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președintele Consiliului agricol 

regional Argeș

noi cuceriri ale
Creșterea continuă a producției agricole este legată, între altele, de aplicarea largă în fiecare unitate a- gricolă a celor maiștiinței agricole, de răspîndirea și ;șneralizarea metodelor bune de lu- ru, a experienței înaintate acumulate într-o unitate sau alta. Prac- Afca a demonstrat că un mijloc efi- eieht de răspîndire a metodelor avansate îl constituie schimburile de experiență. Tocmai de aceea, Consiliul agricol regional Argeș, îndrumat de comitetul regional de partid, a dat o deosebită atenție organizării unor asemenea acțiuni și aplicării în practică a celor învățate cu aceste prilejuri.O bună parte din terenul regiunii noastre — aproape 200 000 de hectare — este podzol. Cu ani în urmă, de pe acest teren, cu o fertilitate naturală scăzută, se obțineau producții de grîu și porumb de cel mult 700—800 kg Ia hectar. Cercetările întreprinse de Stațiunea experimentală Argeș, precum și practica unor gospodării de stat și cooperative agricole au arătat însă că dacă podzo- lului i se corectează aciditatea prin amendamente calcaroase, dacă se ară cu scormonitorul și se aplică, în doze bine stabilite, îngrășăminte naturale și chimice, atunci producția la hectar crește cu mult. Apli- cînd asemenea măsuri, gospodăriile agricole de stat Căteasca și Rătești au obținut de pe podzol producții de peste 2 000 kg grîu la ha și de 3 000—3 500 kg porumb. Pentru a generaliza această experiență și în cooperativele agricole situate pe podzol, consiliul agricol a inițiat o serie de vizite pe terenurile unităților care au obținut producții mai ridicate. Rezultatele au fost din cele mai bune. Convingîndu-se, pe bază de fapte concrete, că podzolul poate produce de 2—3 ori mai mult, par-- ticipanții la schimburile de experiență au căutat să aplice cele văzute și în unitățile lor.A început astfel o largă acțiune de ridicare a fertilității solurilor podzolice, care a cuprins toate cooperativele ce dețin asemenea teren. Numai în anul 1964, folosind fondurile acordate de către stat, precum și fonduri proprii, cooperativele de producție au transportat și încorporat în sol 51 508 tone amendamente calcaroase și 288 264 tone îngrășăminte naturale și chimice. Totodată a fost extinsă arătura cu scormonitorul. Aceste măsuri, cărora li se adaugă folosirea semințelor

din soiuri de înaltă productivitate, au avut drept urmare și o însemnată creștere a producției la hectar. Astfel, cooperativele agricole din Ziduri-Mozăceni, raionul Costești, Făgețel-Drăgășani, Vișina, Petrești, Speriețeni, raionul Găești, Căteasca, Vedea, raionul Pitești, Curtișoara și Scornicești, raionul Slatina, și altele au reușit să obțină de pe podzol producții de 1 500—2 260 kg grîu la hectar și de 3 000—3 300 kg porumb boabe la hectar.Un alt exemplu care evidențiază eficiența schimburilor de experiență îl constituie măsurile luate pentru generalizarea folosirii în hrana animalelor a nutrețurilor cultivate în conveier verde. în raionul Slatina, de exemplu, raion situat în zonă de silvo-stepă, ca și în celelalte raioane de șes, nu se puteau asigura furajele verzi necesare, iar fostele izlazuri comunale se transformau către mijlocul verii mai mult în loc de plimbare pentru animale. în asemenea condiții s-a născut, la Coteana, inițiativa de a se ara izlazul, cu o foarte slabă productivitate, și a se însămînța pe el plante furajere valoroase, în conveier. Ca rezultat, animalele au avut asigurată hrana de primăvara timpuriu și pînă toamna tîrziu. Devenise clar că, în zonele mai secetoase, cea mai bună soluție pentru a asigura animalelor hrana pe timp de vară este conveie- rul verde și că această metodă trebuie generalizată. în acest scop, la pășunea de la Coteana au fost organizate mai multe vizite și schimburi de metoda verzi în 1964, în din raion. Conveierul verde s-a extins, de asemenea, și în raioanele Găești, Costești și Drăgășani, urmînd ca anul acesta să fie aplicat și în celelalte raioane.Regiunea noastră este cunoscută ca una dintre regiunile în care s-au extins mult pomicultura și viticultura. în ultimii ani, pe 49 000 de hectare de coaste și dealuri neproductive sau slab productive au fost făcute plantații de pomi și viță de vie. în reușita acestei acțiuni o însemnătate deosebită au avut și schimburile de experiență organizate de consiliile agricole între unități. în plantațiile de la Golească sau Izvorani, pe dealurile Muscelului sau ale Argeșului, au fost orga-

experiență, în urma cărora de producere a furajelor conveier a fost aplicată, în toate cooperativele agricole verde

(Continuare în pag. V-a)
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STĂTU DE ÎNTREȚINERE AUTO MOTO

(pag. a IV-a)

Macheta unei stații de întreținere auto-moto
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retragere Moreira de Campos, mai mulți 
juriști proeminenți, un chirurg și un zia
rist.

Manifestări sportive din țară și de peste hotare
(pag. a V-a)

In prezent se află în construcție 
S stații moderne de întreținere auto- 
moto, pe șoselele de mare circula
ție in apropiere de București, Plo
iești, Constanța, Cluj, Iași, Oradea, 
Timișoara, Craiova. Ele vor fi date 
in exploatare de U.C.E.C.O.M. încă 
în cursul acestui an. Să anticipăm o 
vizită la o asemenea stație. La ea se 
vor putea face spălarea, gresarea, în
treținerea automobilelor și a moto
cicletelor. Mașina intră mai întîi pe 
rampa de spălare, unde instalații 
mecanizate o „iau în primire". Aici, 
jeturi de apă curăță autovehiculul, 
după care acesta trece pe rampa de 
gresare. Dacă este cazul, automobilul 
este dus apoi în atelierul de întreți
nere, unde i se fac micile reparații, 
verificările la frîne, faruri, motor,

partea electrică. După aceea, cu „toa
leta" gata, mașina este scoasă la lo
cul de parcare acoperit. Toate aceste 
stații au centrală termică proprie, o 
stație de pompare, săli de așteptare, 
cabine telefonice. Cit timp așteaptă, 
automobiliștii pot lua o gustare 
sau face un duș. La fiecare din aces
te stații se pot spăla-gresa 100 
de automobile zilnic. încă în acest 
an va începe construirea altor 
asemenea stații — la București, 
Brașov, Bacău, Suceava, Baia Mare, 
Tîrgu Mureș, Deva, Galați etc, care 
vor fi terminate în cursul anului 
viitor. Clădirile stațiilor au o arhi
tectură modernă, finisaje superioare 
și vor fi placate la exterior cu cera
mică colorată.
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Bloc turn construit pe Calea Unirii 
din Craiova

Un nou S. M. T.BACAU (coresp. „Scînteii").— La Filipești, în regiunea Bacău, se construiește o nouă stațiune de mașini și tractoare. Aceasta va deservi cooperativele agricole de producție din raionul Roman. Noua unitate — a zecea de acest fel din regiune — va fi înzestrată cu 250 tractoare și alte mașini agricole. în prezent constructorii ’nalță aici mai multe o- biective : un atelier mecanic, remi- za-garaj, depozitul de carburanți, pavilionul administrativ și un bloc pentru locuințe.

Impotriva acțiunilor 
agresive față 
do R. D. Vietnam

Cererea unui grup 
de personalități 
portugheze

„Harnic om 
agronomul nostru

Oamenii îl cunosc și îl prețuiesc 
după fapte. S-au obișnuit de cîțiva 
ani să-l vadă din zori și pînă în a- 
murg ba pe cîmp, controlînd alătu
ra, ba la fermele zootehnice, sau la 
sfatul popular. Priceput și gospodar, 
inginerul agronom Petre Nine din 
Tirnava, raionul Drăgănești-Vlașca, 
se bucură de încrederea cetățenilor 
care l-au propus candidat al F.D.P. 
în alegerile de deputați pentru sfa
tul popular raional.

Corespondentul ziarului nostru 
pentru regiunea București a adre
sat cîtorva cetățeni întrebarea: De 
ce l-ați propus candidat pe ingine
rul agronom ? lată și răspunsurile 
primite ■ Ion Arvat, 
cooperativei agricole 
4 ani lucrăm împreună. S-a 
de comună, de oameni și toate cu
noștințele sale le pune în slujba 
întăririi economico-organizatorice a 
cooperativei noastre agricole de 
producție. Numai în ultimii 3 ani 
producția medie la hectar a sporit 
cu 600 kg la grîu, cu 1 600 kg la po
rumb, cu 10 000 kg la sfeclă de za
hăr. Și mai e ceva, li ajută cu multă 
dragoste pe membrii cooperativei a- 
gricole din comună să învețe.

Gheorghe Păuna, brigadier: Era 
o vreme cînd sectorul zootehnic 
cam bătea pasul pe loc. E 
fiecare știam să îngrijim 
animale. Dar cînd s-au 
sute de vite, lucrurile s-au

în diferite țări ale lumii continuă manifestări de protest împotriva acțiunilor agresive față de R. D. Vietnam. Ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam a trimis note copreședinților și țărilor participante la conferința din 1954 de la Geneva în care : „condamnă energic și protestează împotriva noilor acte de război comise de S.U.A. asupra R. D. Vietnam". (Amănunte în pag. a Vl-a).
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mal înalt nivel (In secția montaj a Uzinelor „1 Mai" din Ploiești)
Foto : Gh. Vințilă

Pe șantierul Combinatului 
de celuloză și hirtie din DejPe șantierul Combinatului de celuloză și hîrtie din Dej — care se numără printre principalele obiective ale planului șesenal — lucrările continuă într-un ritm susținut. Construcția propriu-zisă a tuturor obiectivelor industriale a fost terminată, urmînd să se execute acum finisajul lor. Multe din halele industriale au fost înălțate înainte de termen, datorită folosirii unor metode noi de lucru. Așa, de pildă, pe acest șantier plantarea piloților s-a făcut pentru prima dată în țară prin forarea cu

jet de apă, ceea ce a dus la creșterea productivității muncii la această operație de aproape 10 ori. La canalizări se experimentează cu rezultate bune o nouă metodă de lucru, prin care se reduce considerabil suprafața agricolă scoasă din circuit, iar productivitatea muncii crește cu peste 30 la sută. In ritm intens lucrează și montorii de pe acest șantier. Ei au instalat pînă acum aproape jumătate din mașinile și utilajele viitorului combinat. (Agerpres)
Principalul:
MĂSURILE
PREVENTIVE

un 
au

Agenția Associated Press anunță că 
grup de personalități portugheze 
adresat președintelui Portugaliei, Ame- 
rico Tomas, o petiție în care cer desti
tuirea cabinetului Salazar. Petiția semna
tă de 13 persoane, printre care și fostul 
prim-ministru Francisco Pinto de Cunha 
Leal, spune că „prin orbirea și încăpățî- 
narea de care dă dovadă, guvernul con
stituie un obstacol în calea progresului 
pașnic al națiunii". Au mai semnat peti
ția fostul ministru al agriculturii Mario de 
Azevedo Gomes, comandantul naval în

I.a Nairobi (Kenya) de-a Vil-a sesiune a nomice O.N.U. pentru crările căreia participă și o delegație de observatori ai R. P. Romine, în cuvîntarea rostită la deschidere, președintele Kenyei, Jomo Kenyatta, a. declarat că toate țările africane care și-au cucerit independența sînt conștiente că libertatea politică trebuie să fie urmată de o adevărată independență economică.

ars loc cea Comisiei Eco- Africa, la lu-
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bat. De la tovarășul inginer am învă
țat despre balanța furajeră, reparti
zarea nutrețurilor pe toată perioada 
de stabulafie și multe altele. In 
prezent avem 451 de taurine, cres
cătorii de păsări, îngrășătorii de 
porci etc In sectorul zootehnic am 
introdus apă, iar in prezent se efec
tuează lucrări de electrificare. Tova
rășul inginer și-a înțeles rostul, iar 
noi, țăranii cooperatori, îl stimăm.

Nicolae Opărică, profesor: Ingi
nerul Nine Petre își aduce contribu
ția și la buna desfășurare a lecțiilor 
de agricultură la clasele V—VIII de 
la școala din comună. Ne sfătuim a- 
desea cum să predăm mai pe înțele
sul elevilor. Ne ajută în munca prac
tică, cu unelte, explică elevilor cu 
multă răbdare. Iar în timpul liber a 
ajutat la organizarea echipei de dan
suri a căminului, la construcția școlii 
de 8 ani din satul Botoroaga. Este 
un om de nădejde, cu dragoste de 
muncă.

IM A GINI DE NEUITA T
Conferința regională a femeilor din 

Cluj se sfîrșise către seară. In marea sală 
a cantinei studențești, sus, pe dealul pe 
care s-au ridicat clădirile noi ale car
tierului universitar, erau așezate mesele 
lungi, la care delegatele la conferință 
aveau să-și încheie prietenește adunarea 
rodnică. Prin geamurile uriașe se vedea 
încă amurgul care întîrzia pe coline, pă
răsea greu văile adinei, pline încă de 
zăpadă, amurgul roșu, tulburător, tăgă
duitor, al acelui început de primăvară. 
Sute de voci zumzăiau în sală, încă sfiel
nic, încă pline de respectul pe care li-l 
impusese conferința aceea în care se 
vorbise de multe realizări, se 
planuri de viitor. Pe urmă a izbucnit 
în sală albul albăstrui 
cu neon, care a șters 
ferestrelor, și primele 
chestrei populare așezate pe o estradă, 
în centrul sălii, între mese. Glasurile s-au 
ridicat și s-au împletit ca să străbată une
le către altele prin valurile de muzică. 
Femei care nu se cunoscuseră nicioda
tă, de la un capăt al regiunii și de la 
celălalt, în bogate costume naționale, 
încercau să-și. spună peste masă cuvinte 
de prietenie, să-și mărturisească 
timent, o impresie, un gînd. 
1 Tîrziu, către sfîrșit, o femeie 
pe estradă, în fafa orchestrei. Se 
dintre delegate, de la o masă, 
un semn muzicanților, le-a șoptit ceva, 
și a început să cînte. Cînta pe melodii 
populare versuri făcute de ea însăși în 
care era vorba de tractor, de combină, 
de munca în satul de azi, cînd se deș
teaptă ciocîrliile, de vacile multe cu bo
tul umed și ugerele pline, versuri sim
ple, stîngace, directe, sincere. Dar cum 
cînta femeia I Era scundă, trupeșă, basma
ua îi lunecase pe ceafă, fața îi strălucea 
ca un soare, zîmbea, seînteia de o lumină 
venită dinăuntru. Nu era tocmai tînără ; 
așa cum o vedeam de departe, îi dădeam 
patruzeci de ani. Era plină însă de o ti
nerețe, de un ritm, de o vioiciune de 
optsprezece ani. Cînta cu glasul, cu zîm-

de Lucia DEMETRIUS

făcuseră

al multelor lămpi 
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betul, cu ochii. Toată muzica poporului 
nostru clocotea în ea. Mi se părea că e 
încununarea acelei conferințe în care zeci 
de femei se suiseră la tribună, muncitoare, 
țărance, doctorițe, învățătoare, președinte 
de comitete sau comisii de femei, a ace
lor zeci de femei ce rostiseră cu acest 
glas liber care e al lor numai de două
zeci de ani încoace, gîndurile lor chib
zuite, limpezi. Erau gînduri de femei care 
știu că răspund la fel cu bărbații de bu
nul mers al treburilor obștești, 
munca în întreprinderi, în fabrici și 
șantiere, de creșterea șepfelului, de 
mulțirea păsărilor, de stupi, de ogor, 
răspund cu toată ponderea datoriei 
care o implică dreptul cîștigat de școa
la lor, de biblioteca, comunală sau mo
bilă, de sănătatea pruncilor și mamelor 
din raza circumscripției lor, de conștiin
ța de mîine a copiilor de azi. Mi se 
părea, și ni s-a părut așa tuturor celor 
care ne aflam acolo și care am tăcut 
deodată ca s-o auzim pe ea, pe Ana 
Coșprundan cîntînd, că încununează în 
cîntecul ei, tot ce se deslușise atît de 
bine în acea conferință, toată bucuria de 
a trăi, de a hotărî, de a avea libertatea 
să crească și să se depășească, a celor 
odinioară fără drept la cuvînt, la profe
sii năzuite, la munci creatoare.

