarul 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
un articol asupra politicii externe a 
S.U.A.

în ultimul timp, lucrurile au mers 
prost pentru noi în Extremul Orient și 
in Africa. în cursul verii, cînd cea mai 
mare parte a atenției noastre era ațintită 
asupra alegerilor, guvernul de la Saigon, 
față de care sîntem atît de profund 
angajați, a început să se destrame. Iar 
în Congo, guvernul Adoula, pe care îl 
sprijineam s-a prăbușit și ne-am pome
nit angajați față de Moise Chombe care 
este pentru întreaga Africă, cu excep
ția minorității albe din sud, ca o pînză 
roșie pentru un taur. Aceste două nefe
ricite angajamente sînt focarul infecției 
din care provine febra de antiamerica- 
nism care a cuprins lumea de culoare.

La O.N.U. ni s-a vorbit înfr-un 
limbaj al violenței nemaiauzit pînă în 
prezent, în timp de pace. în momentul 
cînd este scris acest articol, depinde 
doar de un fir de păr ca să se formeze 
sau nu o majoritate antiamericană în 
Adunarea Generală a O.N.U.

în timp ce am realizat unele progrese 
limitate în Europa și America Latină, 
situația s-a înrăutățit din ce în ce mai 
mult în Africa și în Asia. Am face bine 
să reflectăm asupra situației începînd 
prin a ne da seama că, în urmă cu 25 
de ani, cînd a început cel de-al doilea 
război mondial, nu a trecut niciodată 
prin mintea vreunui strateg sau diplo
mat american că noi ani putea inter
veni într-un război civil congolez sau 
că am putea menține armate în Coreea 
sau Asia de sud-est.

Dificultățile serioase în care ne gă
sim astăzi se află în regiunile confuze, 
în care am acceptat răspunderi de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război mon
dial. Este vorba de regiunile confuze 
ale Asiei și Africii unde vechile sisteme 
coloniale belgian, francez, englez (a- 
proape complet, dar nu în întregime), 
japonez și olandez s-au prăbușit. Impe
riul portughez din Africa este în mare 
primejdie. în aeest gol de putere de 
pe două continente, noi ne-am lăsat 
absorbiți.

Noi am îngăduit ca ideologia războiu
lui rece să aibă precădere în mintea 
noastră, față de propriile noastre inte

PERSPECTIVE VEST-EUROPENE

Revista „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT" publică un am
plu reportaj pe baza coresponden
țelor primite din Londra, Geneva, 
Paris și Roma, consacrat perspecti
velor economice și politice ale Eu
ropei occidentale în 1965.

în noul an, Europa occidentală este 
îngrijorată nu de amenințarea războ
iului, ci de a declinului economic, se 
arată în introducerea articolului. în mo
mentul în care această parte a lumii 
intră în noul)an, în Europa se ridică 
tot mai multe semne de întrebare și 
riscurile se măresc. Rezultatul este că 
anul ce începe s-ar putea dovedi un 
an de crize. în atmosferă nu plutește 
o criză de război... în loc de aceasta, 
situația este dominată de două princi
pale incertitudini.

în 1965, o amenințare continuă o 
constituie criza de încredere în lira 
sterlină a Angliei. Este larg răspîndi- 
tă părerea că poporul și guvernul en
glez, pentru a evita devalorizarea lirei, 
vor accepta deflația necesară. Dacă to
tuși în Anglia are loc devalorizarea, re
percusiunile ei se vor face repede sim
țite asupra dolarului american și a 
unor valute importante ale Europei 
occidentale. O criză ce ar afecta alian
ța occidentală constituie totdeauna o 
primejdie cît timp președintele Fran
ței, Charles de Gaulle insistă să obțină 
drept preț al colaborării dreptul de a 
proceda după cum dorește.

Nimeni nu prezice acum o recesiu
ne pentru anul 1965 dar boom-ul din 
Europa occidentală pare să se îndrep
te acum spre o perioadă critică. Un 
bancher din Elveția, a cărui părere este 
apreciată, comentează în felul urmă
tor: „Sentimentul de nesiguranță și 
îndoială se intensifică. Serioasele difi
cultăți ale anului, dacă nu vor fi re
mediate, pot tîrî continentul spre o cri
ză de încredere. Riscul unei dări îna
poi este acum mai mare decît oricînd 
după război". în țările din Europa occi
dentală, prețurile cu amănuntul vor 
crește din nou mai repede decît în Sta
tele Unite. Rezultatul va fi că guver

SE VA HRĂNI OMENIREA 
CU PILULE I

Institutul de cercetări Max Planck 
din Dortmund (R. F. Germană) a reu
șit să realizeze un aliment bogat în 
calorii și tedus ca volum, plăcut la 
gust, cu o putere nutritivă egală cu 
1 845 calorii, adică atît cît este nece
sar unui om pentru o zi, în condiții 
normale. Se presupune că el va fi folo
sit de expedițiile care pornesc spre țări 
îndepărtate, în deșerturi, la poli. După 
cum relatează ziarul italian „II Gior- 
no“, experimentarea practică a pre
paratului s-a făcut cu 41 de femei și 
39 bărbați timp de 13 zile. Femeile 
au suportat experiența mai bine decît

rese naționale. Noi am angajat presti
giul nostru, sume mari de bani și multe 
vieți americane în efortul de a asigura 
guverne care să reziste și să înfrîngă 
revoluția care cuprinde lumea slab 
dezvoltată.

Ca urmare, noi ne-am extins în mod 
excesiv în regiuni în care nu avem in
terese vitale primordiale. Noi am risipit 
asistența noastră în așa măsură încît 
ajutăm pe fiecare cu cîte puțin și pe 
nimeni suficient. Mai mult, noi nu am 
avut timp, bani sau energie suficientă 
pentru a ne preocupa de adevăratele 
noastre interese vitale mai aproape, în 
țară. în acest «globalism» și această 
risipire, noi am creat suficientă dezamă
gire și frustrare încît ele să genereze 
un val de antiamericanism.

Dificultatea este că noi nu ne-am 
ocupat de interesele noastre primordiale 
vitale. Un -interes vital primordial este 
acela în care este implicată securitatea 
și' bunăstarea unei națiuni. Securitatea 
și bunăstarea noastră nu sînt implicate 
în Asia de sud-est și în Coreea și nu 
au fost implicate niciodată. Un interes 
vital primordial este acela care poate fi 
promovat și apărat prin mijloace calcu
late, iar nu prin mijloace de sinucidere.