Cînd am cunoscut-o, după ce a coborî! 
de pe estradă, am aflat că trecuse de 
mult de cincizeci de ani Ana Coșprun
dan, că e văduvă cu cinci copii pe care 
i-a crescut singură, că a intrat în 1950 
în cooperativa agricolă de producție și, 
pe rînd, și-a dres casa, și-a făcut fîn- 
lînă, și-a reparat tot ce era năruit, ea 
și cu cei patru copii ai ei, cu care lu
crează alături. Al cincilea însă, hei, al 
cincilea e o fată, Ana Coșprundan Vifo- 
reanu, solistă a orchestrei de muzică 
populară a Filarmonicii din Galați! Ea îm
plinește ceea ce mamei nu i-a fost dat 
să poată, ea a izbutit ceea ce sute de
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ani n-a izbutit nici o țărancă din satul 
ei: să iasă la lumină, să spună lumii în
tregi ceva despre frumusețea vieții și pu
terea din om.

Și mi s-a ivit atunci o imagine în 
fața ochilor: o țărancă bătrînă, mult mai 
bătrînă la înfățișare decît Ana Ccșprun- 
dan care se mișcă asemeni unui vîrtej, 
o țărancă poate că avea numai vîrsta pe 
care o are Ana azi, dar împovărată, gîr- 
bovită, obosită. Urca treptele jandarmeriei 
în care venise un medic să dea consul
tații cîteva ore în satul acela fără dis
pensar. Asta se petrecea prin 1921, 
tr-un sat din Transilvania. Jandarmul 
pe trepte. S-a uitat urît la bătrînă. 
meia venise să-l întrebe pe doctor
are la urechea care surzise cînd îi dă
duse o palmă jandarmul, cu cîteva săp- 
tămîni înainte. A spus tare, ca surzii, 
pentru ce a venit. Intr-o clipă, sub ochii 
noștri, jandarmul a înhățaf-o de un braț 
și a zvîrlit-o ca pe o găină mare, nea
gră, slabă, peste trepte, în curte. Nu pot 
să uit acel sentiment cumplit de revoltă 
și disperare care m-a înăbușit. Eram co
pil și vedeam la față pentru prima oară 
cruzimea și nedreptatea. Azi, nici o Ana 
Coșprundan nu mai poate pătimi așa 
ceva. Azi femeile poartă medalii pe 
piept cînd le merită, au alesele lor și 
ale poporului întreg în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile populare, ale
sele care vorbesc în numele dragostei 
lor de țară și de progres, pătrund în 
școli, în oricare, trec hotarele, în straiele 
lor țărănești sau în haine de oraș, ca să 
vorbească, în alte țări, despre împlini
rile lor și despre prietenia care trebuie 
să lege neamurile lumii.

Cînd autobuzele ce le aduseseră din 
toate unghiurile regiunii s-au umplut de 
larma lor și au luat drumul spre raioa
ne, m-am gîndif la copiii care le așteap
tă acasă, cu nițică mîndrie, sigur, cînd 
mama vine de la conferință, de la Cluj. 
Voiam să mi-i închipui pe acești copii 
adunați în jurul vetrii, ai pitei mari puse 
pe masă, sub becul electric, așfeptînd

în vreme ce ascultă la radio. Și mi-a 
apărut în minte imaginea altor copii, 
dintr-un sat de lîngă Rîmnicul Sărat.

Era tot pe seară, la căminul cultural, 
lipit de sediul cooperativei agricole. Ve
neau copiii din sat, unul după altul, și, 
irilrați în cămin, își luau instrumentele 
muzicale: viori, acordeoane, un țambal, 
își scoteau mănușile, paltoanele, căciuli
le de blană sau scufiile de lînă și, cu mî- 
nuțele lor încă înghețate, începeau să 
acordeze instrumentele. Era taraful de 
copii condus de învățătorul satului. Au 
cîntat. Au dus bine arcușul cu mîimle 
acelea mici și robuste, care știu să . scoa
tă apă, să'taie lemne, să înhame, calul și 
să mînuie la nevoie și furca, au cîntat 
cu patos la acordeoanele lor mici, cu 
privirea gravă, să nu scape o notă, cu 
zîmbet în ochi cînd muzica era jucăușă.

Și m-am gîndit atunci la mamele lor. 
La mamele acelea care își pot îmbrăca 
pruncii gros, și bine, și frumos, care nu-i 
mai văd cu talpa goală păzind vite boie
rești, care aruncă asupra lor o privire re- 
pqde, cercetătoare, cînd pleacă spre sea
ră, spălați și îmbrăcați, la cămin, să cîn
te la vioară! Asemenea tarafe de copii 
sînt multe în jurul Rîmnicului, al Buzău
lui, în toată țara, și cele mai bune dintre 
ele au început să vină la concursuri pe 
regiuni, la București. Pentru că pruncul 
îngrijit de mic, începînd de la casa de 
nașteri, trecînd prin dispensarele de pue- 
ricultură, îngrijit de doctorițe, educat de 
profesoare care se apleacă deasupra glo
durilor și preocupărilor lui tainice și fre
mătătoare de sensibilitate, are alt ori
zont, alte posibilități de evoluție, are li
bertatea de a deveni un om multilateral. 
Iar mama privește puiul ăsta care poate 
ceea ce nu putea ea sau nu bănuia, sau 
nu îndrăznea să năzuie, îl privește stînd 
cu cartea în mină, jucîndu-și degetele pe 
clapele acordeonului, colindînd țara cu 
școala sau echipa lui de sport, înfinzîn- 
du-și gîndul ca pe un arc care zvîrle 
săgeata departe, pregătindu-se să urce 
trepte neînirezărite de ea odinioară, și 
sufletul i se liniștește pînă în adînc. Pri
vește spre mîine cu nădejde și încearcă 
să-și îndeplinească munca — la combi
nă Sau la catedră — așa ca acest mîine 
să fie pregătit și de ea.

Anotimpul rece favorizează apariția și extinderea unor boli contagioase, dintre care gripa ne pricinu- iește cele mai multe neplăceri din cauza unor caracteristici ce îi sînt proptii. Una dintre aceste caracteristici este puterea de răspîndire a bolii pe teritorii mari, într-un timp scurt. Pe de altă parte, gripa se poate manifesta ca o boală gravă pentru anumite organisme cu putere de rezistență mai scăzută, cum sînt copiii mici și mai ales sugarii, bătrînil și persoanele care suferă de afecțiuni cronice cardio-vasculare, pulmonare, renale etc. Important este și faptul că gripa poate fi contractată de mai multe ori în cursul vieții. A- ceasta se explică prin aceea că virusul gripal — adică microorganismul care produce boala — își modifică structura sa intimă de la o perioadă la alta, rezultind astfel diferite tipuri de virus gripal : tipul A, AL B1, Be etc. Trecerea prin boală dă fostului bolnav imunitate, adică rezistență, numai față de tipul de virus gripal care i-a pricinuit îmbolnăvirea. în schimb, față de un nou tip de virus gripal, persoana respectivă nu are imunitate și, deci, se poate îmbolnăvi din nou.Prevenirea gripei este mai puțin ușoară ca aceea a altor boli — cum ar fi difteria, tușea convulsivă, febra tifoidă, tetanosul etc. — față de care avem vaccinuri eficace. Prevenirea 
acestei boli este totuși posibilă și 
depinde, în mare parte, de partici
parea fiecărei persoane la respecta
rea măsurilor antigripale. Pentru a ne feri de gripă trebuie să ținem seama, în primul rînd, de mecanismul de transmitere a acestei boli : virusul gripal se transmite pe calea aerului, de la bolnavi, prin strănut, tușă sau chiar vorbire. Pe o rază de circa un metru în jurul bolnavului se găsește o ploaie de picături încărcate cu virus gripal, care pătrunde, o dată cu aerul contaminat, în căile respiratorii ale omului. De aci rezultă, ca primă măsură de apărare, evitarea contactului cu persoane care au semne de gripă : febră, tușă, guturai etc., mai ales în primele 2 zile de boală, care este perioada cea mai contagioasă.Deosebit de prielnice pentru răspîndirea gripei sînt aglomerațiile, unde densitatea de virus este, firesc, mai mare decît în aer liber. Dacă pentru adulți, prin specificul activității lor, evitarea aglomerațiilor este mai dificilă, în schimb depinde de grija noastră să ferim copiii mici, bătrînii și bolnavii cronici de frecventarea locurilor aglomerate, în

Conf. dr. loan SPÎNU
Inspector general de stat 
în M.S P.S.

(Continuare în pag. IV-a)
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PACEA Cîntâreață amatoare"

(Premiul pentru pictură „Ion Aîidreescu" al Academiei R. P. Romine — 1963)

RĂSPÎNDIREA CUNOȘTINȚELOR
ȘTIINȚIFICE DESPRE NATUR

Cultura cinematografică Pagini din istoria
Cinematograful, istoria, teoria și practica creației de filme se bucură de interesul unui public extrem de larg. L-am solicitat pe regizorul Victor 

Iliu, președintele Asociației cineaștilor din R. P. Romînă (ACIN) să răspundă la cîteva întrebări privitoare la activitatea ce se desfășoară în domeniul răspîndirii culturii cinematografice, al educației estetice de masă prin film.
I— Ce s-a întreprins

cum pentru propagarea

cinematografice ?

pînă a- 
culturiitrecut,— Cu totul neglijată în educarea estetică a iubitorilor de film se bucură astăzi de atenție și reprezintă una din principalele preocupări ale Asociației cineaștilor. Scopul nostru este de a contribui la orientarea spectatorilor, la promovarea valorilor cinematografice autentice. în colaborare cu Arhiva națională de filme, ACIN organizează vizionări cu marcabile din istoria celei tea arte în cadrul unui graf special (sala de pe gheru), de tipul „Cinematecilor' existente într-un mare număr de țări. Aceste vizionări, însoțite de prezentarea creațiilor și i cineaștilor din program, sînt menite să formeze un tot mai puternic curent de opinie în favoarea filmelor de bună calitate, a înțelegerii mai depline a cinematografului ca artă. La „Cinematecă" sînt prezentate cicluri de filme semnificative pentru diferitele etape de dezvoltare a artei cinematografice, pentru evoluția u- nor genuri, a unor regizori de prestigiu etc. Vizionările sînt urmărite de cîteva mii de abonați.Arhiva națională de filme își completează continuu patrimoniul prin achiziții, prin schimburi cu instituții similare de peste hotare sau prin împrumuturi și, bineînțeles, prin reținerea celor mai valoroase producții rominești; totodată, ciclurile prezentate la „Cinematecă" vor li repetate după un anumit răstimp, ceea ce presupune implicit și o reînnoire a abonamentelor, posibilitatea ca. alți prieteni ai filmului să ia parte la vizionări. Avem în vedere și înființarea unor săli specializate, cu un profil apropiat de cel al „Cinematicii", pentru vizionarea în reluare a unor filme de valoare deosebită ; este în studiu crearea unor astfel de săli și în alte localități. După părerea mea, folosirea programelor „de reluări" răspunde cerințelor dezvoltării unei culturi cinematografice de masă. In jurul sălilor specializate se va forma un public activ, avertizat, care va influența și gustul altor spectatori, orientîndu-i spre cele mai bune filme din programele obișnuite ale cinematografelor, ajutînd la risipirea prejudecăților privind așa-zisele „filme grele", la înțelegerea și lansarea unor opere de valoare ca, de pildă, „Insula", Copilăria lui Ivan“, „Umberto D“, scurtul-metraj romî- nesc „Memoria trandafirului" ș.a. Dar răspîndirea culturii cinematografice trebuie să rezulta-

opere re- de-a șap- cinemato-Bd. Ma-

tul activității concertate a unei serii întregi de factori. In legătură cu acestea, țin să arăt că activitatea editorială consacrată lucrărilor de teorie și estetică cinematografică n-a luat, după părerea mea, încă un start corespunzător cerințelor existente. De asemenea, în domeniul programării și popularizării filmelor se face simțită necesitatea unei selecții mai atente, a unei atitudini mai active în sprijinul calității ; publicitatea în jurul filmelor este practic ineficientă din pricina caracterului neinspirat, adeseori rudimentar al materialelor (afișe, programe, fotografii etc), a stilului de muncă lipsit de imaginație. Un răi important revine criticii, îndeosebi publicațiilor de specialitate, chemate să-și lărgească orizontul tematic în tratarea problemelor artei și culturii cinematografice și, în același timp, să militeze mai consecvent pentru promovarea, prin articole substanțiale, bogate în idei, a celor mai valoroase realizări, pentru orientarea competentă a cititorilor. Există numeroase forme de răspîndire a culturii cinematografice. Intre acestea se impun tot mai mult atenției cine- cluburile.
— In Capitală și în alte orașe 

din țară funcționează peste 
douăzeci de cinecluburi. Ce ne 
puteți spune despre activitatea 
lor '!Apariția cinecluburilor este expresia interesului deosebit pe care cercuri dintre cele mai largi îl manifestă față de arta cinematografică. Ele au fost constituite pe lîngă cluburile unor mari întreprinderi industriale sau instituții, pe lîngă o serie de case de cultură ale sindicatelor sau ale studenților, instituții de învățămînt superior, unități militare etc. Activitatea loi- se desfășoară pe două planuri : asimilarea și răspîndirea culturii cinematografice, educația estetică ; realizarea cu mijloace proprii a unor filme inspirate din viața și preocupările colectivelor respective. Regizori, operatori, critici — membri ai ACIN — sprijină activitatea cinecluburilor prin conferințe pe teme de istorie, teorie și tehnică cinematografică sau prin consultații practice. Merită subliniat că unele cinecluburi au obținut rezultate promițătoare atît pe linia educației estetice cît și în creație. Dintre acestea fac parte- cele ale sindicatului Uzinelor „Tractorul" și sindicatului Roșu", ale Caselor de cultură studenților din București, Timișoara, ale Direcției C.T'.R. Timișoara și altele.

semnificative pentru preocupările pe care le reflectă, filme ca : „Opt minute", realizat de cineamatorii de la „Oțelul Roșu" (prezintă procesul de producție a unei șarje și scoate în relief abnegația oțelarilor în înlăturarea brașoveană" „Tractorul"), (realizat de bucureșteni), putea continua. Uneori, necluburile își propun teme care le depășesc posibilitățile sau abordează subiecte lipsite de interes. In legătură cu aceasta, aș vrea să observ că pînă- în prezent nu există încă un regulament de funcționare a cinecluburilor, ceea ce atrage după sine neajunsuri, neclarități de orientare, imposibilitatea acordării unui sprijin calificat și susținut în rezolvarea problemelor de creație. Este o situație care ar trebui să stea în atenția forurilor de care reglementarea ei (Consiliul al Sindicatelor, Comitetul pentru Cultură șj Artă).Interlocutorul nostru s-a referit în CQntinuare la perspectivele de dezvoltare a mișcării cinematografice de amatori, subliniind că în cadrul cinecluburilor activează mulți tineri entuziaști, elemente talentate din rîndurile cărora s-ar putea selecționa cu timpul regizori și operatori pentru studiourile de filme artistice și documentare. El a propus studierea posibilităților de organizare, pe lîngă Centrul de producție cinematografică Buftea, a unui curs de calificare, de perfecționare teoretică și practică pentru cei mai înzestrați dintre cineaștii amatori, în perspectiva antrenării lor în producția națională de filme ; de asemenea, a propus să se ia în discuție problema înființării unui magazin consacrat difuzării aparaturii, accesoriilor și literaturii de specialitate destinate cinecluburilor.

muzicii rominesti"
S

77

Uzinelor „Steagul ale Cluj și regionale se parMi

Din activitatea cineclubului de la „Oțelul Roșu" : se realizează filmul 
„Corespondenții voluntari transmit", inspirat din viața uzinei

unei avarii), „Duminică (al cineclubului de la „Jurnal de vacanță" cineclubul studenților iar enumerarea ar însă, ci-

depinde Central de Stat

După ciclul de emisiuni „Cultura muzicală romînească în anii puterii populare", prezentat anul trecut. Radiodifuziunea a organizat un nou și interesant ciclu : „Pagini din istoria muzicii rominești". Noua emisiune, cuprinz'nd 50 de prelegeri bogat ilustrate muzical, urmărește in ordine cronologică evoluția creației muzicale de la apariția ei pe teritoriul patriei noastre pînă astăzi. Numeroasele piese difuzate în cadrul emisiunii sînt descoperite relativ recent de cercetători și n-au fost încă editate. Realizarea expunerilor aparține unor istorici muzicali și muzicologi, printre care Romeo Ghirco- iașiu, Vasile Tomescu, Cristian Ghe- nea, Gh. Ciobanu, Octavian Lazăr Cosma, Vasile Donose. Dintre emisiunile difuzate pînă acum în acest cadru amintim „Geneza muzicii pe teritoriul țării noastre", „Cultura muzicală rominească în secolul 17", „Creația muzical-dramatică in jurul anului 1848“ și altele.
Ateliere de creație

•>

pentru artiștii plastici
Fondul Plastic construiește în pre

zent în strada Pangrati 15 moderne 
ateliere de creație pentru pictorii, sculp
torii și desenatorii bucureșteni. Aceste 
clădiri vor asigura condiții cît mai 
bune de lucru pentru artiștii plastici. 
Alte 40 de construcții similare mai sînt 
în curs de execuție la Ploiești, Brașov, 
Cluj, Oradea, Arad, Craiova, Sibiu.