în lumina acestui criteriu, noi am fost 
de ia sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial angajați într-un mod care de
pășește cu mult interesele noastre vitale 
primordiale și depășește cu mult raza 
noastră de acțiune militară și politică. 
Noi nu putem pune Africa și Asia în 
ordine, în conformitate cu idealurile 
noastre de ordine. Noi avem dificultăți în 
aceste regiuni, deoarece ne-am depășit 
atribuțiile. Nu există un adevărat spri
jin național pentru aceste aventuri, iar 
poporul nostru nu este dispus, pe bună 
dreptate, să mizeze pe ele destinul său.

Dacă se va obiecta că aceasta în
seamnă «izolaționism», aș răspunde afir
mativ. Este «izolaționism» dacă anali
zarea intereselor noastre vitale și înțe
legerea limitelor capacității noastre în
seamnă izolaționism. Este «izolaționism» 
în comparație cu «globalismul», care a 
devenit la modă după cel de-al doilea 
război mondial.

Și ce importanță are ? Noi înțelegem 
limpede interesele noastre vitale în 
Europa și în cele două Americi. în 
zonele exterioare ale angajamentelor 
noastre postbelice este timpul să ne 
spunem că sînt multe în joc și că tre
buie să fim călăuziți nu de ideologia 
noastră emoțională, ci de examinarea la 
rece și calcularea interesului nostru 
național.

nele și băncile centrale își vor menți
ne presiunile lor împotriva inflației, 
chiar dacă aceasta ar însemna încetini
rea creșterii economice. Există temerea 
că creșterea rapidă a prețului de cost 
va submina poziția competitivă a Eu
ropei pe piețele mondiale, așa cum este 
cazul într-o oarecare măsură cu An
glia.

Anglia, Italia și Franța sînt țări în 
care perspectiva nu este promițătoare, 
în comparație cu acestea, perspectiva 
Germaniei occidentale și a unor țări 
mai mici pare să fie mai luminoasă.

Situația din Anglia aruncă o umbră 
asupra întregului continent. Există un 
consens general că guvernul englez va 
trebui să aleagă, fie o politică defla- 
ționară drastică, în tot cursul anului 
1965 și, probabil, în 1966, pentru a în- 
frîna cererea internă, fie să înfrunte 
necesitatea devalorizării lirei sterline 
pentru a stimula exporturile. Totuși, 
dacă devalorizarea va duce la o deva
lorizare asemănătoare a altor valute, 
englezii vor avea prea puțin de cîști- 
gat, în cazul cînd în genere vor avea 
de cîștigat. Deocamdată, guvernul la
burist al Angliei urmează o politică de- 
flaționară modei ată.

Mulți bancheri și alți experți de pe 
continent se așteaptă ca guvernul la
burist al Angliei să decidă o devalo
rizare a lirei sterline în cursul anului 
1965, în speranța de a cîștiga timp 
pentru a produce schimbări în struc
tura industriei britanice. Cîrpăcirea li
rei sterline ar putea foarte repede pro
duce o criză monetară care să afec
teze dolarul și valutele Europei conti
nentale.

în Italia, economia rămîne într-o sta
re de „convalescență" în urma crizei 
neașteptate care a avut loc în primă
vara anului 1964. Inflația continuă să 
rămînă o problemă. Investițiile din a- 
semenea domenii fundamentale cum 
sînt bunurile capitale și construcțiile 
lîncezesc. Ca urmare, această țară n-a 
ieșit încă din dificultăți.

în Franța, starea de spirit este mai 
puțin optimistă decît era în urmă cu 
un an. Guvernul a fost nevoit să aplice 
frîne stricte asupra creditului și cheltu
ielilor publice pentru a învinge „men
talitatea inflaționară" a oamenilor de 
afaceri. Aceasta cauzează o oarecare în
cetinire a întregii economii.

între timp, guvernul francez pregă
tește un plan pentru limitarea inves
tițiilor americane în Europa occiden
tală. El speră să convingă alte guver- 

bărbații, care au simțit nevoia să bea 
mai multă apă.

EXPEDIȚIE OCEANOGRAFICĂ

Expediția oceanogiafică sovietică 
de pe nava»„Mihail Lomonosov" a 
terminat prima etapă a cercetărilor. 
Ea a efectuat un întreg ciclu de lu
crări în regiunea Groenlandei din 
partea de noid-est a Oceanului At
lantic. Datele culese permit să se cu
noască influența curentului rece al La
bradorului asupra caracteristicii hidro
logice a regiunii Newfoundland, unde 
navele sovietice pescuiesc în tot 
cursul anului. Este pentru prima 
oară cînd asemenea cercetări au fost 
efectuate în partea de nord a Atlan
ticului, în condițiile iernii polare.

Sub titlul „America Latină in 1964“ 
ziarul „LE MONDE" publică un arti
col al cunoscutului om de știință bra
zilian Josue de Castro, autorul cărții 
„Geografia foamei", fost director al 
F.A.O. (Organizația O.N.U. pentru ali
mentație și agricultură) și conducător al 
delegației braziliene pe lingă Oficiul 
european al Națiunilor Unite de la Ge
neva.

Marele eveniment al anului 1964 în 
America Latină nu s-a produs. în reali
tate, nimic nu s-a întîmplat în această 
perioadă care să fi modificat serios sta
tu quo-ul din această regiune.

Un lucru este însă neîndoielnic : lati- 
no-americanii, în calitate de națiuni sub 
dezvoltate, nu fac parte dintre po
poarele fericite. Mai întîi, ele nu sînt 
fericite pentru că suferă de foame. Foa
me de cunoștințe, foame de remedii îm
potriva bolilor de care suferă, foame de 
libertate și, ceea ce e mai crud dintre 
toate, foamea de hrană.

...Dacă luăm în considerare miile de 
mici evenimente semnificative din acest 
an și le însumăm, vom vedea că Ame
rica Latină este în mișcare. După un 
lung somn letargic, în timpul căruia ea 
se găsea în afara istoriei, America La
tină înceaică cu disperare să se vindece 
de boala de care suferă, subdezvolta
rea, care a împiedicat-o să participe la 
viața noii lumi. Aceasta, se știe prea 
bine, nu se întîmplă fără dureri, fără 
luptă, fără suferințe nemaipomenite.

Urmărind zi de zi viața latino-ameri- 
cană, se constată că nu trece o săptă- 
mînă fără să fie ceva de înscris în do
sarul micilor evenimente, al marii ei 
revoluții în desfășurare. Fie că acestea 
sînt o ciocnire între partizani și forțele 
de ordine din Venezuela ; ocuparea 
unui domeniu de către țărani în Brazi
lia ; o mișcare de protest a muncitori
lor din Argentina, sau a minerilor ce 
spun nu în Bolivia, a studenților ce se 
agită aproape peste tot, fie o lovitură de 
stat într-un moment sau altul (din 1961 
au avut loc nouă lovituri de stat), 
persecutarea, închisoarea, exilul, asasi
narea unor lideri politici, intelectuali, 
studenți și țărani. însuși Uruguayul se 
mișcă, această «frumoasă din pădurea 
adormită» a Americii Latine. Și se vor

în primul său număr din acest an ziarul „Figaro" a publicat la rubrica 
economică acest grafic sub titlul : „Anul bursier (1964); început bun, 

căderi profunde, apoi convalescență"

ne din țările Pieței comune să adopte 
acest plan. Dacă ar acționa singură îm
potriva investițiilor americane, se crede 
că Franța și-ar aduce prejudicii deoa
rece industria franceză necesită unele 
capitaluri americane și cunoștințe 
tehnologice Președintele de Gaulle are 
nevoie de un acord al întregii Europe 
occidentale, pentru că investitorii a- 
mericani respinși de Franța investesc 
pur și simplu banii lor în Germania 
occidentală, Italia, sau în alte țări, iar 
Franța este în pierdere. Argumentul fo
losit de oficialitățile din apropierea pre
ședintelui de Gaulle este următorul : 
investiții americane importante și con
tinue în anumite industrii-cheie — de 
exemplu, industria tractoarelor din 
Franța — în cazul cînd n-ar fi puse 
sub control acum, ar putea duce la o 
serioasă reacție politică. De-a lungul 
anilor nemulțumirea ar crește și se 
crede că rezultatul final ar fi „națio
nalizarea" directă a companiilor po
sedate de americani care ar deveni prea 
mari și importante în unele sectoare 
cheie.

în Germania occidentală, în afară 
de cazul cînd Franța ar destrăma alian
ța occidentală, perspectiva anului ce 
vine va aduce tulburări mai mici. Deși 
cererea internă și ritmul de investiții 

VAL DE FRIG PROVENIND DIN... 
SAHARA

Un val de frig cu totul neobișnuit, 
provenind din Sahara, a provocat 
mari căderi de zăpezi în Algeria de 
sud. în jurul orașului Djelfa, la 400 
km sud de Alger, zăpada a atins o 
grosime de 30 cm. Djelfa se află si
tuat la limita dintre regiunile de 
stepă ale sudului Algeriei și pustiul 
Sahara. Plugurile de zăpadă între
țin deschisă circulația pe șosele. în 
lanțul nordic al munților Atlas a 
fost complet blocată o trecătoare 
principală. La 50 km sud de Alger 
troienele de zăpadă măsoară pînă la 
50 cm. La Alger furtunile au para
lizat traficul maritim. Un cargobot a

fost nevoit să se înapoieze în port, 
după ce a suferit avarii din cauza 
furtunii.

NORI DE LĂCUSTE

La Londra s-a anunțat că au 
fost semnalate mari concentrări de 
lăcuste în Pakistanul de vest și So
malia care amenință recolta din 
multe țări africane și asiatice. Cu 
două săptămîni în urmă a avut 
loc la Teheran o reuniune orga
nizată de F.A.O. menită să urgenteze 
constituirea unui organism regional 
de luptă împotriva pericolului lăcus
telor. F.A.O. urmează să trimită un 
număr de experți în aceste, țări pu- 
nînd totodată la dispoziția lor impor
tante cantități de insecticide.

bește deschis că armata sa, ca să ml 
rămînă mai prejos de cea a țărilor ve
cine, se gîndește să pună mîna pe 
putere. în lipsa marilor evenimente, 
deci, totalitatea micilor evenimente, re
prezintă evenimentul cel mai important 
al anului 1964. Ele indică, probabil, 
începutul sfîrșitului unei epoci : a feu
dalismului latino-american.

în noiembrie, Bolivia a cunoscut șl 
ea o lovitură de stat. Această țară, una 
din cele mai sărace din America kde 
sud, este poate cea mai bogată în re
voluții, vreo 100 din 1825, data inde
pendenței sale. Cea din 1952 a avut 
totuși o anumită profunzime — ea a 
fost însoțită de o reformă agrară și de 
naționalizarea minelor de cositor, princi
pala bogăție a țării — dar promotorii 
ei s-au văzut repede constrânși să accep
te ajutorul amorican, și din acest mo
ment revoluția s-a abătut de la scopul 
ei. în același timp Bolivia posedă poate 
clasa muncitoare cea mai revoluționară 
de pe continent și, mai ales, cea mai 
bine înarmată pentru a se apăra.

Argentina, de asemenea, după răstur
narea lui Peron în 1955, trăiește într-o 
stare de revoluție aproape permanentă. 
Principalele forțe politice ale țării sînt 
armata și peronismul — forțe antago
niste. E lesne de a prevedea că țara 
nu va putea avea o viață normală atîta 
timp cît va exista peronismul, sub ve- 
toul militar și fără drept de apel, ca o 
forță subterană în marginea vieții na
ționale.

Revolta din Panama este, probabil, 
episodul din 1964 care ne atinge cel 
mai mult. Acest eveniment a atras aten
ția lumii asupra unui al doilea Suez, 
asupra unor tratate exorbitante prin 
care marile puteri oprimă pe cei mai 
slabi.

Chile, o dată cu alegerea lui Eduardo 
Frei, democrat-cieștin, se află în fața 
uneia din marile opțiuni reformatoare 
din lume. Intre o stingă puternică și ra
dicală și o dreaptă care nu are nici 
măcar dorința spre reforme, președintele 
Frei are de înfruntat mii de contradic
ții pe drumul său solitar.

Un bilanț de acest gen nu poate fî 
decît foarte incomplet. Evenimentele 
sînt prea recente pentiu a permite o 
examinare în perspectivă și a distinge 
adevăratele proporții. Dacă nici un fapt, 
luat izolat, nu poate fi considerat real
mente pozitiv, panorama, în ansamblu, 
arată că America Latină iese din imobi
lismul ei.

particulare se crede că vor continua 
să se extindă, oamenii de afaceri vest- 
germani încep să simtă efectul slăbi
rii cererii din Italia, Franța și Anglia. 
Din punct de vedere politic, în 1965 
Germania occidentală va trebui să facă 
față alegerilor genei ale, o experiență 
pe care Anglia și S.U.A. au făcut-o în 
1964. Cu nouă luni înainte de alegeri 
social-dernocrații sînt în frunte în son
dajele opiniei publice, sperînd că ar 
putea deveni partidul cel mai pu
ternic.