(Agerpres)

Propagarea cunoștințelor despre natură constituie o latură importantă și inseparabilă a vastei activități, îndrumate și organizate de partidul nostru, pentru răspîn- direa culturii în masele largi. Acțiuni multilaterale, bazate pe sprijinul unui larg de intelectuali de sate, întreprind în consiliul și comisiile direa cunoștințelor cultural-științifi- ce, folosind variate căi și mijloace. Mi se pai’ semnificative cîteva cifre : circa 126 000 de conferințe, expuse din 1962 pînă în 1964, peste 459 de cursuri ținute la universitățile muncitorești și populare, 21 000 de întilniri ale brigăzilor științifice cu publicul — în ultimii doi am, numeroase consultații științifice; la acestea se adaugă cele 121 titluri de broșuri, precum și afișele, expozițiile, diafilmele și filmele științifice prezentate și comentate. Milioane de oameni sînt astfel familiarizați cu fapte și noțiuni care le înlesnesc înțelegerea științifică a lumii.Propaganda cunoștințelor despre natură este orientată spre anumite teme și probleme, ținînd seama de preocupările celor cărora li se adresează, de sarcinile actuale în ce privește dezvoltarea economică a țării, educarea socialistă a oamenilor muncii. O serie de comisii de răspîndire a cunoștințelor științifice au acumulat experiență în organizarea, cu sprijinul cadrelor de specialitate, a unor manifestări de prestigiu. S-au bucurat de o largă participare a publicului simpozioanele privind frumusețile și bogățiile legiunii, dezvoltarea industriei petrolului, prezentate la casele de cultură, în centre muncitorești, în comunele mari ale regiunii Ploiești. Numeroși săteni din regiunea Mureș- Autonomă Maghiară au luat parte la ciclul de conferințe „Fenomene meteorologice", însoțit de o expoziție tipărită, la expunerile pe teme medicale, la serile de experiențe științifice. A stîrnit. un viu interes simpozionul privind originea și evoluția omului care, însoțit de o expoziție și un film științific, a fost prezentat în centre orășenești, în stațiunile de odihnă din regiunea Argeș ; în aceeași regiune, cu ajutorul specialiștilor din stațiuni agricole experimentale, a fost elaborat și expus la sate un ciclu de despre pomicultură și ră ; au fost organizate științifice în problemeleAr putea fi amintite și alte menea inițiative interesante și utile. Totuși, propaganda cunoștințelor despre natură nu se desfășoară încă suficient de intens în unele regiuni. Studiile făcute pe teren, părerile și propunerile multor intelectuali — academicieni, profesori universitari, specialiști în științele naturii — prezentate într-o recentă plenară de consiliu, au arătat că este necesar să fie întărită și extinsă activitatea comisiilor, atît pentru sporirea numărului de manifestări, cît și pentru cuprinderea mai largă a diferitelor domenii ale științelor naturii. Din datele pe care le deținem rezultă că în prezent cele mai multe mani-

pentru în masele bazate activ obștesc la orașe și acest domeniu pentru răspîn-

conferințe viticultu- consultații zootehniei.ase-

W. SAROYAN

Acad. Eugen RADULESCU 
vicepreședinte al Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 

științifice

festări. sînt consacrate de biologie și medicină, rect de cunoașterea ganice în general, aceste ramuri ale științei au interesat și în mod firesc vor interesa multă lume. Dar obiectivele propagandei cunoștințelor despre natură sint mult mai ample. Procesul de formare și dezvoltare a concepției materialiste despre lume necesită explicarea pe scară largă a fenomenelor ce au loc în natură. Se cuvine deci să se bucure de o atenție sporită și alte domenii ale științelor naturii, cum sînt meteorologia și astronomia, geologia și geografia. Cerințe noi în propaganda științifică se ivesc în legătură cu progresul social-economic al patriei noastre, cu sarcinile actuale aie producției. Introducerea tehnicii și tehnologiei avansate, extinderea mecanizării și automatizării au sporit mult interesul publicului din întreprinderi pentru problemele fizicii. Au luat o mare dezvoltare industria chimică și chimizarea producției, dar într-o regiune ca Bacău, unde numeroși muncitori și tehnicieni lucrează în această ramură, se organizează puține acțiuni de popularizare a cunoștințelor de chimie. Propaganda științelor naturii ar putea contribui mai bine astăzi și la lărgirea orizontului profesional al oamenilor muncii de la sate. Conferințele și cursurile de învățămînt agrozootehnic îmbogățesc cunoștințele țăranilor în directă legătură cu agricultura. Ei vor înțelege și mai bine metodele înaintate de creștere a producției vegetale, dacă își vor însuși noțiuni de agrobiologie.Aria propagandei cultural-științi- fice poate și trebuie să fie și prin aducerea în a unei tematici mult fiecare domeniu al 184 de conferințe psihologie ținute într-un an în regiunea Iași ar sugera că acest domeniu e bine reprezentat; însă 161 de expuneri s-au referit la o singură problemă — somnul și visele) Firește, există și subiecte, ca apariția vieții și omului pe pămînt și altele, care vor prezenta interes și de a- cum inainte ; ele merită să fie popularizate, ținînd seama de datele și concluziile noi pe care Ie aduce știința. Tratarea unor asemenea teme fundamentale nu trebuie însă in nici un caz să ducă Ia ocolirea celor așa-zis mărunte (de pildă : ce sînt apa, aerul, focul, cum funcționează organismul omenesc).Spre a lărgi continuu cîmpul de activitate al comisiilor de răspîndire a cunoștințelor științifice e nevoie de spirit de inițiativă, trebuie folosite din plin posibilitățile existente și, în primul rînd, sprijinul competent al intelectualilor, al specialiștilor. Un mare număr de intelectuali își fac o sarcină de cinste din a participa la răspîndirea cunoș-

problemelor Legate di- vieții or-

extinsă fața publicului mai variate din științelor. Cele pe teme de

lințelor despre natură. Totuși, jn unele regiuni ca Brașov, Iași, Oltenia, oamenii de cultură ar putea fi încă și mai mult atrași în activitatea de propagandă științifică. Firește că trebuie să sporească și sprijinul dat de consiliu prin antrenarea mai multor intelectuali din Capitală și din principalele centre culturale pentru a face expuneri în țară, precum și prin trimiterea unor materiale documentare care înlesnesc comisiilor pregătirea conferințelor și a altor manifestări adaptate cerințelor locale.Conținutul de idei bogat, actual, îmbinarea rigurozității științifice cu accesibilitatea și atractivi- tatea, iată ce caracterizează o bună conferință. Temeinica pregătire da specialitate dă posibilitate conferențiarului să facă expunerea mai bogată, mai interesantă, să nu se limiteze, cum se întîmplă uneori, la. ' cîteva idei schematice extrase din- . * tr-un material documentar. Este ne-, t voie și de însușirea priceperii deljK, expune în public. Pentru a-i ajuta ( pe tinerii popularizatori ai științei» comisiile de răspîndire a cunoștin- ■ țelor au avut unele inițiative interesante : schimburi de experiență șî seminarii, consfătuiri cu lectorii pa specialități și altele. Este bine ca asemenea inițiative să fie continuate.Științele naturii ne oferă prin excelență largi posibilități de a folosi materialul intuitiv. Consiliul a elaborat și a trimis în țară expoziții și afișe într-un mare tiraj, diafilme. Multe comisii se îngrijesc de elaborarea pe plan local a unor asemenea materiale. Conferențiarii înșiși caută mijloace de ilustrare a expunerilor. Cinci colective organizate în regiunea Bacău prezintă expuneri la sate pe baza unei expoziții, alcătuită din panouri și exponate de la muzeul regional. La Pitești, grupe de profesori de științe naturale folosesc cu succes truse .școlare pentru a organiza experiențe științifice. Interesantă este inițiativa unui colectiv de țineți cercetători de la Institutul de speologie din Cluj : în expunerile lor pe teme ca „Ghețarul dc la Scărișoara", „în lumea peșterilor", „Defileul Crișului Repede" și altele, materialul principal îl reprezintă nu tentele unor .cofferipțe, ci! fcțrolecție Mg dălȘlr' . ȚQțin 100 gentili cMsratdl cel -_1ecjre ÎJemă. lonsiliul are în vedere, de asemenea, elaborarea unor materiale di- dactico-intuitive cu ajutorul institutelor științifice și de învățămînt superior. Intr-o primă etapă ne propunem să extindem mult formele de propagandă vizuală — afișe, plicuri, expoziții — iar apoi să trecem la înzestrarea comisiilor cu a- paratură mică, dar de bună calitate, ușor manevrabilă. Există mari rezerve și în ce privește folosirea filmelor științifice ; pe lîngă cele existente pot fi realizate altele noi în colaborare cu studioul „Al. Sahia".In acest fel va spori tot mai mult eficienta amplei activități de propagandă științifică la desfășurarea căreia își aduc contribuția cu însuflețire zeci de mii de intelectuali de la orașe și sate.

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra

piese „fără acțiune", dar cu 
bogate acțiuni inferioare, aces-

din care tristețea nu poate

CLIPE DE VIA ȚA
Există o convenție nescrisă care obligă 

pe cronicarul de teatru să nu povesteas
că subiectul 
zate pe un 
neașteptate.

Paradoxal, 
gîndurile sale referitoare la 
viață” va fi ținut să respecte această con
venție, deși aici nimic nu e aparent tre
pidant, polițistul nu caută un prezumtiv 
asasin, ci doar un colț de stradă liniș
tit unde ar putea da o mînă de ajutor 
copiilor ce vor să traverseze, pistolul nu 
ia foc, sau atunci cînd ia nu ne surprin
de, aventurierul e de mult ratat, dacă va 
fi fost vreodată un om de acțiune, te
lefonul nu anunță sosirea bandiților sau 
a nu știu cărui Sherlock Holmes, ci prin 
țîrîitul lui insistent comunică iminenta so
sire a unei domnișoare bătrîne, simpatice 
și caraghioase ce-și caută norocul etc.

Notațiile cînd lirice, cînd dure, pe care 
contactul lui Saroyan cu oamenii „de la 
marginea marelui oraș" le-au prilejuit, 
adună în hanul lui Nick oameni dife
riți, emigranți și localnici, clienți obiș- 
nuiți sau întîmplători, suflete albe și ne
gre, dar mai cu seamă inimi ce vibrează, 
întrebări personificate, dorințe neîmpli
nite, destine ce nu se caută dar pe care 
viața le pune întîmplător (sau oare chiar 
întîmplăfor ?) față-n față, fapte de viață 
molcomă și strigăte de revoltă, clipe de 
viață a unei lumi ce caută, care nu mai 
caută, care cu greu găsește limanuri în
sorite, femei și bărbați'cu istorii diverse, 
așa cum sînt mai toate femeile și. bărba
ții unei anumite categorii (sau unor anu
mite categorii) de pe unele meridiane 
ale lumii. .

„Mă simt răspunzător pentru toată lu
mea. Cel puțin față de fiecare om cu care 
mă înfilnesc. De trei ani încerc să desco
păr dacă-i posibil să trăiești așa cum cred 
eu că e civilizat să trăiești. Adică o viața 
care să nu pricinuiască nici un rău altei 
vieți" rezumă Joe gîndurile sale, trămîn- 
tările lui și ale scriitorului ; și deși mo- 

j zaicul dramatic semnat William Saroyan 
nu dă un răspuns clar, în sensul fabu-

unei piese polițiste sau ba- 
șir de acțiuni trepidante și

cel ce vrea să comunice
„Clipe de

listic al cuvînfului, întrezărim credința în 
oameni, în efortul de-a descoperi ceea 
ce-i frumos la semenii săi, o undă de 
optimism 
lipsi.

Acestei 
imens de 
tei succesiuni de momente, la prima ve
dere fără o determinare reciprocă strictă, 
care se inferpăfrund, se suprapun, se în
trerup și se reiau într-un tîrziu, exact ca 
în viață, lirismul autorului i-a conferit o 
aură poetică, iar construcția precisă, ca 
de ceasornic — fără ostentație dar cil 
de prezentă, cit de inventivă I — a re
gizorului i-a înlăturat orice pericol de 
„bucată de viață" naturalistă; convenția 
adevăratului teatru, a actului artistic, ne- 
fiind doar apanajul metaforei hiperboli- 
zate, al grotescului, burlescului sau sta
tuarului ci și al cotidianului, al poeziei 
vieții de fiecare zi.

Hanul lui Nick nu e un han de port 
în general, nu e cafeneaua turcească sau 
bistroul francez, pentru că deși oamenii 
„marilor porturi" au multe aspirații și 
necazuri ce-i unesc, ei nu trăiesc la fel, 
nu au aceleași tradiții sau lipsă de tra
diții, același grad de civilizație etc. Poate 
că unii ar fi fost tentați de posibilitatea 
exploatării unui pitoresc „de dincolo de 
zare” ; regizorul Liviu Ciulei și scenogra
ful Giulio Tincu ne-au înfățișat hanul ita
lianului naturalizat pe îndepărtata coastă 
a Pacificului foarte apropiat de o imagine 
cinematografică, zgîrcit colorată, dar nici 
un moment ternă, ce nu are nimic de-a 
face cu greoaiele construcții naturaliste, 
supărătoare prin inutilitatea detaliilor.

Susțin acest lucru nu pentru că pereții 
imaginați de Tincu se sfîrșesc o dată cu 
limita superioară a lemnăriei aplicate, 
sau pentru că lipsa plafonului ne-ar feri 
de naturalism, ci pentru că încărcătura 
de sticle autentice și mese solide, tabla 
și lemnul, practicabilele ce au uri sens 
cotidian dar diferențiază și scenic pla
nurile sînt — prin aerul lor de autenti
citate — necesare poeziei lui Saroyan, 
pentru că aici decorul e un personaj, toc-

mai prin îmbinarea de impersonal cu 
specific (amestec de idee generalizatoa
re și date strict personale ale unor indi
vidualități de sine stătătoare), pentru că 
doar în acest cadru ce oferă o formală 
soliditate apărătoare pot fi înțelese dra
mele nesiguranței, ale îndoielii, ale do
rințelor neîmplinite.

M-au necăjit întotdeauna expozițiile cu 
schițe de decor pentru că sînt minci
noase. Nu sînt nici pictură, nici teatru 
și permit libertăți pe care scena cea 
mai bine utilată le respinge, jocuri de 
lumini și umbre, contururi estompate, a- 
teatrale și înșelătoare. Stimez macheta 
și fotografia neartistică, luată în timpul 
spectacolului, pentru că abia acolo, în 
lumina reflectoarelor și în prezența acto
rilor poți ști dacă scenografia e sceno
grafie sau schiță de linii și pete de cu
loare ce iau ochii. Felul în care sînt gru
pați clienții localului, relieful pe care-l 
primesc scenele, ajutorul întru caracteri
zarea tipurilor dovedesc că bine a făcut 
Ciulei optînd pentru o asemenea for
mulă, chiar dacă un mic amănunt, pla
sarea camerei lui Kitty în interiorul ba
rului, mi s-a părut arbitrară și în deza
cord cu stilul unitar al spectacolului.