In afară de slăbiciunea lirei sterli
ne engleze și de amenințarea pe care 
aceasta o prezintă pentru dolarul a- 
merican, problema europeană cea mai 
importantă care va sta în fața noii ad
ministrații a președintelui Johnson pare 
să fie obiecția Angliei privitoare la 
constituirea unor forțe nucleare îm
preună cu Germania occidentală și cu 
alte state aliate.

S-ar putea ca Washingtonul să fie 
pus în fața următoarei alegeri: fie să 
încheie un aianjament nuclear bilate
ral cu Germania occidentală, fie să în
frunte probabilitatea unei înțelegeri 
vest-germane cu președintele de Gaulle, 
ceea ce ar putea constitui un pas im
portant spre crearea unei „a treia for
țe" europene.
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EE FESTE
SAIGON; Programul vizitei lui Wilson la Bonn
REPERCUSIUNILE 

PRELUNGITEI CRIZE 

POLITICE
„Nici un element nou n-a inter

venit în ultimele 24 de ore în criza 
politică declanșată în Vietnamul de 
sud în urmă cu 18 zile și nimic nu 
permite să se întrevadă o ieșire din 
această situație", transmite cores
pondentul agenției France Presse. 
La Saigon, reuniune^, care trebuia 
să aibă loc la Palatul Gialong în
tre șeful statului și membrii Consi
liului forțelor armate a fost amîna- 
tă pentru o dată neprecizată. Sin
gurul element concret, arată agen
ția France Presse, îl constituie de
clarația primului ministru Huong 
care a ținut să reafirme că studen
ții arestați vor compărea înaintea 
tribunalului militar din Saigon. Po
trivit unor informații, generalul 
Ky, comandantul forțelor aeriene, a 
luat contact, în numele Consiliului 
forțelor armate, cu directorul Insti
tutului budist, care este cunoscut ca 
unul din liderii opoziției. Cercurile 
budiste se mențin pe aceeași pozi
ție de contestare a actualului guvern, 
reafirmată de curînd și printr-o 
serie de manifeste editate de In
stitutul budist, în care cabinetul 
condus de Tran Van Huong era a- 
cuzat de „trădare a revoluției an- 
tidiemiste". în dimineața zilei de 6 
ianuarie, un comunicat guvernamen
tal arăta că s-a creat o situație pe
riculoasă în țară „în momentul în 
care trupele de partizani își inten
sifică activitatea". Totodată, comu
nicatul avertiza că cei care vor ini
ția acțiuni antiguvernamentale vor 
fi aspru pedepsiți.

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului american din 
Saigon a anunțat că bilanțul 
deiinitiv al pierderilor trupelor 
guvernamentale sud-vietnameze 
in cursul luptelor desfășurate in 
regiunea localității Binh Gia se 
ridică la 200 de morți, 186 de ră
niți și 65 de dispăruți. Au fost 
uciși cinci americani, opt au fost 
răniți și trei dați dispăruți.

în fotografie : pe cîmpul de 
luptă de la Binh Gia.

Ședința Consiliului 
de Miniștri al Franței

PARIS 6 (Agerpres).— La Paris a 
avut loc miercuri o ședință a Consi
liului de Miniștri al Franței, prezi
dată de generalul de Gaulle. La sfîr
șitul ședinței, ministrul informațiilor, 
Alain Peyrefitte, a declarat ziariștilor 
că în cursul ședinței ministrul afa
cerilor externe, Couve de Murville, a 
prezentat un raport asupra situației 
din Asia de sud-est, precum și 
asupra primei părți a lucrărilor celei 
de-a 19-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Referindu-se la o eventuală întîl-, 
nire între generalul de Gaulle și 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, ministrul informațiilor a re
levat că această întîlnire rămîne în 
actualitate, dar că nu va putea avea 
loc înainte de 4 februarie.

Remanierea 
cabinetului grec

ATENA 6.— Corespondentul Ager
pres Al. Gheorghiu transmite :

La 6 ianuarie, primul ministru al 
Greciei, G. Papandreu, a efectuat o 
remaniere parțială a guvernului său. 
Ministrul de interne, I. Tumbas, a 
fost înlocuit cu I. Tsirimokos, iar 
ministrul comerțului, G. Melas, cu 
J. Glavanis.

Au fost înlocuiți, de asemenea, ur
mătorii miniștri: Constantin Tallia- 
dunis, ministru pentru problemele 
Greciei de nord, cu Z. Papalazaru, 
A. Exarhos, ministru pentru pre
vederile sociale, cu N. Zorbas, și 
M. Konturis, subsecretar la Ministe
rul Comerțului, cu A. Spanorrigas.

Miercuri seara noii miniștri au de
pus jurămîntul în fața regelui Con
stantin.

La 7 ianuarie, la Atena, va avea loc 
o ședință extraordinară a Consiliului 
de Miniștri în cursul căreia primul 
ministru G. Papandreu va expune 
cauzele și caracterul remanierii și 
va prezenta viitoarea orientare a gu
vernului.

Radio Londra a anunțat miercuri 
seara că primul ministru britanic, 
Wilson, este așteptat să sosească la 
Bonn în seara de 21 ianuarie pentru 
convorbiri de o zi cu conducătorii 
vest-germani. Corespondentul postu
lui la Bonn spune că amănuntele 
exacte ale convorbirilor lui Wilson 
nu au fost fixate. Dar, desigur, 
transmite corespondentul, el va vi
zita pe cancelarul Erhard și minis
trul de externe Schroder. Pînă a- 
tunci, Erhard se va fi întors din vir 
zita lui de la Paris aranjată pentru 
19 și 20 ianuarie în vederea con
vorbirilor cu președintele de Gaufle. 
Corespondentul diplomatic al postu
lui de radio Londra informează 
că subiectele discutate vor fi: si
tuația alianței nord-atlantice și con
tribuțiile respective pe care Marea 
Britanie și Germania occidentală

Corespondență telefonică

CUM S-A AJUNS LA REZOLVAREA 
CRIZEI DE GUVERN ÎN KUWEIT

Criza de guvern din Kuweif, prima do 
acest fel intervenită după cucerirea in
dependenței în 1961, s-a încheiat la 3 
ianuarie prin formarea unui nou cabinet 
condus de șeicul Sabah Salem Sabah.