Aparent static, spectacolul are o dina
mică interioară ce îi acordă o succesiune 
de ritmuri, o alternanță de fempouri, ce 
te țin încordat, reliefînd cotidianul și in
cidentalul, umorul și dramatismul. Regizo
rului Liviu Ciulei nu-i e frică de acțiunile 
paralele, deoarece ele decurg din însăși 
structura piesei ș< contrapunctarea unei 
convorbiri grotesc disperate la telefon, 
pe fondul, nu estompai ci puternic, al 
stepului, nu numai că nu-l jenează pe 
interpret (Dumitru Furdui — Dudley R. 
Bostwick creionează o siluetă tristă și în 
același timp comică a fînărului naiv, bine 
crescut, dar absolut incapabil de adevă
rate hofărîri), ci dimpotrivă reliefează 
mai puternic personalitatea celui ce tre
buie să strige pentru a se face auzit, 
celui ce trebuie să strige pentru că ni
meni nu-l va răspunde.

Planul doi, animat (în unele momente)

LIVIU CIULEI
văzut de SILVAN 

în contrast cu planul prim, aproape ne
mișcat, oferă regizorului nu numai o so
luție ingenioasă în sine, ci posibilitatea 
sublinierii unei izolări, a unor vieți ce-și 
consumă dramele independent una față 
de alta, cel puțin în aparență și această 
izolare personală ne dă suma izolării 
față de idealurile (sau mai degrabă lipsa 
de idealuri) a unei lumi dure și rapace 
de care fug sau pe care nu știu încă 
s-o combată cei mai mulți dintre ei.

E de sublimat felul în care fiecare 
interpret își are o continuitate de gind 
și acțiune pe Întreg parcursul spectaco
lului, indiferent de cantitatea replicilor, 
într-o concordanță deplină cu logica sa 
interioară și cum tocmai aceste acțiuni 
(în înțelesul de analiză, gînd și mișcare) 
independente dau de fapt unitatea ac
tului scenic, deoarece ele nu sînt gîn- 
dite naturalist, adică independente sce
nic, ci într-o concordanță, într-o supra
punere, într-o completare reciprocă, ce 
lasă să se întrevadă un plan detaliat, un 
gînd comun, o orchestrație regizorală 
profund gîndită. Vocile ies ușor, fără 
ostentație în prim plan și îndreaptă a- 
teriția noastră spre punctul dorit, spre 
episodul important, apoi se amestecă și 
se estompează cu discreție lăsînd locul 
altora, la tel cum izbucnirile sînt bine 
gradate, reușind să facă de înțeles con
centrarea interesului tuturor clienților 
spre un anume incident ce-i unește pen
tru moment, ce-i determină mai apoi, 
ce-a fost de fapt determinat de prezen
ța tuturor.

Actorii au servit spectacolul fără 
bră de vedetism, fără prejudecata

um-
nu-

mărului de replici. Și îmi permit aici să 
răspund unor amici actori ineîntaji de 
colegii lor din „Clipe de viafă" că totul 
depinde doar de ei, că un adevărat actor 
își găsește satisfacții mai mari în efortul 
de-a compune decît în sforăirea unor ti
rade ce poate nic: nu-l prind, că trebuie- ■ 
să vrei să înțelegi pentru a reaBza apoi ■ 
un adevăr simplu și anume că teatrul de 
p'otagoniști a murit și că i o autentică 
creafie e rodul unui efort, colectiv. Asta 
au înfeles-o, și Petre Gheorghiu și Liviu 
Ciulei, Gina Patrichi, Fory Etterle și cam 
toți interpretai „Clipelor de viată".

N'ck al lui Petre Gheorghiu e uman 
pentru că e și violent și tandru, și leneș 
ș> prezent, pentru că accentul italian nu 
e la el scop ci mijloc, pentru că pro
prietarul hanului compune, pricepind ca 
teatrul modern e compoziție, sau nu e 
nici modern nici teatru Gina Patrichi nu 
ne surprinde ca la debut, deoarece ac
trița a dovedit că are acoperirea artis
tică a speranțelor puse în ea Vocea, cu 
intonați' atît de specifice, știe să se mu
leze fiecărui rol, dîndu-i farmec și preg
nantă. Kitty Duval devine cu ajutorul ei 
complexă, tristă și resemnată, cu revolte 
moarte în fașă, cu limitele de înțelegere 
ale temeii de stradă

Pentru Fory Etterle stagiunea în curs 
e una din cele nw strălucite din ultimii », 
ani. Știinfa meseriei, aliată unu' talehfSr' 
ce nu ma are nevoie de recomandări, 
ii face să dea aventurierului, sau dacă 
vreji pseudo-aveniur*erului Kit Carson, 
dimensiuni cehoviene, adîncime gorkia- 
nă și finefe contemporană

Scuzîndu-mă fată de ceilalfi actori, îmi 
voi permite să-< citez în bloc' Dorin 
Dron (cu poezie și autenticitate), Sandu 
Sficlaru (bunătate și naivitate contrastan
tă cu masivitatea fizică), M Albutescu 
(sinceritate de erou pozitiv, fără șabloa
ne de pozitiv), N Mavrodin (arogantă 
și brutalitate, surprinsă în multiple fa(e- 
te), Aurelia Sorescu (gingășie naivă 
și înșelătoare). Dumitru Dumitru (entu
ziasmul inutil al celui ce cîștigă victorii 
caraghioase dar umane) și tofi ceilalți, 
reușesc să completeze tabloul divers al 
tipurilor lui Saroyan.

In sfîrșil Liviu Ciulei. Aici aș spune 
doar atît : regizorul poate fi pe deplin 
mulțumii de interpret, care l-a înțeles 
și l-a completat și care, într-o postură 
statică, are în rolul tui Joe o mișcare 
interioară atît de bogată și sugestivă, 
îneît te face să înțelegi mult, mult mai 
multe decît spune.

Lucian GIURCHESCU
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Productivitatea munciiîn politica economică a partidului nostru un loc central ocupă creșterea continuă, substanțială a productivității muncii, care constituie o condiție fundamentală a construirii societății socialiste. De aici derivă și însemnătatea măsurării nivelului și di’.amicii productivității muncii cu ajutorul unui indicator care să exprime cit mai corect eficiența cheltuirii muncii omenești în procesul de producție. De exactitatea calculării acestui indicator depinde stabilirea nivelului altor sarcini de plan, cum sînt numărul de salariați și implicit fondul de salarii, reducerea prețului de cost.în practica planificării din țara noastră, productivitatea muncii în industrie s-a exprimat, pînă în anul 1960, printr-un raport între valoarea producției globale și numărul mediu scriptic de muncitori. Concomitent, în întreprinderile și ramurile cu producție omogenă — energie electrică, fontă, cărbune, minereuri neferoase extrase și prelucrate, minereu de fier și mangan extras și prelucrat, țiței, ciment ș.a. — productivitatea 
PRODUCTIVITflTEQ 
MUNCII
PE UN SOLORIRT 
IN INDUSTRIE

In paginile „vieții economice*
Din paginile numerelor apărute în 

acest an ale „Vieții economice",. săp- 
tămînal editat de Societatea de Științe 
Economice din R. P. Romînă, se des
prinde preocuparea revistei de a abor
da un șir de probleme importante ale 
dezvoltării economiei naționale.

In mod deosebit rețin atenția citi
torilor articolele care, la nivel de în
treprindere sau de ramură, dezbat 
probleme ale ridicării calității produc
ției. în articolul „Cum acționăm pentru 
a îmbunătăți calitatea producției", apă
rut în nr. 4, este înfățișată experiența 
pozitivă a Fabricii de confecții și tri
cotaje București, subliniindu-se totodată 
diferite probleme importante pentru 
ridicarea calității confecțiilor și trico
tajelor : necesitatea lărgirii sortimente
lor de țesături, de accesorii realizate 
cu gust, de coloranfi și a îmbunătățirii 
condițiilor de depozitare. De remarcat 
sînt și constatările raidului-anchetă în
treprins prin cîteva întreprinderi din re
giunea Ploiești, privind planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice în spri
jinul îmbunătățirii calității producției.

Pagini despre obiective ale planului 
pe 1965 prezintă preocupări pentru 
lărgirba gamei de sortimente și reali
zarea de produse cu nivel calitativ ri
dicat în industria chimică, în construc
ții de mașini, în industria petrolieră, 
a cărbunelui și industria ușoară. In nu
mărul 5 al revistei, constructori, proiec- 
tanți și beneficiari din regiunea Brașov 
își spun părârea în legătură cu calitatea, 
confortul și estetica locuințelor.

Confinuînd dezbaterea inițiată în 
1964 pe tema realizării planului de 
investiții, revista publică articole pe 
probleme referitoare la punerea în 
funcțiune la termen a noilor obiective 
industriale și mărirea eficienței activi

____________________________________________________________________

In prima lună din acest an, colectivul fabricii „Electroaparataj" din Capitală a realizat ritmic, decadă 
cu decadă, sarcinile de plan. „Secretul" : defalcarea din timp a sarcinilor de plan, asigurarea unui decalaj 
optim între secțiile de fabricație, buna aprovizionare cu materii prime și materiale. In fotografie : ingine
rul șef împreună cu ingineri și maiștri din fabrică discută despre îmbunătățirea în continuare a ritmici

tății producției Foto : A. Ionescu

pe salariat
muncii se planifică și se urmărește și în unități naturale pe muncitor.Corespunzător creșterii complexității și diversificării economiei naționale, introducerii în toate ramurile a tehnicii noi, din anul 1960 s-a trecut la exprimarea productivității muncii pe un salariat. Planificarea și urmărirea productivității muncii pe un salariat au o fundamentare teoretică și o însemnătate practică. Marx, ocupîndu-se de noțiunea de muncă productivă, arăta : „pentru ca să muncești productiv, nu mai e nevoie să pui mina singur; este suficient să fii un organ al muncitorului colectiv, să îndeplinești una din funcțiile sale secundare'. Dezvoltarea economiei noastre confirmă pe deplin această teză.întreprinderile industriei chimice, centralele electrice, uzinele siderurgice și constructoare de mașini, fabricile industriei lemnului și ale industriei bunurilor de consum au un înalt grad de mecanizare și automatizare. în aceste condiții, este greu să distingi aportul muncitorilor ca lucrători direct productivi de acela al tehnicienilor și inginerilor, care conduc procesul tehnologic de la pupitrul de comandă, sau al calculatorilor, care fac pe parcurs calculele necesare efectuării unor modificări ale conducerii procesului tehnologic. Nici ceilalți salariați din întreprinderi nu pot fi desprinși de activitatea direct productivă. Intrucît întreprinderile cu un înalt grad de mecanizare și automatizare din țara noastră dețin și vor deține o pondere din ce în ce mai însemnată în e- conomia națională, apare întrutotul justificată trecerea la planificarea și urmărirea productivității muncii pe un salariat. Este însă în interesul colectivului fiecărei întreprinderi și al economiei noastre socialiste ca numărul salariaților care îndeplinesc în producție diferite funcții secundare să fie strict limitat la nevoile procesului productiv. O creștere nejustificată a acestei categorii de lucrători influențează negativ asupra productivității muncii și a rezultatelor economice ale întreprinderii.Schimbarea modului de planificare a productivității muncii nu exclude, ci, dimpotrivă, accentuează necesitatea — așa cum a arătat practica din țara noastră — urmăririi și ana

tății economice în construcții. Pe a- 
ceastă linie se înscriu discuția organi
zată cu un grup de specialiști despre 
tipizarea construcțiilor industriale și cea 
despre eficiența economică a investi
țiilor în agricultură. In ultimele nu- 
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mere ale revistei au apărut articole 
de opinie în problema includerii pă- 
mîntului în baza de comparație a cal
culării eficienței economice a investi
țiilor în agricultură.

Economiștii din fabrici și uzine gă
sesc în paginile revistei articole inte
resante pe probleme de economie a 
întreprinderilor, printre care : condițiile 
și eficiența unificării normativelor în 
uzinele constructoare de mașini, orga
nizarea reparațiilor capitale în flux, uti
lizarea graficului de producție-livrare 
ca metodă de urmărire a realizării sar

lizării productivității muncii și pe un salariat și pe un muncitor, întrucît între acești indicatori există anumite corelații care depind de modificarea numărului salariaților, respectiv al muncitorilor. Să exemplificăm această legătură. La Fabrica de mase plastice București, față de trimestrul IV 1963, în ultimul trimestru al anului 1964 numărul mediu scriptic de muncitori a crescut cu 0,7 la sută, iar numărul total al salariaților a scăzut cu 0,5 la sută. Aceasta a permis creșterea productivității muncii pe un muncitor cu 10,5 la sută, iar pe un salariat cu 11,8 la sută. Productivitatea muncii pe un salariat a sporit mai repede decît pe un muncitor datorită creșterii numărului muncitorilor și reducerii efectivului celorlalți salariați, ceea ce a influențat pozitiv asupra activității e- conomice a întreprinderii.Evident, pentru a oferi o imagine mai completă, analiza trebuie să a- dîncească rezultatele obținute în creșterea productivității muncii și pe om-zi și om-oră. Acest lucru este necesar, întrucît numărul mediu scriptic este un indicator mediu care cuprinde pe toți salariații întreprinderii, indiferent de numărul zilelor și orelor lucrate efectiv.Cu toate perfecționările aduse metodologiei de calcul a productivității muncii, se cuvine ca preocupările pentru îmbunătățirea determinării acestui important indicator să continue la toate nivelele. Considerăm că schimbarea modului de exprimare a indicatorului productivității muncii ar merita să fie în mai mare măsură și în mod aprofundat analizată și în literatura economică de specialitate. Modificările care intervin în calculul producției globale la noile întreprinderi, datorite între altele lărgirii cooperării în producție, accentuează uneori neajunsurile pe care acest indicator de plan le are și în prezent. Pe de altă parte, se desprinde cerința ca în întreprinderi productivitatea muncii să fie măsurată și urmărită și pe secții, a- teliere, echipe, brigăzi, ceea ce va permite, pe baza unei juste normări tehnice, o mai bună folosire a forței de muncă și creșterea continuă a productivității muncii.
Conf. univ. Daniel SIMION

cinilor contractuale, raportul între or
ganizare și calitate în producția de 
autocamioane. O serie de articole, în
tre care „Teoria deciziei și optimiza
rea soluțiilor", apărut în nr. 2, tratează 
diferite modalități de folosire a meto
delor matematice în activitatea practică 
a întreprinderilor.

In paginile revistei pot fi întîlnite 
diferite articole pe probleme actuale 
ale agriculturii. In articolul „Coordo
nate in realizarea calității la irigații", 
din nr. 3, sint exprimate părerile unui 
specialist în legătură cu îmbunătățirea 
concepției de proiectare, a execuției 
lucrărilor de irigații și a modului lor 
de exploatare. Atrage atenția și arti
colul „Soiul și raionarea culturilor”.

Rubrica „Agenda economistului" in
formează pe economiștii din întreprin
deri despre noile hotărîri, dispoziții și 
instrucțiuni departamentale de aplicare 
a unor hotărîri etc., cu privire la folo
sirea judicioasă a fondurilor de investi
ții, perfecționarea metodelor de plani
ficare în întreprinderi, măsurile tehnico- 
organizatorice luate în vederea îmbu
nătățirii calității produselor, respectarea 
integrală a obligațiilor contractuale ș.a.

Revista ține la curent pe cititori în 
legătură cu diferite realizări din do
meniul științei, tehnicii. Merită să fie 
continuată inițiativa revistei de a publica 
numere speciale dedicate aproape în 
întregime unei probleme, cum este cel 
consacrat la începutul acestui an po
sibilităților pe care revoluția tehnico- 
științifică contemporană le deschide 
producției, vieții omului.