După cum am relatat într-o corespon
dență anterioară, la 30 noiembrie 1964 
șeicul Sabah Salem Sabah, care este și 
prinț moștenitor, a prezentat demisia gu
vernului. Atunci s-a arătat că se intențio
nează înlocuirea unui guvern „de rutină" 
prin altul „de acțiune". Demisia a fost 
acceptată și șeful statului, emirul Abdulah 
Salem el Sabah, a însărcinat fot pe prin
țul moștenitor cu formarea noului cabi
net. După consultările de rigoare, șeicul 
Sabah Salem Sabah a prezentat lista gu
vernului, pe care emirul a aprobat-o. 
Crezînd că în acest fel criza a fost re
glementată, emirul a plecat să se odih
nească în India.

Dar dificultățile abia începeau. La 8 
decembrie, cînd guvernul s-a prezentat 
în fața adunării naționale pentru a de
pune jurămîntul, 31 de deputați ai opozi
ției au părăsit incinta parlamentului; pre
ședintele adunării a trebuit să suspende 
ședința deoarece numărul deputaților

Ș^AL 89-LEA CONGRES
Rupînd o veche tradiție, președin

tele Johnson ți-a rostit mesajul asu
pra „stării Uniunii' seara la orele 
21. Numai edițiile de seară ale zia
relor apărute foarte tîrziu au putut 
reproduce textul mesajului șl comen
ta semnificațiile sale. Pentru marele 
public compensația a fost oferită de 
posturile de televiziune care au pro
gramat cu acest prilej emisiuni spe
ciale.

Mesajul a fost rostit în fața ședin
ței reunite a Senatului și Camerei 
Reprezentanților. Scurta trecere în 
revistă a situației mondiale a vizat 
probleme ca întărirea iorței militare 
a Statelor Unite, necesitatea unei 
înțelegeri pașnice cu Uniunea Sovie
tică, colaborarea cu țările vest-eu- 
ropene pe bază de egalitate. Co
mentatorii remarcă lipsa unor preci
zări în ce privește viitoarea politică 
în Vietnam și colaborarea nuclea
ră cu aliații din N.A.T.O.
’ în problemele interne, mesajul s-a 
reierit la „marea societate’ pe care 
guvernul vrea s-o realizeze, la ho- 
tărîrea administrației de a interveni 
pentru a împiedica orice amenințare 
de recesiune, la intenția de a pre
zenta un proiect de lege privind lup
ta împotriva criminalității. „Mesajul 
cu privire la starea Uniunii, scrie 
„New York Times", dă în general 
un bun start programului intern al 
președintelui; dar probele cele mai 
importante vor ii oferite de abilita
tea sa de a apăra acest program șl 
voința sa de a lupta pentru el în 
bătăliile care vor urma' (în Congres 
— n. a.).

Cel de-al 89-lea Congres s-a des
chis luni la prînz prin ședințe sepa
rate ale Senatului și Camerei Repre
zentanților, care au îndeplinit In 
primul rînd unele reguli și norme 
de procedură, după care s-au reunit 
seara pentru a asculta mesajul pre
ședintelui. Prima bătălie în Camera 
Reprezentanților a început în legă
tură cu unele măsuri propuse de 
democrați în ceea ce privește sfera 
și limitele atribuțiilor Comitetului 
pentru regulile de procedură. Cu 
224 voturi (208 democrați și 16 re

le-ar putea aduce unei forțe atlanti
ce și nucleare ce ar putea fi înfiin
țate.

★

Sub titlul „Menuet nuclear", zia
rul „Economist" (Londra) scrie:

Dacă aceste ultime întîlniri nu au 
doar un caracter formal, trebuie 
presupus că Wilson speră să nego
cieze în martie o reglementare a- 
proape completă cu privire la cola
borarea nucleară cu Germania și 
S.U.A. Aceasta sugerează că trebuie 
să se aștepte ca convorbirile cu 
privire la reforma nucleară a 
N.A.T.O. vor dura pînă la sfîrșitul 
primăverii. Este o prognoză mai 
puțin optimistă decît aceea mani
festată de Schroder, ministrul de 
externe vest-german, la 14 decem
brie.

prezenți în sală era inferior celui cerut 
de lege pentru asemenea împrejurări. 
Astfel s-a declanșat criza.

Ce obiecții avea opoziția față de gu
vern? Invocînd constituția, cei 31 de de- 
putați arătau că cinci membri ai cabine
tului abia format nu aveau dreptul să 
ocupe posturi în guvern deoarece de
țineau anumite funcții și în consiliile de 
administrație ale unor societăți și com
panii. Intr-adevăr, un articol din consti
tuție interzice membrilor guvernului să 
cumuleze și alte funcții. Dar, după cum 
remarcau unii observatori, motivul ob
strucției celor 31 de deputați era altul. 
In realitate, opoziția considera pe cei 
cinci miniștri prea legați de monopolu
rile străine și cerea fie renunțarea de 
către aceștia la funcțiile pe care le de
țin în consiliile de administrație, fie în
locuirea lor cu reprezentanți ai capitalu
lui național. Văzînd că nu poate ajunge 
la un compromis cu deputății opoziției, 
șeicul Sabah Salem Sabah a trimis un 
emisar la Bombay pentru a expune emi
rului situația și a cere instrucțiuni. Șeful 
statului kuweitian a preferat să-și între
rupă concediul și să se întoarcă în țară. 
După cîteva zile de tratative, el a iz
butit să formeze un nou guvern, condus 
tot de prințul moștenitor, dar în care 
cinci posturi guvernamentale sînt ocupa
te de alte persoane. Ceilalți opt membri 
ai guvernului au deținut posturi și în 
vechiul cabinet.

Marți seara, în cadrul sesiunii Adună
rii Naționale, membrii noului guvern al 
Kuweitului au depus jurămîntul. Primul 
ministru a prezentat o declarație în care 
a expus politica internă și externă a gu
vernului. Pe plan intern, primul ministru 
a declarat că guvernul său intenționează 
să procedeze la o serie de reforme și 
măsuri.

Pe plan extern, noul guvern se anga
jează să strîngă legăturile în toate do
meniile cu țările arabe și cu Liga Arabă, 
depunînd în același timp eforturi pentru 
transpunerea în viață a rezoluțiilor Con
ferinței arabe la nivel înalt. Guvernul, 
se spune în declarație, va sprijini mișca
rea de eliberare națională din teritorii 
arabe. în ceea ce privește linia generală 
a politicii sale externe, guvernul afirmă 
că se va situa pe o poziție de neali
niere.

Nlcolae PLOPEANU
Cairo, 6 Ianuarie

publicani) contra 201, Camera a a- 
probat cîteva propuneri menite a 
înlesni președintelui aplicarea pro
gramului său legislativ. Trei sînt 
efectele principale ale acestor mă
suri : restrîngerea puterilor co
mitetului pentru regulile de proce
dură, posibilitatea de înfrîngere a 
obstrucției acestui comitet față de 
legile favorizate de administrație și 
creșterea rolului și puterii speake- 
rului Camerei Reprezentanților. în 
felul acesta au fost reduse șansele 
de a se bloca o lege și de a se re
curge la unele din faimoasele prac
tici filibusteriste.