Prin varietatea tematică și conținutul 
materialelor publicate, „Viața economi
că" se recomandă ca o tribună a 
schimbului de experiență înaintată, iar 
dezbaterile pe probleme actuale ale 
activității economice prilejuiesc un 
schimb de opinii menit să stimuleze 
căutările în rezolvarea justă și opera
tivă a sarcinilor puse de partid și de 
guvern.

M. A.

Cabinet 
experimental

La Complexul de industrializare a 
lemnului din Blaj a fost înființat un 
cabinet economic experimental, pri
mul de acest fel în țară. El cuprinde 
economiști, ingineri și tehnicieni din 
fabricile și serviciile de planificare, 
financiar, organizarea producției și 
a muncii din . combinat. Cabine
tul va studia în acest an unele 
probleme legate de ridicarea nive
lului activității economice și finan
ciare a întreprinderii, de perfecțio
narea pregătirii profesionale a ca
drelor tehnico-economice. Men
ționăm cîteva: organizarea și
structura unităților industriale so
cialiste, conducerea întreprinderii 
și secțiilor, indicatorii care stau la 
baza planificării, planul de produc
ție și planul tehnic, însemnătatea e- 
conomică a ridicării calității produc
ției, normarea muncii, utilizarea ra
țională a forței de muncă și a fon
dului de salarii, realizarea planului 
de desfacere, extinderea celor mai e- 
ficiente metode de planificare și ur
mărire a realizării prețului de cost.

La Centrul de calcul 
economic

Recent, a avut loc ședința anuală 
a Consiliului științific al Centrului 
de calcul economic de pe lîngă In
stitutul de științe economice „V. I. 
Lenin“ din București, în care s-au 
analizat activitatea desfășurată în 
1964 și planul de cercetare științi
fică pe acest an. Au participat aca
demicieni, cadre didactice, cerce
tători de la Institutul de cercetări 
economice al Academiei R. P. Ro- 
mîne, specialiști din ministere și în
treprinderi.

La ultima sesiune științifică a ca
drelor didactice din acest institut, 
membri ai Centrului de calcul eco
nomic au prezentat 24 de comunicări 
științifice. De asemenea, anul tre
cut a fost elaborat volumul „Calcul 
economic", apărut în Editura Aca
demiei R. P. Romîne.

Începînd din acest an, colectivul 
Centrului de calcul economic va stu
dia probleme privind eficiența eco
nomică a introducerii tehnicii noi, 
a investițiilor în construcții, trans
porturi și telecomunicații, noi meto
de pentru controlul calității produc
ției, utilizarea rațională a pămîntu- 
lui în agricultură și silvicultură, îm
bunătățirea circulației mărfurilor, 
perfecționarea metodologiei de pla
nificare și sistemul balanțelor, me
canizarea și automatizarea calculului 
economic.

Electronica 
in construcții

Mașinile electronice de calcul sînt 
folosite tot mai mult la elaborarea 
proiectelor pentru construcții indus
triale și de locuințe. La D.S.A.P.C.- 
Banat, de exemplu, un astfel de 
calculator electronic a fost utilizat 
la întocmirea unor proiecte pentru 
blocuri de locuințe cu mai multe 
nivele, a diferitelor abace necesare 
la dimensionarea stîlpilor de beton 
armat acționați la excentricitate 
mare și în vederea determinării 
pierderilor de căldură în rețele de 
alimentare cu apă și abur. In pre
zent, cu ajutorul mașinii de calcul, 
realizată la Institutul politehnic din 
Timișoara, se pregătesc programe 
pentru rețele de grinzi de fundații 
pe mediu elastic, pentru calculul 
rețelelor de alimentare cu apă și 
abur. Prin efectuarea calculelor cu 
mijloacele electronice se scurtează 
mult durata elaborării proiectelor, 
crește precizia lor. De exemplu, la 
dimensionarea scheletului de beton 
armat al unui bloc cu opt nivele, 
timpul de întocmire a proiectului 
de execuție s-a redus cu aproape 25 
la sută, economisindu-se 14 tone de 
oțel pe un apartament.

BANCA Șl RIDICAREA NIVELULUI 
ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR

Realizarea sarcinilor planului de stat pe 1965 — ultimul an al șesena- lului — necesită, printre altele, utilizarea cu eficiență sporită, de către fiecare întreprindere industrială, a mijloacelor materiale și bănești. Banca de Stat, prin pîrghiile controlului bancar, exercită o influență pozitivă asupra îndeplinirii ritmice de către întreprinderi a sarcinilor de plan, descoperirii și punerii în valoare a noi rezerve de îmbunătățire a activității economice și financiare, sporirii acumulărilor bănești.Unităților Băncii de Stat le revine sarcina de a desfășura o muncă perseverentă, stăruitoare pentru perfecționarea continuă a activității de control, corespunzător dezvoltării și diversificării economiei naționale. Tocmai de aceea, dezbaterea din „Scînteia", cu tema „Banca și întreprinderile" — în care s-a discutat despre unele aspecte ale activității financiare a întreprinderilor și probleme legate de controlul bancar — constituie un schimb de păreri util pentru găsirea de noi căi în vederea creșterii eficienței activității unităților Băncii de Stat.De regulă, unitățile băncii controlează pe parcursul realizării planului de către întreprinderi modul în care se utilizează mijloacele materiale și bănești. Un obiectiv important al acestui control este felul în care întreprinderile efectuează aprovizionarea tehnico-materială. Cu prilejul decontărilor și acordării creditelor, băncile pot sesiza cazurile de aprovizionări neraționale și să determine conducerile întreprinderilor pentru prevenirea unor astfel de imobilizări de mijloace sau pentru lichidarea lor cît mai grabnică. De ce spunem aceasta ? Pentru că mai sînt unele întreprinderi care anul trecut au făcut aprovizionări fără a ține seama de nevoile producției și de stocurile existente. Controlul bancar are posibilitatea să scoată la iveală și trebuie să ia poziție față de asemenea neajunsuri. Problema constă în aceea ca stocurile supranormative să fie prevenite, prin conlucrarea mai strînsă a serviciilor de resort din unitățile economice și prin intervenția promptă a organelor financiare de control preventiv din întreprinderi.Pe bună dreptate se arată în unul din articolele publicate în „Scînteia" rolul important ce revine controlului preventiv în buna desfășurare a activității întreprinderii. Noi am adăuga aci necesitatea să se strîngă tot mai mult legăturile între controlul preventiv din întreprindere și controlul bancar, în scopul înlăturării unor aprovizionări neraționale și apariției de împrumuturi restante.O sarcină importantă ce revine unităților băncii este urmărirea rambursării în termen a creditelor acordate întreprinderilor. Nerambursa- rea în termen a acestora, apariția de credite restante sînt o dovadă că în activitatea economică și financiară a unor întreprinderi au loc neajunsuri și, ca atare, este datoria controlului bancar să aprofundeze cauzele unor asemenea situații și, împreună cu organele competente din întreprinderi, să ia măsuri eficiente atît pentru lichidarea cît și pentru prevenirea acestora.
In minele din Valea Jiului

Investiții pentru extinderea mecanizării munciiInvestițiile prevăzute pentru acest an în vederea dotării minelor din bazinul carbonifer al Văii Jiului cu noi mașini și utilaje miniere se ridică la peste 87 800000 lei, cu aproape 22 milioane lei mai mult decît s-a cheltuit în acest scop în anul trecut. Ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor în subteran se desfășoară pe baza unor studii și experienței de pînă acum. în planul acestui an se prevede printre altele

Vasile MALINSCHI 
președintele Băncii de Stat 

a R. P. Romîne

întreprinderile primesc aproape 50 la sută din mijloacele circulante pe calea creditului bancar. Este clar că, prin modul de acordare a creditelor și prin verificarea utilizării lor, banca poate să influențeze simțitor buna gospodărire a fondurilor. Or- ganizînd decontările fără numerar în economie și efectuînd controlul bancar pe această cale, unitățile băncii au datoria să acționeze mai activ în direcția accelerării vitezei de rotație a mijloacelor circulante, introducînd în relațiile de plată dintre întreprinderi acele forme de decontare care corespund cel mai bine acestui scop și care asigură, totodată, un control mai eficient asupra respectării disciplinei contractuale.Construirea de întreprinderi noi dotate cu tehnica cea mai înaintată, reconstruirea și reutilarea unui număr însemnat de întreprinderi existente, precum și ridicarea calificării cadrelor și creșterea cointeresării lor materiale au creat condiții pentru realizarea unei înalte productivități a muncii. Prin controlul utilizării fondului de salarii, îmbinat cu celelalte instrumente de control bancar, unitățile băncii sint chemate să vegheze la respectarea corelației planificate dintre creșterea productivității muncii și a salariului mediu, să cunoască situația numărului de muncitori și a celorlalte categorii de salariați, modul cum întreprinderile folosesc mașinile și utilajele pentru care statul a cheltuit fonduri importante.Partidul a pus în fața întreprinderilor, ca o sarcină esențială, ridicarea continuă a calității produselor. La îndeplinirea acestei sarcini pot aduce o contribuție sporită și organele bancare. Ele -sînt datoare să sesizeze încă de la fabricarea primelor serii sau loturi de produse cum sînt apreciate acestea de către beneficiari. Urmărind și examinînd cu atenție cauzele refuzurilor din partea cumpărătorilor pentru calitatea necorespunzătoare a unor mărfuri, organele bancare au datoria să a- tragă atenția întreprinderilor pentru luarea de măsuri—de la recepția materiilor prime, pînă la controlul minuțios al produselor finite — care să prevină recondiționările, cheltuielile de transport suplimentare, apariția de stocuri nevandabile.Un sprijin însemnat pentru îndeplinirea obiectivelor din planurile de măsuri tehnico-organizatorice ale întreprinderilor îndreptate spre creșterea productivității muncii și a calității produselor îl pot da unitățile băncii pe calea creditului destinat executării lucrărilor de mică mecanizare. Unitățile bancare sînt datoare să vegheze la gospodărirea cît, mai eficientă a acestor credite, ana- lizînd cu discernămînt și exigență sporită acordarea unor asemenea credite, urmărind folosirea lor cit mai eficientă, precum și executarea și darea la timp în folosință a acestor lucrări.Colectivele întreprinderilor privesc sporirea rentabilității ca o

dotarea exploatărilor miniere din Valea Jiului cu 39 transportoare blindate, 3 combine cu tamburi tăietori, 15 mașini de mare capacitate pentru încărcat, 6 300 stîlpi hidraulici și grinzi metalice articulate etc. Au început pregătirile în vederea extinderii metodelor moderne de armare și de mecanizare completă a unor abataje unde toate lucrările de tăiat, încărcat și transport să se facă cu ajutorul mașinilor de mare productivitate. 

problemă importantă, ca o cale de creștere a acumulărilor bănești ale statului. în mod sistematic, o dată cu îndeplinirea sarcinilor de producție, unitățile economice raportează realizarea angajamentelor de a da economii și beneficii peste plan. Din analizele făcute reiese, însă, că nu au fost epuizate rezervele întreprinderilor de a reduce costurile de producție, de a elimina cheltuielile neproductive și neeconomicoase. Pe drept cuvînt, se arată în articolul „Calitate — economii — beneficii", că inspectorul băncii, îndeplinind atribuțiile ce-i revin pe linia controlului veniturilor de stat, creditelor, decontărilor, are posibilitatea să cunoască felul cum se desfășoară activitatea întreprinderilor, să exercite, cu ajutorul pîrghiilor ce-i stau la dispoziție, o influență activă pentru luarea de măsuri care să asigure realizarea de economii și beneficii suplimentare, acordînd concomitent o atenție sporită calității produselor.Pe baza programului de investiții, în acest an vor intra în funcțiune noi obiective industriale importante, care vor spori potențialul economic al țării. Spre aceste întreprinderi noi, ca și spre cele intrate de curînd în funcțiune, aparatul Băncii de Stat își concentrează atenția, căutînd să le acorde un sprijin mai activ în perioada organizării fabricației și asimilării noilor produse, în vederea realizării indicatorilor e- conomici și financiari prevăzuți. La noile combinate vor fi repartizați inspectori cu cea mai bună pregătire și cu experiență în activitatea bancară, capabili să ajute întreprinderile în rezolvarea diferitelor probleme financiare. Este o datorie primordială a conducerilor de sucursale și filiale de a cunoaște în mod temeinic situația economico-financi- ară a întreprinderilor noi, de a ține o legătură strînsă și continuă cu conducerile acestora în vederea soluționării operative a problemelor financiare puse de mersul producției. O sarcină de mare răspundere au sucursalele Băncii de Stat în urmărirea modului în care se îndeplinesc la noile întreprinderi parametrii tehnico-economici aprobați prin documentația tehnică.Este sigur că o colaborare mai strînsă între organele Băncii de Stat și ale Băncii de Investiții, pe linia controlului asupra livrării ritmice a utilajelor și instalațiilor tehnice, ar contribui — așa cum se sublinia în articolul „Investițiile și creșterea eficienței controlului bancar", publicat în cadrul dezbaterii — la scurtarea duratei de execuție, a termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective industriale. /Această colaborare o vedem necesară și înrproblema urmăririi parametrilor tehnico-economici la noile întreprinderi intrate în funcțiune.Fără îndoială, banca are însemnate. posibilități pentru a contribui la ridicarea nivelului activității unităților economice. In vederea creșterii calitative a controlului, unitățile băncii trebuie să se preocupe de perfecționarea cunoștințelor profesionale ale organelor de Control, să cunoască în profunzime condițiile concrete în care lucrează întreprinderile, raporturile lor economice cu celelalte unități, rezultatele activității din anii precedenți și sarcinile lor de plan economic și financiar, să se familiarizeze tot mai mult Cu specificul procesului de producție.Eliminarea unor forme ineficiente ale controlului bancar, îmbunătățirea calității verificărilor și analizelor asupra activității întreprinderilor, finalizarea mai bună a rezultatelor controlului vor face și mai simțit aportul organelor bancare în economie. Folosirea pîrghiilor controlului bancar reprezintă un mijloc eficient de stimulare a colectivelor de întreprinderi în vederea obținerii în producție a unor rezultate calitativ și cantitativ superioare, a realizării unor indicatori financiari corespunzători dezvoltării impetuoase a economiei naționale.
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Trenul pleaca peste cinci minute (instantaneu din gara Brașov) Foto : K. Costin

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"
CU DOUA ZILE
MAI DEVREME

La masă
în cîteva restaurante

A sosit ora mesei. La restaurantul 
„.Dealul Mare", forfotă obișnuită. Fețele 
de mese, vesela, tacâmurile strălucesc. 
Sticlele de vin și bere se odihnesc în 
frapiere, pe mese sînt vaze de flori. 
Mîncănirile bine pregătite, variate, ca
drul îmbietor, familiar, atenția și poli
tețea personalului vădesc preocuparea 
celor care conduc restaurantul de a 
asigura o deservire cit mai bună.

Același cadru agreabil îl intilnești și 
la restaurantele „Gării" (de sud), „Con
tinental" etc. Am intrat și în restauran
tul „București". Unitatea e bine apro
vizionată, interiorul amenajat cu gust. 
Dar esențialul într-un restaurant con
stă în comportarea ospătarilor, în cali
tatea, varietatea mâncărurilor, nivelul 
general al deservirii. Or, la capitolul 
acesta unitatea mai lasă încă destul de 
dorit. O dată intrat aici, cetățeanul o- 
bișnuit cu deservirea rapidă și conștiin
cioasă din celelalte localuri ploieștene 
socotește că va fi servit fără întârziere. 
Poate să treacă însă un sfert de oră, o 
jumătate — și nimeni nu se înfățișează 
să ia comanda. Se mai întâmplă 
ca ospătarul — care se îndură în 
cele din urmă să se apropie de masă — 
să avertizeze : „Eu nu servesc la masa 
dumneavoastră decît benevol. Dar, 
treacă-meargă, de data asta aduc eu. 
Lipsește colegul.". E clar; i se face un 
hatir. E ușor de închipuit c'e impresie 
neplăcută creează un atare gen de 
deservire. Vrei apoi să consulți lista de 
bucate, pentru a comanda, dar ia-o 
de unde nu-i. Nu ești ferit nici 
de alte surprize. După masă se ser
vește cafea. Foarte bine. Dar cu o 
condiție : mare să fie. Mică nu se ad
mite. Ori mare, ori nimic. Așa-i legea 
aici. Nu e după gustul și cerințele cli
entului, ci după interesele șefului de 
unitate. De pe mese lipsesc șervețelele, 
scobitorile, sarea. N-or fi avînd poate ? 
Au, dar se aduc... numai la comandă.