Un al doilea element care a reți
nut atenția generală a fost alegerea 
lui Gerald R. Ford-jr. din Michigan 
ca lider al minorității republicane 
din Camera Reprezentanților în lo
cul lui Chgries Hallick din Indiana, 
care a deținut această iuncție cîțiva 
ani. Schimbarea reflectă conflictul 
din rîndurile partidului republican 
generat de marea înfrîngere a a- 
cestuia la ultimele alegeri și încer
cările sale de a ieși din ceea ce s-a 
apreciat în unanimitate a fi „marea 
criză a G.O.P." (partidul republican). 
Dată fiind absența unei diferențieri 
esențiale în pozițiile conservatoare 
ale lui Ford și Hallick, nu se așteap
tă vreo modificare în conduita pe 
care o vor avea republicanii în Con
gres. Alegerea lui Ford este totuși 
apreciată ca o încercare de a da im
presia unei reînnoiri a partidului. 
Alegerea Iui Ford a fost sprijinită 
de republicanii liberali și, în ciuda 
conservatorismului său mărturisit, 
el nu este identificat cu aripa par
tidului care și-l alesese drept lider 
pe Goldwater.

Relațiile ulterioare dintre demo
crați și republicani constituie în a- 
ceste zile tema a numeroase anali
ze și comentarii. „Supraviețuirea sis
temului bipartizan în această țară — 
scrie revista „Harpers" — depinde 
mai mult de politica viitoare și de 
realizările democraților decît de re
zultatul disputei ce se desfășoară a- 
cum în rîndurile republicanilor'.

în ceea ce îl privește, partidul de

Greva generală din portul Anvers 

a determinat

Ședința extraordinară 
a cabinetului belgian

BRUXELLES 6 (Agerpres). Con
siliul de Miniștri belgian s-a întru
nit miercuri dimineața, sub preșe
dinția primului ministru Theo Lefe
vre, într-o ședință extraordinară 
pentru a dezbate situația creată prin 
declanșarea grevei generale de către 
docherii din portul Anvers, grevă 
care a intrat în cea de-a 7-a zi. La 
întrunire, la care au participat mi
niștrii de interne, ai economiei, co
municațiilor, muncii și apărării na
ționale, s-a hotărît convocarea cit 
mai urgentă a reprezentanților sindi
catelor greviștilor și ai patronatului 

’la o masă a tratativelor pentru a se 
realiza un compromis care să per
mită reluarea lucrului în port. în 
comunicatul dat publicității la sfîr
șitul întrunirii se subliniază că „gu
vernul consideră necesar să se pună 
capăt în cel mai scurt timp grevei 
personalului căpităniei portului An
vers și că în orice caz paralizarea 
activităților portuare nu trebuie pre
lungită" .

DE CE ESTE AMENINJAT 
WIESENTHAL

„In schimbul sumei de 650 000 de 
șilingi, Simon Wiesenthal, directo
rul Centrului de documentare pen
tru urmărirea criminalilor naziști 
cu sediul la Viena, urma să fie o- 
morît" — relatează ziarul „LA 
STAMPA". Poliția vest-germană a 
stabilit că banii pentru „eliminarea" 
lui Wiesenthal urmau să fie puși la 
dispoziție de un grup de oameni de 
afaceri.

Pe la începutul lunii decembrie 
în biroul lui Wiesenthal s-a prezen
tat un necunoscut. „Am avut mi
siunea să vă ucid. V-o spun fără în
conjur, dar vă mai spun că nu 
vreau să săvîrșesc o crimă. Dacă ar 
fi fost vorba numai să vă înmoi pu
țin oasele, aș fi făcut-o pentru banii 
ce mi s-au promis. Dar să vă omor 
așa, pur și simplu, nu pot" — a de
clarat „necunoscutul".

Vizitatorul a povestit că a luptat 
la Dien Bien Fu și că, întors în 
Austria, a fost arestat pentru di
verse infracțiuni. Cînd a ieșit din 
închisoare, la periferia orașului a 
fost acostat de cineva care i-a pro
pus să-l omoare pe Wiesenthal pen
tru 650 000 de șilingi.

„Cert este — scrie „LA STAMPA" 
— că există un grup de persoane dis
puse să plătească pentru eliminarea 
unui personaj incomod care i-a 
descoperit pe Eichmann, Novak, 
Rajakowitsch, * *)  pentru a nu cita 
decît cîteva nume mai cunoscute, 
și care are în biroul său un dosar 
cu circa 25 000 de fișe, care fac să 
tremure multe persoane, atît în 
R.F.G. cit și in Austria.

•) Criminali de război naziști : pri
mul a fost condamnat Ia moarte și exe
cutat tn Izrael ; cel de-al doilea a fost 
judecat șl condamnat recent de un tri
bunal vienez ; ultimul a fost de ase
menea demascat sub numele de îm
prumut pe care-1 adoptase.

mocrat pornește cu atuuri cum n-a 
mal avut în trecut. O aritmetică su
mară este edificatoare : în Senat 68 
democrați față de 32 republicani; 
In Camera Reprezentanților demo
crații dețin 295 locuri față de 140 ale 
republicanilor. Raportul de forțe este 
așadar de doi la unu.

Comentatorii și observatorii poli
tici se opresc și asupra elementelor 
care pot constitui o frînă în calea 
libertății de mișcare a majorității de
mocrate. Unul din aceste elemente 
este posibilitatea ca disputele dintre 
democrații conservatori din Sud și 
democrații liberali din Nord să ducă 
la o polarizare a forțelor, ceea ce va 
slăbi în ultimă instanță capacitatea 
partidului democrat de a acționa.

în fața actualei configurații a Con
gresului, presa americană se opreș
te în comentariile ei îndeosebi asu
pra orientării noii administrații. Po
trivit ziariștilor care au avut posibi
litatea să-l întîlnească pe președin
te la Ranchul, unde și-a petrecut săr
bătorile, acesta a folosit des în ul
timul timp termenul de „consens" In 
legătură cu victoria sa din recentele 
alegeri. „New York Times" arată 
că prin acest termen președintele în
țelege : un larg sprijin și acord față 
de orice program intern sau extern. 
„Este vorba de ceva diferit de ob
ținerea voturilor necesare pentru a 
trece o măsură oarecare prin Con
gres sau de libertatea sa de a între
prinde o acțiune importantă în baza 
votului majoritar pe care l-a obținut 
In alegeri" — scrie ziarul.