Dacă clientul se silește să ceară, cu atît 
mai bine : se face economie. Dacă ceri, 
ospătarul, deși grăbit, face un drum 
pînă la bufet după o solniță, alt drum 
după scobitori, al treilea după un șer
vețel. Membrii unei echipe de control 
obștesc au propus — ceea ce de mult 
se face în alte locuri — ca în mijlocul 
localului să se rezerve o masă pe care 
să se găsească în permanență toate a- 
ceste mici obiecte indispensabile. Ospă
tarii n-ar mai fi siliți să facă atitea 
drumuri, consumatorii ar fi serviți mai 
repede. Sugestiile n-au fost însă luate în 
seamă.

Nici restaurantul „Central" nu e mai 
primitor. Daca unor ospătari li se pare 
o comandă pica măruntă, „uită" pur și 
simplu de ea. Doar-doar se va plictisi 
clientul și se va lăsa păgubaș. Ar fi 
nimerit ca uuor astfel de ospătari să ii 
se mai amintească din cînd iu cînd ce 
obligații au față de clienți și să fie aju
tați să le memoreze. In acest restaurant 
dai și de alte ciudățenii. Să-i pici cu 
ceară, ospătarii nu-ți vor aduce con
dica de reclamații. Ei declară inva
riabil : „Știți, dacă vă aducem condica 
se supără șeful". Iar dacă vrei sa le 
adresezi direct șefului unității, abia nu 
realizezi nimic. E întotdeauna ocupat 
„pînă peste cap" și nu stă de vorbă cu 
clienții. Să zicem, totuși, că are un ră
gaz de două minute. Te privește sur
prins că-i ceri condica și se străduiește 
să-ți demonstreze că nu ai dreptate. Pe 
condică, pînă la urmă, tot n-ajungi să 
pui mina.

Consumatorii n-au totdeauna timp să 
aștepte. De aceea, o îndatorire elemen
tară a restaurantelor este respectarea orei 
de deschidere a localului, iar în timpul 
mesei — asigurarea unei conștiincioase 
și operative deserviri. La restaurantul 
„Ciocîrlia" e nevoie să te înarmezi cu 
răbdare. Aici, meniurile sînt pregătite 
în rate. Sînt șapte meniuri. La ora

ploieștene
cînd începe să se servească masa, sînt 
gala numai trei. Așa ca ai de ales : 
ori te mulțumești cu ce e preparat, ori, 
dacă ai anumite preferințe, aștepți pînă 
se pregătește și meniul al patrulea, al 
cincilea etc. Pricina acestei defecțiuni 
de organizare ? Șeful unității ne-a răs
puns în doi peri : „se mai inlîmplă, 
știți, restaurant central, dever mare"... 
Dacă se continuă însă așa, cum va ră- 
mine cu deverul ?

In stațiile C.F.R. Ploiești Sud și Ploiești 
Vest, T.A.P.L. a deschis cîte o unitate 
de alimentație publică. Unitățile sînt 
de categorii diferite. Nu numai în pri
vința profilului, dar și a aprovizionării. 
Una e bine, aprovizionată, iar alta nu. 
Rareori găsești la bufetul Gării de Vest 
o gustare după plac. Localul e rău în
treținut, nu se face curățenie la timp. 
Au mai fost semnalate și in alte rînduri 
asemenea lipsuri. Toată lumea le vede. 
Numai secția comercială și T.A.P.L., nu.

Prin restaurante se perindă zilnic mii 
și mii de oameni. Ei doresc să fie ser
viți conștiincios, să găsească un sorti
ment variat de mîncăruri și băuturi, iar 
cadrul să fie primitor, agreabil. E re
gretabil că, pe alocuri, aceste cerințe j 
sînt ignorate. Conducerea T.A.P.L. are 
obligația de a privi cu mai multă exi
gență activitatea unităților din subor
dine, de a îndruma, educa și controla 
pe șefii de unități și personalul de ser
viciu spre a se asigura peste tot o bună 
deservire. La Ploiești există, după cum 
am relatat, o experiență bună. Unele 
restaurante și-au cîștigat aprecierea 
publicului consumator. De ce să nu 
existe în toate unitățile același nivel de 
deservire ? In această privință, și sec
ția comercială a sfatului popular orășe
nesc, și T.A.P.L. mai sînt încă datori 
cetățenilor.

Gh. GRAURE

’ Captarea 
de ape subteraneIn raionul Filiași, aproape de localitățile Filiași, Gura Motrului, Ar- getoaia și altele, hidrogeologi , ai Comitetului geologic au descoperit bogate surse de ape subterane, situate între 50 și 80 metri adîncime. Datorită faptului că ele pot fi obținute în debite foarte mari și sînt de cea mai bună calitate, aceste ape vor contribui la dezvoltarea sectoarelor zootehnice ale cooperativelor agricole de producție, la extinderea irigațiilor pe culturile de legume. O parte din sondele forate au și fost date în folosință cooperativelor agricole de producție din localitățile Ar- getoaia, Brănești, Capu-dealului, I Ceplea. De la o singură sondă, coo- i perativele agricole de producție pri- I mese zilnic circa 250 m c apă, suficientă pentru adăparea a 2 500 de vite.
Surprize pescăreștiGALATI (coresp. „Scinteii"). — Pe Canalul Macin, la km 42, mai sus de Arman, agregatele pescărești mînu- ite de Ivan Grigore și Stelian Pa- nait, de la întreprinderea piscicolă din Brăila au pescuit zilele trecute un exemplar rar. Este vorba de un morun de 187 kg. Acest exemplar, un record pentru pescarii din Brăila, a oferit încă o surpriză : 19 kg de icre negre. Prezența uriașului morun în Canalul Macin este atribuită zilelor călduroase din luna ia- I nuarie.

Principalul: 
MĂSURILE
PREVENTIVE
(Urmare din pag. l-a)

aceste luni nefiind exciusâ posibili
tatea apariției unor tocare de gripa.

Nu este deloc inutil să se insiste 
mereu ca tușitul și strănutul să se 
facă numai cu batista Ia gură, pen
tru a se împiedica răspîndirea vi
rusului. Deosebit de înțelept pen
tru sănătatea bolnavilor și pentru 
cei din jur este de a nu părăsi casa 
sau eventual patul atunci cînd «in
tern bolnavi. Gripa, tratată cu indi
ferență de persoane care circulă și 
activează bolnave fiind, devine pri
mejdioasă; bolnavul riscă o serie de 
complicații pulmonare, otice, cardia
ce etc., contaminînd, totodată, și co
lectivitatea. In același sens, se poate 
considera ca o mare greșeală trimi
terea la școală sau în colectivități 
preșcolare a copiilor prezentînd sem
ne de boală. Asemenea copii trebuie 
reținuți obligatoriu la domiciliu pînă 
la sosirea medicului, care va indigo 
diagnosticul și tratamentul. Firește, 
că și cei găsiți cu semne de boală 
în colectivitate trebuie izolați nein- 
tirziat.

Pentru ca gripa să evolueze ca ’o 
boală ușoară, fără complicații, este 
necesar repaosul la pat și chemarea 
medicului de la primele semne de 
boală, mai ales cînd e vorba de co
pii, bătrîni și bolnavi cronici. Îngri
jirea se va face, după forma bolii, Ia 
domiciliu sau la spital. Dacă bolna
vul rămîne acasă, se va evita vizita
rea lui de către alte persoane din 
familie sau din afară, asigurîndu-se, 
de către cel care-1 îngrijește, aerisi
rea permanentă a încăperii cît și de- 
zinfecția prin fierbere a veselei și a 
tacîmurilor sale. în nici un caz nu 
este indicat să se recurgă la antibio
tice fără aviz medical. Statistici nu
meroase au dovedit că bolnavii de 
gripă care primesc antibiotice „de 
proiecție", fac complicații mai dese 
și mai grave.

Prevenirea gripei mai este legată, 
de asemenea, de călirea sistematică 
a organismului prin regim rațional 
de odihnă și alimentație și prin de
prinderea, încă din copilărie, cu apa 
și aerul rece, cu gimnastica, sportu
rile de iarnă etc.

Itinerar 
speologic 1965
• Cercetători ai spațiilor subpămîntene
• Viață în crăpături de stîncă
• Turism prin adîncuriCe au lucrat speologii în anul trecut ? Ce planuri au pen

tru.acest an ? La aceste întrebări, solicitat de reporterul nos
tru D. Minculescu, ne răspunde dr. Traian Orghidan, director 
al Institutului de speologie „Emil Racoviță" al Academiei 
R. P. Romine.

Avînd mereu necunoscutul în fața lor, speologii sînt în oarecare măsură, atunci cînd pătrund sub pămînt, în situația navigatorilor de pe timpuri, care porneau în căutarea continentelor și a insulelor neștiute. Aceștia din urmă trebuiau să cunoască bine ceea ce văzuseră alții înaintea lor și ceea ce descoperiseră ei înșiși, pentru ca sacrificiile lor să nu se irosească în zadar. Cerul, pămînturile și marea constituiau pentru ei puncte de reper, de sprijin, în mersul înainte. Speologii sînt puși în situația de a înfrunta zile la rînd greutăți și primejdii de tot felul. Ei și-au îndeplinit planurile de cercetare: au descoperit noi peșteri și cercetat zeci de specii de nevertebrate cavernicole necunoscute. Au făcut multe observații inedite cu privire la viața lor. Au fost studiate medii de viață noi, ca de pildă mediul li- toclazic — al crăpăturilor în stînci — care s-a dovedit extrem de bogat în faună. Este vorba de un mediu intermediar între lumea subterană și lumea de afară. Un studiu atent poate aduce interesante precizări cu privire la originea faunei cavernicole. Lucrările de săpături paleontologice în peștera „La Adam“ din Dobrogea, începute cu nouă ani în urmă au adus date noi și bogate cu privire la evoluția faunei și climatului în regiunile noastre de-a lungul cuaternarului. Ele vor fi terminate în acest an.La începutul anului trecut au ieșit de sub tipar volumele I și II din Lucrările Institutului de speologie „Emil Racoviță" al Academiei R. P. Romîne Nu .de mult a fost dat la

tipar al III-lea volum al acestei culegeri de realizări ale speologilor.Anul acesta continuă cercetările în cîteva din regiunile noastre caracteristice, Astfel, în Munții Apuseni se va da o atenție deosebită peșterii de la Scărișoara, unde în 1964 au început cercetări asupra factorilor de mediu, a variațiilor climatului subteran al acestei peș- teri-ghețar. Se vor intensifica și cercetările speologice din zona viitorului lac de baraj de la Porțile de Fier, dîndu-se toată atenția acelor

Intr-una din galeriile peșterii de la 
Baia de Fier

peșteri ce vor fi inundate de apele lacului. Speologii vor face ample cercetări asupra formelor de cristalizare a calcitei (stalagmite, stalactite etc.), vor căuta să parcurgă toate galeriile existente, vor studia factorii microclimatici, speciile de viețuitoare, secretele vieții lor, precum și depozitele de umplutură (pâmîntul ce se adună în straturi in decursul vremurilor pe podeaua peșterilor) ale acestor grote ce vor dispare după cîțiva ani pentru totdeauna. Aceste cercetări se încadrează în acțiunea mai vastă. întreprinsă de Academia R. P. Romîne, de a studia complex zona viitorului lac de baraj. O mare atenție va fi acordată și faunei acvatice care trăiește în adîncul aluviunilor Dunării. In regiunea Hunedoara cercetările urmează să se concentreze a- supra celor două mari peșteri de la marginea de răsărit a depresiunii Hațeg, Cioclovina cu Apă și Șura Mare. Explorarea celei dîntîi a început în anul 1959. Fauna de aici a părut săracă la primele explorări, dar în ultimul timp s-a constatat că există localizări cu specii interesante și variate.Mai complicată este problema cu peștera Șura Mare, întrucît ea nu a putut fi explorată pînă în momentul de față decît pe cel mult o cincime din monumentala galerie a rîului subteran pe care-1 formează aici Valea Ponorului. Abia în 1963 s-au putut parcurge 2 500 m în adîncul peșterii, drumul — inclusiv întoarcerea — necesitînd 24 de ore de continuă încordare fizică și nervoasă. Anul trecut aici a fost descoperit un al doilea ponor — o a doua intrare a apei — de astă dată în locul numit „La Fața Dealului", în muntele Mătușonilor, situat la 1 500 m distantă de Lunca Ponorului. Anul a- cesta se va încerca cu ajutorul scărilor de funie să se pătrundă pe valea subterană a afluentului în galeria superioară a Șurii Mari,Peșterile de la Cioclovina cu Apă, de la Șura Mare, de la Topolnița din Oltenia sînt viitoare obiective pentru speoturism. Ele urmează să fie amenajate și electrificate.In cursul acestui an va continua cercetarea unor peșteri din regiunile Banat, Oltenia, Dobrogea, Mu- reș-Autonomă Maghiară și din Munții Apuseni. Speologii pregătesc incă de pe acum lucrările pe care le vor prezenta la cel de-al IV-lea Congres internațional de speologie ce va avea loc la Lubliana (Iugoslavia) în septembrie 1965.

In biroul maistrului principal 
Nicolae Rada, de la atelierul de 
cuptoare al Uzinei de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila, se aduna
seră oțelari vestiți prin priceperea 
și hărnicia lor. Cu toții examinau 
o problemă foarte importantă: 
executarea rapidă și in cele mai 
bune condiții a reparației capitale 
la cuptorul Martin. Din discuțiile 
purtate pe marginea schițelor s-a 
ajuns la concluzia că acest cuptor 
poate fi reparat înainte de ter
men, adueîndu-i-se și anumite 
îmbunătățiri de construcție me
nite să ducă la sporirea randa
mentului său. Printre altele s-a 
prevăzut mărirea camerelor rege
neratoare. S-a trecut apoi la re
pararea cuptorului — lucrare de 
mare importantă pentru creșterea 
producției de oțel a ricinei pe anul 
1965. Toți oțelarii și-au adus con
tribuția, sprijinind pe. șamotori la 
demolarea șt reconstrucția cupto
rului. Agregatul a putut fi reparat 
și dat în exploatare cu două 
înainte de 

' Îmbunătățirile 
ducerea 
șarjelor 
bază, a 
oț el.

tie și în viața. S-au dat, cu acest 
prilej, numeroase exemple de tinere 
muncitoare fruntașe în producție și in 
activitatea obștească. Au mai fost 
programate scurte expuneri la locul 
de muncă despre „Școala și familia’, 
„Oameni noi. relații noi”, „Educația 
estetică a muncitoarelor", „Păstrarea 
cu grijă a fondului de locuințe", „O- 
.pinia publică și rolul ei educativ" 
etc.

Pentru săptăinînile următoare s-au 
prevăzut și conferințe în legătură cu 
alegerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională și în sfaturile popu
lare.

La programarea conferințelor s-a 
avut în vedere ca, pentru același grup 
de muncitori, să se prezinte numai 
o conferință pe lună.