Parlamentul american șl-a reîn
ceput activitatea. Modul In care va 
reacționa la tendințele pozitive, care 
Iși croiesc drum In cercuri tot mai 
largi din S.U.A., va dovedi opiniei 
publice americane In ce măsură el 
va putea fi considerat ca un Con
gres care își va aduce o contribuție 
efectivă la favorizarea unul climat 
internațional de pace și colaborare.

George SERAFIN
New fork (prin telefon).

în ciuda rezoluției Consiliului de Securitate

Din nou mercenari
Demisia guvernului
yemenit

pentru Congo
în ultimii patru ani, venirea sau 

plecarea mercenarilor a fost un 
„barometru congolez" al situației lui 
Chombe : dacă fiecare recrutare de 
mercenari a însemnat o întărire în
doielnică din punct de vedere mili
tar, in același timp ea a oglindit o 
șubrezire continuă a pozițiilor lui 
politice și situația de acum confirmă 
regula. Din Johannesburg, cores
pondentul agenției France Presse 
a anunțat ieri că în R.S.A. a în
ceput recrutarea unui nou grup de 
300 de mercenari spre a fi trimiși în 
sprijinul armatei congoleze. Cu a- 
ceastă operațiune se ocupă un oare
care căpitan Eric Bridges din arma
ta congoleză și în același timp șei 
al biroului de recrutări din Johan
nesburg. Acesta a iăcut marți o de
clarație în care a arătat că a pro
cedat la noi angajări de mercenari 
în urma unui ordin „categoric și ofi
cial" primit de la Leopoldville. Cei 
300 de mercenari vor fi transportați 
la baza de la Kamina în maximum o 
lună. Cea mai mare parte, a preci
zat el, vor fi sud-africani, dar este 
posibil să fie recrutați și sud-rho- 
desieni.

Această operațiune are loc la nu
mai o săptămînă după adoptarea, în 
Consiliul de Securitate, a rezoluției 
în problema congoleză. în documen
tul adoptat se consideră că, „potrivit 
rezoluției Organizației Unității Afri
cane din 10 septembrie 1964, mer
cenarii trebuie să fie rechemați de 
urgență din Congo". în loc însă ca 
autoritățile de la Leopoldville să 
dea curs acestei recomandări, ele 
procedează la măsuri care nu pot să 
ducă decît la o și mai mare compli
care a situației din țară.

Făcînd o legătură între amînarea 
cu 45 de zile a alegerilor legislative 
și invocatele „dificultăți de ordin 
material" ale autorităților de la Leo
poldville, agențiile de presă remar
că iaptul că pretextul ascunde 
„dificultăți de ordin politic". Nu 
e nici un secret că Chombe a fost 
sfătuit insistent în ultimul timp de 
către „prietenii" săi din străină

Revendicări ale aripii de stingă 
din Partidul Socialist Italian

Agențiile de presă au transmis din 
Roma amănunte asupra conținutului unui 
document publicat după ședința principa
lilor lideri ai aripii de stingă a Partidu
lui Socialist Italian (P.S.I.). Ei cer o schim
bare în formula guvernului bazată pe o 
lărgire spre stingă a actualei majorități 
parlamentare, în loc de o simplă rema
niere, cu prilejul viitoarei desemnări a 
noului ministru de externe, desemnare 
devenită necesară prin alegerea lui Giu
seppe Saragat ca președinte al republicii.

Stînga socialistă consideră că „o nouă 
turnură politică este realizabilă", impli- 
cînd schimbarea actualului cabinet, acu
zat a fi „lipsit de coeziune, de insufi
ciență, slăbiciuni și contradicții". Potrivit 
agenției France Presse, acest document 
pare să însemne că aripa de stînga a 
P.S.I. cere să fie reprezentată în guvern. 
Stînga din P.S.I. numără 33 reprezentanți 
în Comitetul Central, față de 52 repre
zentanți ai curentului majoritar condus de 
Pietro Nenni, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Acesta se opune pentru 
moment declanșării unei crize. Nenni se 
străduiește să „calmeze" stînga din parti
dul său, încercînd să obțină de la demo- 
crat-creștini ca aceștia să includă în 
echipa ministerială cîțiva reprezentanți ai 
curentului minoritar din P.S.I., ceea ce

CARACI. în trei cartiere mărgina
șe ale orașului Caraci au fost intro
duse marți restricții asupra circula
ției, ca urmare a incidentelor sîn- 
geroase care au avut loc luni seara 
între adepții lui Ayub Khan și cei ai 
opoziției. Potrivit postului de radio 
pakistanez, marți dimineața au avut 
loc noi incidente și poliția a folosit 
gaze lacrimogene pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți. Poliția a operat nu
meroase arestări.

LA PAZ. în Bolivia a fost anunțată 
crearea „Mișcării populare creștine", 
care grupează cîteva partide politice 
și care își propune drept scop să pre
zinte la viitoarele alegeri preziden
țiale candidatura generalului Rene 
Barrientos, președintele juntei mili
tare provizorii.

GENEVA. A apărut o nouă publi
cație consacrată problemelor comer
țului, intitulată „Forul comerțului in
ternațional", editată de Centrul 
G.A.T.T. (Acordul general pentru ta
rife și comerț). In introducere se ara
tă că publicația speră să „constituie 
un loc de întîlnire al oamenilor inte
resați în promovarea comerțului, în 
special a comerțului exterior al țări
lor în curs de dezvoltare, și un mij
loc pentru schimbul de idei și infor
mații între cumpărători și vînzători".

ALGER. Houari Boumedienne, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul apărării naționa
le al Algeriei, a plecat la Bagdad și 
Cairo. După ce va asista la festivi
tățile sărbătorii armatei irakiene la 
6 ianuarie, delegația algeriană va 

tate să-și lărgească baza guver
namentală, deoarece „în formula 
actuală guvernul nu are nici un 
sprijin".

Situația în Congo în urma „ope
rațiunii Stanleyville" nu a suferit 
schimbări radicale, așa cum se aș
teptau inițiatorii. După unele suc
cese vremelnice ale trupelor guver
nului de la Leopoldville și ale mer
cenarilor, răsculații s-au regrupat, 
atacînd cu tot mai multă insis
tență. „Aceste atacuri — scrie 
„Frankfurter Rundschau" — devin 
din ce în ce mai puternice și mai 
dese, iar rebelii au încetat să se mai 
teamă de mercenari". Ziarul scrie '. 
„Pentru Chombe, perspectivele mili
tare ale unui viitor război de guerilă 
în Congo nu sînt prea încurajatoare. 
Legiunea de mercenari e prea slabă 
pentru a asigura țara din punct de 
vedere militar. Ea se limitează de 
luni de zile la a străbate nord-estul 
Congoului — o regiune de mărimea 
Franței... Dar pretutindeni în urma 
mercenarilor apar din nou rebeli". 
După cum a declarat unul dintre 
conducătorii insurgenților, „astăzi 2/3 
din Congoul oriental se află sub 
controlul răsculaților : Chombe nu 
controlează decît orașele, dar nu și 
frontierele".

Datorită acestei situații grele pen
tru autoritățile de la Leopoldville, 
Chombe caută să-și întărească tru
pele de mercenari, sperînd că în fe
lul acesta va reuși să facă față si
tuației. Țara este secătuită din 
cauza crizei și a războiului intern. 
Din Paris se anunță că la ședința 
de ieri a Consiliului permanent al 
N.A.T.O. s-a discutat problema a- 
cordării de ajutor economic pentru 
Congo.

Faptele de pînă acum arată însă 
că soluția pentru Congo nu poate fi 
decît una singură — aceea care a 
fost recomandată și de Consiliul de 
Securitate : retragerea mercenarilor 
și reconcilierea internă.

Augustin BUMBAC

ar avea drept urmare accentuarea orien
tării spre stînga a guvernului.

Democraf-creștinii susțin formula „re
manierii" și ar vrea ca titularul Ministe
rului de Externe să nu fie desemnat îna
inte de reuniunea de la 15 ianuarie a 
consiliului național al partidului.

După două luni de ezitări, guvernul laburist pare a fi spus „da”, pen
tru continuarea proiectului de construire a avionului supersonic „Con
corde” franco-britanlc. Intre timp, macheta avionului așteaptă In hangare...

SCURTE ȘTIRI
*

pleca la Cairo pentru a participa la 
Conferința țărilor membre ale Ligii 
Arabe, care va începe la 9 ianuarie.

LONDRA. Potrivit datelor publi
cate de „Petroleum Press Service", 
producția de petrol brut a Orientului 
Mijlociu pe anul 1964 depășește 
pentru prima oară pe cea a S.U.A. 
Orientul Mijlociu a produs 383 500 000 
tone, în timp ce S.U.A. au obținut 
379 milioane tone. Cea mai impor
tantă sporire a fost înregistrată în 
Abu Dhabi, unde producția a crescut 
cu 262,4 la sută (de la 2 483 000 tone 
în 1963 la 9 milioane tone în 1964).

SALISBURY. Patru africani deți
nuți în închisoarea Bulawayo din 
Rhodesia de sud au reușit să evadeze 
în dimineața de 6 ianuarie, în urmă
rirea lor fiind mobilizate importante 
forțe de poliție.

PARIS. S-a anunțat oficial că la 
19 și 20 ianuarie cancelarul R.F.G.. 
Ludwig Erhard, va sosi la Paris, unde 
va avea o nouă întrevedere oficială 
cu generalul de Gaulle.

CAIRO. Consiliul arab pentru cer
cetări nucleare în scopuri pașnice, a 
semnat la 6 ianuarie primul acord de 
cooperare între țările membre, acord 
ce va fi supus spre aprobare apropia
tei Conferințe a șefilor de guverne 
din țările arabe.

BERLINUL OCCIDENTAL. Curtea 
de Apel a R.F.G. a condamnat 
miercuri la șase ani muncă sil
nică pe fostul căpitan S.S. Gerhard 
Schneider, acuzat de complicitate în 
uciderea a numeroși evrei din Ucraina

SANAA 6 (Agerpres). — Președirw 
tele Republicii Arabe Yemen, Ab
dullah Al Sallal, s-a reîntors marți 
după-amiază la Sanaa, după o vizi
tă de zece zile în R.A.U. La cîtevs» 
ore după sosire s-a anunțat că pri
mul ministru, generalul Hamoud Al 
Gayefi, și-a prezentat demisia. Pre
ședintele i-a acceptat demisia și l-a 
însărcinat pe generalul Hasan Al 
Amri, vicepreședinte al Yemenului, 
să formeze noul guvern. Sallal a de
clarat că Al Amri va deține în con
tinuare și postul de vicepreședinta 
al republicii, precum și pe cel de gu
vernator militar. Componența nou
lui guvern va fi comunicată ulte
rior.

Criza guvernamentală din Yemeni 
a izbucnit în urma unor divergențe 
în problemele de politică internă 
care s-au manifestat în cadrul gu
vernului în ultima vreme.

Hasan Al Amri a fost însărcinat 
totodată să pregătească un proiect 
de lege cu privire la formarea unui 
nou consiliu consultativ al cărui 
președinte a fost numit Mohammed 
Aii Osman. Noul prim-ministru ur
mează să ia o serie de măsuri pri
vind crearea unui Consiliu al apă
rării naționale, a unui tribunal pen
tru securitatea statului, reorganiza
rea aparatului de stat atît în capi
tală cît și în provincie și crearea 
unor organe speciale de control.

Postul de radio Sanaa anunță că 
mai mulți miniștri și alte personali
tăți dizidente au fost arestate sub 
acuzația de a fi complotat împotriva 
actualului regim și vor fi deferiți 
unor tribunale speciale.

Intr-un interviu acordat corespon
dentului ziarului „Al Akhbar" la 8 
ianuarie, președintele Sallal s-a refe
rit printre altele la proiectata confe
rință dintre republicani și regaliști 
pentru reglementarea problemei ye- 
menite care a fost amînată în repe
tate rînduri. El a declarat că „în po
fida celor care prevestesc eșecul 
chiar al ideii unei asemenea întru
niri, conferința va avea totuși loc 
în curînd".

iiitîhire între M. Petri 
si N. Patolicev

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 6 ianuarie a sosit la 
Moscova Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Romî- 
ne. în aceeași zi, el a avut o întîl
nire cu Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., în 
legătură cu apropiata semnare a 
acordului comercial pe anul 1965 
între R. P. Romînă șl U.R.S.S., în 
cadrul acordului comercial de lungă 
durată existent între cele două 
țări.

în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Curtea a ordonat lui Schnei
der să rămînă la dispoziția sa pentru 
un nou proces.

Regiunea Arable! de Sud este 
foarte agitată. Sabotajele urmea
ză unul după altul: acest inginer 
este nevoit să Iacă zilnic naveta 
de-a lungul liniilor de înaltă ten
siune spre a asigura buna lor 

funcționare
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