Alexandrina ROMOCEA 
funcționară

SUB CERUL
LIBERzile

planificat, 
permit re- 

elaborare a 
pe această

termenul 
aduse 

duratei de 
și realizarea, 
unei producții sporite de

Ion SMEU 
tehnician

SCURTE EXPUNERI
LA LOCUL DE MUNCA

In curtea imobilului de pe stra
da Aurel Vlaicu, nr. 17 din Deva, 
stau de un an și mai bine un trac
tor și o remorcă. Lăsate sub cerul 
liber, cauciucurile s-au distrus, 
multe piese au dispărut. Cele două 
utilaje aparțin Districtului regio
nal de gospodărire a apelor Hu
nedoara. Să fi uitat oare conduce
rea acestei instituții că are dato
ria să le păstreze în bună stare ? 
Iar dacă nu-i 
nu le trimite 
fi folosite ?

sînt necesare, de ce 
acolo unde ar putea

confecții și tricotaje
Ion DRAGANESCU 
muncitorLa Fabrica de 

București lucrează un mare număr de 
femei. Ținînd seama de propunerile 
făcute de muncitoare, comitetul sin
dicatului, în colaborare eu Comitetul 
de cultură și artă al raionului 16 Fe
bruarie, a organizat un ciclu de 
scurte conferințe pe teme cultural- 
educative. Expunerile au loc în pauze, 
la locul de muncă și nu durează mai 
mult de 15 minute. Peste 300 de mun
citoare din schimbul I, de la secția I, 
au ascultat recent conferința „Răspun
derea părinților pentru faptele copii
lor minori", ținută de controloarea de- în urmă, este așezată pe malul drept 
calitate Natalia Darie. In fața femei- al Someșului Mare, între dealuri 
lor care lucrează în sala de croit a mețe, acoperite cu păduri falnice 
sectorului 7 confecții-tricotaje s-a ți- faqi, stejari și mesteceni. Realizările 
nut o conferință despre „Rolul femeii , anii puterii populare au schimbat 
în întărirea familiei". O altă expu- totul înfățișarea comunei și viata oame- 
nere ascultată cu interes a avut ca; mior. O cifră' mi se pare cit se poate 
temă comportarea tinerilor în produc- de grăitoare: în 1944 existau în Feldru

INTR-UN SAT
NASAUDEAN

Sini fînăr absolvent al Facultății 
filologie din Cluj. După terminarea stu
diilor m-am întors ca profesor în co
muna natală, Feldru, despre care m-am 
fiotărît să vă scriu. Comuna mea, în
temeiată cu mai bine de 700 de ani

de

se-
de 
din 
cu

1 000 neștiutori de carte. Cu 20 de 
ani mai lirziu, la sflrșitul anului trecut, 
în registrele bibliotecii comunei erau 
înscriși 1 000 de cititori permanente

Școala nouă de 8 am, unde mun
cesc și eu, numără 900 de elevi, la 
care predau 38 cadre didactice. Cu 
ajutorul statului și prin contribuția lo
cuitorilor a fost construita o altă Școa
lă de 8 ani cu 8 săli de clase, labora
toare, bibliotecă, dată în folosință în 
acest an școlar. Și elevii din Valea Tîr- 
gului, un sat al comunei, învață întț-o 
școală nouă. înainte, dacă plecau din 
sat la diferite școli 1—2 copii ; în ul
timii 12 ani au urmat școli medii, 
tehnice și facultăți peste 250 tineri 
Feldru.

La căminui cultural, ridicat tot în 
din urmă, se desfășoară o bogată 
tivifate. Avem un ansamblu coral
care fac parte aproape 100 de per
soane de toate virstele, echipă de tea
tru, un colectiv de conferențiari. De 
trei ori pe săptămină vizionăm filme, 
in. rafturile bibliotecii comunale găsești 
carfi de toate genurile, pentru toate 
virstele. Tinerii își petrec timpul liber 
în mod plăcut și instructiv la casa ti
neretului, construită de curînd Seara, 
în clipe de răgaz, feldrenii citesc zia
re, cârti, răsfoiesc reviste la lumiir^ 
becului electric sau ascultă programele' 
transmise la radio.

La dispensarul medical, casa de ț 
nașteri, punctul farmaceutic lucrează cr ( 
dre de specialitate, care veghează cu 
grijă la sănătatea oamenilor. Cele două 
magazine ale cooperativelor de con
sum

din

anii
ac-
din

satisfac cerinjele cumpărătorilor. 
In comună s-au construit noi poduri, 

este cel de peste Someș, s-a pie- 
șoseaua principală, s-au aliniat 

s-au amenajat trotuarele, 
comitetele de cetățeni și 
cetăfenii au participat cu 
executarea acestor lucrări.

cum
■fruit 
gardurile și 
Antrenafi de 
de depufafi, 
entuziasm la

Traian POP
profesor

MAGAZIN ÎNCHIS
In comuna Dragalina, 

Bîrlad, funcționează un 
universal, 
mai bine 
Motivul: 
confundat 
verea personală. Președintele coo
perativei, cei patru contabili și ca
sierul nu și-au găsit timp pentru 
inventarierea mărfurilor de a- 
proape un am

Un grup de cetățeni

raionul 
magazin 

o lună și 
închis :

Din păcate, de 
magazinul este

cei doi gestionari au 
averea obștească cu a-

O glumă bună (Foto : Agerpres»

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

al R. P. Romîne : Simfonia fantastică, 
Bolero, Șeherazada (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Suflet de artist 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Eminescu (orele
19.30) , (sala Studio): Moartea unui artist 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (sala din Bd. Seliitu 
Măgureanu nr. 1): Opera de trei parale 
(orele 19.30). (sala Studio, str. Al. Sabla 
nr. 76 A) : Eii cuminte, Cristofor • (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Act Venetian (orele 19,30), (sala 
Studio) : Sonet pentru o păpușă (orele 
16). 3.3.3. (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Ciulești : Jurnalul unei femei 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Vulpile (orele 19.30). Teatrul pen
tru copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 24): 
Soldatul Fanfaron (orele 16). Teatrul re
gional București (Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34): Sera melodiilor (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții 
sale (orele 20). Teatrul ,,Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei nr. 50) : Elefăn- 
țelui curios (orele 16), (sala din str. 
Academiei nr. 13) : Ocheșel si Bâlăioara 
(orele 16). Eu și materia moartă (orele
20.30) . Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria) : Aventurile unei umbrele 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 5B) : o carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : 
Circus București (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15.30; 18,30; 21,15). O stea cade din 
cer — cinemascop : Republica (9: 11,30; 
14; 16,15; 18,45: 21,15), București (9.30;
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Excelsior (9.30;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (9,46;
12; 14,15; 18,30; 18.45: 21), Modern (9,30;
11,45; 14: 16,15; 18,45; 21). Paula captivă ; 
Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20,45), Festival (9,45; 11,30; 13,45; 16;

18,30; 21), Flamura (10; 12,15; 16; 13,15;
20.30) , Pacea (15.45; 18; 20.15). Canalul :
Carpați (10; 12; 14; 16). Vremea paginilor: 
Capitol (9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45: 21), 
Feroviar (8,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Hatari — ambele serii : Victoria 
(10,15; 13,30; 16.45: 20). Titanic vals : 
Central (9,15: 11,30; 13.45; 16,15; 18.45; 21), 
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16.. 18,15; 20,30), 
Melodia (9,30. 11,45; 14; 16 30; 18,45; 21). 
A treia rachetă : Lumina (10; 12: 14: 16; 
18,15. 20,30), Ciulești (9: 11,15; 13,30. 15.45; 
18. 20,15). Diavolul deșertului ; Union (11; 
16: 16,15; 20.30). Program pentru copil : 
Doina (orele 10 dimineața). Judecătorul 
de minori : Doina (11,30; 13,45; 16: 18.15;
20.30) . Un surîs in plină vară — l’iome-
ria nr. 1/1965 : Timpuri Noi (9,30; 11,45; 
14; 16,15: 18,30; 20,45). Viața ușoara : în
frățirea între popoare (11); 15; 17.30; 20), 
Miorița (9: 11,15; 13,30; 15,45: 18.15; 20.45). 
șeful : Cultural (15,30; 18: 20.15), Pro
gresul (15.30; 18; 20,15). Filme documen
tare ; Dacia (orele 18,45). Soție pentru 
un australian — cinemascop ; Dacia 
(9,45; 12: 14,15: 16,30; 20,30). Cei trei
mușchetari — cinemascop (ambele serit): 
Buzești (10; 15; 19). Ghinionistul : Crîn- 
gași (16; 18.15 20.30). Cartouche — cine
mascop ; Bucegi (9; 11.30: 14; 16.30; 19;
21.30) . Eroi curajoși ca tigru ; Unirea (16:
18,15; 20,30), Cosmos (10; 18,15; 20,30). 
Roșu și negru (ambele serii): Flacăra (10; 
15,30; 19). Intilnire cu spionul : Vltan 
(16: 18,15; 20,30), Rahova (15,30; 18; 20,30). 
Drum periculos — cinemascop : Munca 
(16; 18: 20). încurcătură blestemată :
Popular (16; 18,15: 20.45). Răzbunătorul — 
cinemascop : Arta (14,30; 10,30; 18,30;
20.30) . Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Moșilor (15,30; 18: 20.30). Cu miinile 
pe oraș : Aurora (9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18,15; 20,45), La patru pași de infinit : 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). Sălbaticii de pe 
nul morțil — cinemascop : Colentina (16; 
18,15; 20,30). Ah, Eva ! : Volga (10; 12.15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Drumul Sării (11; 
15,30; 17,45; 20,15). Cîntînd în ploaie :

Floreasca (11: 15.45: 18.lâ; 20.45). Yukmok: 
Lira (16; 18,15. 20,45). Moscova—Genova : 
Ferentari (16; 18.15: 20.30) Maria : Cotro- 
ceni (16: 18.15; 20,30)

TELEVIZIUNE : Orele 19 — Jurnalul 
televiziunii. 19.10 -- Pentru tineretul 
școlar : In vizita la 1.0.R. 19.40 - Filmul 
artistic rominesc .Lupeni ".19". în Incne- 
iere : Poșta televiziunii, buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri in țara : Vremea s-a răcit ușor tn 

toate regiunile tării. Cerul a fost varia
bil. mai mult noros în Oltenia și vestul 
Munteniei, unde a nins temporar. Nin
sori izolate s-au semnalat și in Transil
vania. Vîntul a suflat slab și numai ir. 
sudul tării potrivit, predominînd din 
sectorul estic. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între minus 11 grade 
la Tntorsura Buzăului șt minus 1 grad 
la Berz.easca. In București : Vremea a 
fost schimbătoare, cu cer' variabil. Vtn- 
tul a suflat slab piuă la potrivit din 
sectorul estic. Temperatura maximă a 
atins mtnus 2 grade Timpul probabil 
pentru zilele de 12, 13 și 14 rebruarle Tn 
tară : Vreme schimbătoare, cu cer mai 
mult noros. Vor cădea ninsori tempo
rare. care la sfîrșitul intervalului se vor 
transforma local in ploi. Vînt potrivit 
cu intensificări trecătoare în sudul tării 
din sectorul vestic. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 grade și minus 12 grade, maf eobo- 
rîte la începutul intervalului, iar maxi
mele între minus 5 grade și 5 grade. 
Ceată și, izolat, chiciură. In București: 
Vreme schimbătoare. cu cer variabil, 
temporar noros Fulguială slabă. Vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit din secto
rul nord-vest. Temperatura în creștere.
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200 milioane leiLa întrecerea patriotică pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașelor- și satelor, desfășurată 
anul trecut, au participat milioane 
de cetățeni. Comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale 

/■iu analizat recent rezultatele a- 
:estei întreceri și au stabilit co

munele fruntașe care au fost pre
miate.

In comuna Săveni, din regiunea 
București, o dată cu dezvoltarea 
cooperativei agricole de producție, 
s-au obținut și alte realizări im
portante. S-au construit sute de 
case noi, citeva școli, un cămin 
cultural, un magazin universal. 
Comuna este electrificată și radio- 
ficată. Ulițele au devenit mai ară
toase. Pe marginea lor au apărut 
mii de pomi roditori, iar vara te 
întîmpină peluze de flori .în în
treg satul. Anul trecut s-au reali
zat un dispensar medical, podețe și alte lucrări. Aceste înfăptuiri 
și proiectele de viitor au fost 
discutate la căminul cultural în
cadrul unei adunări. Comitetul 
executiv al Sfatului popular al
regiunii București a acordat, cu
acest prilej, Sfatului popular al
comunei Săveni premiul I pentru 
realizările gospodărești-edilitare 
obținute cu sprijinul cetățenilor. 
39 dintre Cei mai harnici gospo
dari au primit insigna de fruntaș 
în gospodărirea satelor. La adu
nare au fost invitați și membri ai

cooperativelor agricole de produc
ție din Frățilești. Țăndărei, Sudiți, 
Mihail Kogălniceanu și alte comu
ne. Numai in 1964, in comunele 
și satele regiunii București s-au 
construit, cu ajutorul cetățenilor, 
370 săli de clasă. 6 cămine cultu
rale, s-au electrificat noi localități 
etc.

Lucrări de interes obștesc s-au 
făcut anul trecut, prin muncă pa
triotică, în comunele și satele din 
toate regiunile țării. în regiunea 
Brașov s-a situat pe primul loc în 
această întrecere comuna Bunești. 
Locuitorii ei au contribuit la darea 
in folosință a noi săli de clasă, la 
mărirea localului căminului cultu
ral din satul Roadeș, au construit 
poduri și au consolidat malurile 
apei ce traversează comuna. Frun
tașe în întrecerea patriotică pen
tru buna gospodărire și înfrumu
sețare sînt și comunele Drăgănești, 
Valea Mare. Mihăești din regiu
nea Argeș, Bode.ști, Miron Costin, 
Adjudu Vechi din regiunea Bacău, 
Vinga, lecea Mare, Pecia Nou din 
regiunea Banat. La festivitățile de 
premiere a sfaturilor populare co
munale s-a inminat insigna de 
fruntaș în gospodărirea satelor 
unui număr de 110(100 gospodari.

Este semnificativă următoarea 
cifră : valoarea lucrărilor execu
tate anul trecut la sate, prin mun
că patriotică, depășește 200 mili
oane lei. Căminul cultural din comuna Smesni, raionul Buzâu

„POATE APARA ANGLIA
FORTĂREAȚA LIREI STERLINE ?"

I

In meci revanșă

Echipa feminină de handbal T.S.K. Berlin și-a încheiat turneul întreprins în țara noastră. Aseară în sala Floreasca din Capitală ea a întilnit în partida revanșă combinata Rapid- Știința. După un joc mal echilibrat
decit cel de marți, victoria a revenit din nou handbalistelor noastre cu scorul de 13—6 (6—3). De la învingătoare, cele mai multe puncte au fost marcate de Schramko (3), Boțan (2) și Frantz (2).

Un atac al handbalistelor noastre la poarta echipei berlineze
Foto : S. Cristian

Program competiționalBASCHET. Campionatul republican programează săptămîna aceasta în Capitală jocuri deosebit de atractive- Astăzi de la ora 18,30 în sala Floreasca se desfășoară meciul masculin Steaua-Rapid. Sîmbătă, de ia ora 17 în sala Giulești, au loc întîl- nirile Știința București-C.S.M.S. Iași (masculin) și Voința București-Voin- ța Brașov (feminin), iar duminică, de la ora 8 în sala Floreasca, partidele Constructorul-Voința Oradea și Știința București-Știința Cluj (feminin), Steaua-Știința Cluj și Dinamo- Steagul roșu Brașovf masculin).ATLETISM. Sîmbătă de ia ora 14 și duminică de la ora 8 în sala Floreasca din Capitală are loc concursul republican de atletism pentru juniori la probele specifice de sală : 50 m plat, 55 m garduri, lungime,

înălțime, triplu-sait, prăjină, greutate (băieți), și 50 m plat, 40 m garduri, lungime, înălțime, greutate (fete).BOB. Pe pîrtia reamenajată din Sinaia, boberii își reiau activitatea competițională. Primele eoborîri oficiale au loc vineri, cu ocazia concursurilor „Cupa Bucegi” și „Cupa Voința”. Sîmbătă se va desfășura „Cupa orașului Sinaia”, iar duminică dimineața campionatul republican de bob pentru 2 persoane.SCHI. Sîmbătă și duminică, pe pîrtia de fond din Poiana Brașov, specialiștii probelor nordice se vor întrece în cadrul etapei a II-a a „Cupei R. P. Romine”, iar duminică dimineața, pe pîrtia Postăvarul, sint programate campion ti tele universitare pentru probele alpine.DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
• La Moscova încep astăzi campio

natele europene de patinaj artistic. 
Printre coucureiiți se află campionul 
european Alain Calmat (Franța), cam
pionii olimpici la perechi Ludmila Be- 
lusova și Oleg Protopopov (U.R.S.S.), 
campionii mondiali în proba de dansuri, 
Eva și Pavel Roman (R.S. Cehoslovacă), 
austriaca Regine Heitzer, Jana Mraz- 
kova (R.S.C.) și alți maeștri ai arabescu
rilor pe gheață. începînd de vineri, 
televiziunea romînă va transmite zil
nic aspecte de la această competiție.

• Atleta noastră Iolanda Balaș, re
cordmană mondială și campioană o- 
limpică la săritura în înălțime, a sosit 
marii la New York pentru a participa 
la mai multe concursuri internaționale 
de sală. La aeroport, iolanda Balaș a 
lost întîmpinată de Dan Ferris, pre
ședintele de onoare al Uniunii atletice 
de amatori din S.U.A.

• Membrii lotului de fotbal al An
gliei au jucat un meci experimental cu

aplicarea modificărilor preconizate de 
federațiile britanice de fotbal pentru 
stimularea jocului ofensiv. Regula 
ofsaidului a fost aplicată numai în in
teriorul zonei de 16 m (prelungită la 
ambele capete pină în tușe), iar arun
cările de la margine au fost înlocuite 
cu lovituri libere de picior. Antrenorul 
echipei, Alf Ramsay, a declarat că ju
cătorii săi au fost satisfăcuți de această 
experiență, dar el nu se va putea pro
nunța decit cînd încercările vor fi fă
cute în condiții de competiție.

• La Liege, într-un meci amical de 
fotbal, reprezentativa R. P. Polone a 
jucat cu formația Standard Liege. în- 
tîlnirea s-a încheiat la egalitate : 3—3 
(2—2).

PRONOEXPRES
La tragerea 

din 
din

specială Pronoexpres
10 februarie 1965 au fost extrase 
urnă următoarele numere :

Extragerea obișnuită

Valoarea schimburilor de experiență 6 39 47 11 38 19. Numere de rezervă : 
20 21.

Premii suplimentare în obiecte și bani

(Urmare din pas. l-a)nizate numeroase schimburi de experiență și vizîțe la care au participat mii de oamenii Au fost generalizate în felul acesta cele mai bune metode privind construirea teraselor, tehnica plantatului, folosirea spațiului dintre pomi pentru culturi furajere sau pentru cultura cartofului și a arbuștilor fructiferi, metodele de combatere a eroziunii solului, de construire a drumurilor în plantații, de asigurare a surselor de apă etc. In legătură cu aceste probleme, consider că este instructiv să prezint următorul fqpt. Pentru a planta cu viță de vie suprafețele prevăzute, materialul săditor produs de gospodăriile de stat era departe de a 1'i suficient. La o consfătuire, ținută în raionul Drăgășani, s-a pus problema producerii materialului săditor în cooperativele agricole de producție. Studiindu-se experiența gospodăriilor de stat, în anul 1962 s-a organizat producerea materialului săditor viticol in două cooperative agricole, bune, in extins in anul 1964 cole. Dacă agricole au produs 28 000 000 vițe. în anul 1964 ele au produs 38 000 000. Avind materialii] săditor asigurat, cooperativele agricole au reușit să-și mărească mult suprafața cu viță de vie. Așa, de pildă, în anul trecut suprafața plantată cu vie a fost cu 2 900 hectare mai mare cit cea plantată în 1963.Consfătuirile și schimburile experiență au exercitat un rol portant și în extinderea celor bune metode în legumicultură. periența bună a cooperativelor agricole din Curtișoara și Teslui, mari cultivatoare de legume, care obțin anual din legumicultură peste 5 500 000 lei, a fost larg popularizată. Drept urmare, anul trecut suprafața cultivată cu legume a crescut la 5 045 hectare. Totodată a crescut și producția de legume la hectar, s-a îmbunătățit calitatea lor, ceea ce a permis ca numai pentru export

a-

Obținindu-se rezultate 1963 această acțiune s-a 25 de cooperative, iar în in 50 de cooperative agri- in 1963 cooperativele

de-de im- mai Ex-

cooperativele agricole să valorifice peste 2 800 tone de legume.Schimburi de experiență și consfătuiri au fost organizate și în domeniul zootehniei pe teme ca: îngrășarea taurinelor prin folosirea nutrețurilor grosiere înmestec cu melasă și uree; organizarea taberelor de vară; creșterea productivității pășunilor naturale etc. De altfel, numai anul trecut între cooperativele agricole din regiunea noastră au fost organizate un număr de 302 schimburi de experiență, consfătuiri și demonstrații practice, la care au participat aproape 50 000 de oameni. în afară de a- cestea, mulți țărani cooperatori din legiunea noastră au participat ’a schimburile de experiență organizate în regiunea Brașov în legătură cu creșterea animalelor și însămin- țarea și întreținerea sfeciei de zahăr, la cele din regiunile Iași și Ploiești privind protecția plantelor.în legătură cu generalizarea metodelor înaintate socotim că este folositor să evidențiem modul cum s-a organizat această acțiune in raioanele Slatina și Costești. Aici schimburile de experiență nu sînt organizate numai în cooperativele agricole fruntașe, ci și în cele cu lezultate mai slabe. în acest fel participanții — membri ai cooperativelor agricole fruntașe — fac la fața locului observații critice și propuneri de îmbunătățire a muncii, convingind cu cifre și fapte concrete din unitatea lor pe cooperatorii ai căror oaspeți sînt să aplice cele mai eficiente metode de creștere a producției. Socotim, de asemenea, bună inițiativa ca ședințele de analiză lunare a activității consiliilor agricole să nu se țină la raion, ci într-o cooperativă agricolă. în felul acesta, membrii consiliului, după ce vizitează diferitele ramuri de producție ale cooperativei respective, au posibilitatea să-și spună pe loc observațiile, să facă propuneri de îmbunătățire a muncii, să stabilească cele mai indicate măsuri pe care, trebuie să le ia, in acest scop, consiliul agricol.

Ținînd cont de eficiența mare a schimburilor de experiență, Consiliul agricol regional Argeș va da și pe viitor toată atenția acestei forme de răspîndire a celor mai înaintate metode de muncă în agricultură și va urmări mai mult ca cele învățate cu acest prilej să fie transpuse în practică. în acest scop, ne propunem ca în raioanele Muscel, Curtea de Argeș, Rm. Vîlcea, Pitești, Horezu, raioane cu pronunțat caracter pomicol, să organizăm consfătuiri și schimburi de experiență pe teme ca întreținerea pomilor tineri, tăierile de formare și rodire, combaterea dăunătorilor, folosirea spațiului dintre pomi etc. în raioanele Siatina, Drăgănești și Găești, schimburile de experiență vor avea ca obiect extinderea producerii de legume timpurii. îmbunătățirea sortimentelor de legume și realizarea unei producții eșalonate pe o perioadă mai lungă de timp.O atenție mai mare va fi dată, de asemenea, zootehniei. în cursul lunii februarie, îngrijitorii de animale din cooperativele agricole vor fi in- struiți în cadrul gospodăriilor agricole de stat. Intenționăm totodată ca, prin schimburi de experiență și consfătuiri, să generalizăm cele mai bune metode privind asigurarea bazei furajere, organizarea taberelor de vară, întreținerea pășunilor și fmețelor etc. Cu o deosebită grijă ne vom ocupa de organizarea unui larg schimb de experiență în cooperativele agricole de producție, urmărind generalizarea celor mai bune și mai eficiente metode de organizare și conducere a treburilor obștești, în scopul ridicării tuturor unităților la nivelul celor fruntașe.Sîntem convinși că, dînd în continuare atenție răspîndirii și aplicării în practică a metodelor de muncă folosite de unitățile agricole socialiste, de stat și cooperatiste, fruntașe. vom aduce o contribuție și mai mare la sporirea simțitoare a producției în toate ramurile agriculturii. la consolidarea și dezvoltarea continuă a cooperativelor agricole, la creșterea nivelului de trai al membrilor lor.

Faza 
Faza

Fond

I : 39 30 32 10 15 2 13. 
a Ii-a : 36 9 32 34 5 12 40.

de premii : 1.480.776 lei

ACADEMIA ANNA FRANK

Sub titlul de mai sus, ziarul „NEW 
YORK TIMES" publică articolul eco
nomistului american C. Farnsworth 
consacrat slăbirii pozițiilor deținute de 
lira, sterlină pe piața financiară :

Anul trecut, atacul împotriva lirei 
sterline — cel mai înverșunat atac din 
ultimele-trei decenii — a stîrnit în An
glia strigăte despre un nou «spirit al 
Dunkerque-ului» (aluzie la înlringerea 
suferită de trupele anglo-franceze în 
1940). Totodată, atacul acesta a ridicat 
unele probleme fundamentale într-o țară 
care încearcă încă să-și găsească rolul 
său în lumea modernă. Oare lira sterlină 
poate intr-adevăr îndeplini rolul de va
lută internațională de rezervă cu care 
se realizează peste o treime din tran
zacțiile comerciale ale lumii ? Sau sar
cina aceasta este mult prea mare și 
impune o povară prea grea asupra eco
nomiei interne britanice și așa destul 
de supraîncărcate ? Nu se poate da un 
răspuns simplu la aceste întrebări. Mi
niștrii din guvern cheamă țara să 
lucreze mai bine și să exporte mai mult. 
Ei au planuri mari privind «restructu
rarea» economiei și speră că vor avea 
timpul necesar pentru a le realiza.

Cu toate acestea, aproape sigur că 
25 noiembrie 1964 n-ar fi 
un consorțiu internațional 

de bănci centrale, care 
să împrumute Angliei 3 miliarde de do
lari, lira sterlină ar fi fost devalorizată 
pentru a doua oară în perioada de după 
cel de-al doilea război mondial. Chiar 
și cu această transfuzie, precum și cu 
alte credite, totalizînd aproape 1 miliard 
de dolari, au continuat să existe în
doieli, în sensul că lira sterlină ar putea 
totuși să se prăbușească. în cursul lu
nii decembrie, au fost folosite fondurile 
de ajutor, însumind un miliard de dolari 
și, în același timp, s-a recurs pe alocuri 
la creditul de 3 miliarde de dolari. A 
lost evident, totuși, că se va face totul 
pentru a se menține lira sterlină la 
cursul ei oficial de 2,80 dolari, stabilit 
încă din 1949.

în cazul cînd lira sterlină ar slăbi 
din nou este probabil că vor trebui 
luate măsuri deflaționiste și mai severe.

Devalorizarea, neînsoțită de compen
sarea deplină a tuturor creanțierilor de 
lire sterline străini, ar pricinui daune 
imense poziției pe care o are Anglia 
în lume. Aceasta ar, însemna începutul 
sfîrșitului zonei lirei sterline (alcătuită 
din țări dc ia Islanda și Irlanda pînă 
ia Birmania și Australia, care își depo
zitează rezervele la Londra).

Dințre principalele valute occidentale 
este probabil că numai marca vest-germa- 
nă ar putea rezista unei devalorizări a li
rei sterline. Statele Unite au un deficit 
al balanței de plăți încă și mai mare 
decit cel al Angliei. Poziția Japoniei a 
fost apreciată ca fiind precară. Iar Ita
lia își revine abia acum după tulburări 
serioase. întrunit există atît de multe 
țări interesate în situația lirei sterline și 
deoarece guvernul laburist a adop
tat măsuri severe pentru a men
ține lira sterlină «la nivel ridicat», cei 
mai mulți observatori prevăd că furtu
na va putea fi liniștită. Cu toate aces
tea, în 1965 ar putea fi luate noi ini
țiative. Primul ministru, Harold Wilson, 
se pronunță pentru lărgirea autorității 
Fondului monetar internațional și trans
formarea lui într-o organizație care ge
nerează propriul său credit.

Criza lirei sterline are mai 
cauze. Pe fundalul unei mici sau 
tente creșteri a productivității 
unei lipse crescînde a forțelor de mun
că, a intervenit ceea ce Banca Angliei 
numește creșterea «prea rapidă» a veni
turilor, (adică a beneficiilor societăților). 
S-au depus prea puține eforturi pentru 
sporirea exportului, iar importurile au 
crescut în anumite domenii. Este ne
îndoielnic că situația din 1964 s-a agra
vat în urma alegerilor din octombrie. 
Reginald Maudling, ministrul de finan
țe conservator, prevăzînd dificultățile 
ce urmau a se ivi în toamnă, a pledat 
pentru fixarea alegerilor în primăvară.

i

dacă la 
intervenit

a acceptat

multe 
inexis- 
și al

Fundația Anna Frank din Amster
dam și-a propus drept țel mai înde
părtat întemeierea unei Academii 
Anna Frank — relatează ziarul „Die 
Weît“. Viitoarea academie are me
nirea să ofere tinerilor din diferite 
țări ale lumii posibilitatea să studieze 
căi și metode de îmbunătățire a re
lațiilor dintre popoare și rase. Con
ducerea fundației ar dori să împie
dice — notează ziarul amintit — ca 
imobilul, transformat în muzeu, în 
care Anna Frank și-a scris renumitul 
jurnal să devină, o dată cu scurgerea 
anilor, doar o amintire despre un tre
cut îngrozitor, fără nici o contingență 
cu tînăra generație.

INTERZICEREA RECLAMELOR 
PENTRU ȚIGĂRI

Guvernul britanic a interzis recla
ma pentru țigări prin televiziune. A- 
eeastă acțiune a fost urmată de depu
nerea în Camera Comunelor a unei 
moțiuni semnate de 13 deputați labu
riști, prin care se cere să se interzică 
reclama pentru țigări și în presă, ci
nema și poștă. Moțiunea subliniază că 
interzicerea reclamei este necesară 
pentru a se preveni răspîndirea 
tunului, 
nătate.

socotit periculos pentru

PREMIUL LITERAR 
„TOR MARGANA”

cum a relatat agenția

tu-
să-

După
astăzi se va acorda premiul literar 
„Tor Margana" poetului spaniol Rafael 
Alberti, care s-a stabilit în Italia, pă
răsind Spania în semn de protest îm
potriva regimului franchist. Alberti a

Ansa,

Partidul conservator s-a împotrivit. In 
același timp, conducătorii conservatori 
au afirmat în repetate rînduii că situația 
economică este mai bună decit oriei,nd. 
într-o asemenea atmosferă, lui Maudling 
i-a fost imposibil să întreprindă măsurile 
pe care le credea necesare pentru a mic
șora efectul furtunii ce se apropia. La 10 
zile după venirea la putere a guvernului 
laburist, acesta a acționat în mod drama
tic pentru îndreptarea situației : a fost 
fixată o suprataxă de 15 la sută asupra 
tuturor importurilor britanice, cu excep
ția produselor alimentare și a materiilor 
prime. Acțiunea aceasta a stîrnit rnînie. 
Mulți dintre partenerii comerciali ai 
Angliei au văzut în ea o anumită formă 
de devalorizare. în Asociația europeană 
a liberului schimb, grup comercial a 7 
țări în care Anglia este membrul prin
cipal, mînia a fost atît de mare incit a 
fost pus la îndoială 
ganizații.

Pe piața valutară, 
de suferit presiuni 
nesiguranțelor ce planau asupra pozi
ției engleze. în cele din urmă, la 23

viitorul acestei or-

lira sterlină a avut 
crescînde datorită

noiembrie, taxa de scont a fost majo- 
lată la 7 la sută Dar nici chiar această 
măsură nu a pus capăt mișcării specu
lative de mari pioporții îndreptate 'îm
potriva lirei sterline. La 25 noiembrie 
s-au obținut 3 miliarde de dolari din 
partea băncilor cenți ale internaționale, 
o treime din această sumă fiind com
pletată de Statele Unite. împrumutul 
acesta obținut de Banca Angliei cu aju
torul prețios al Băncii federale de re
zerve din Now York a arătat hotărirea 
lumii occidentale de a menține lira 
sterlină la nivelul ei oficial de 2,80 do
lari. Dar la sfîrsitul anului lira sterlină 
continua încă să se găsească sub pre
siune. Oamenii de afaceri prevăzători * 
vindeau lirele sterline pe care se aștep
tau să le încaseze peste 3 luni, 6 luni 
sau chiar peste un an.

în pofida forței pe care o au măsu
rile de îndreptare ce sînt acum în curs, 
toate privirile se îndreaptă încă spre 
suprataxa de 15 la sută. Poziția Angliei 
rărnîne slăbită cit timp aceasta este în 
vigoare. Fapt cunoscut dc miniștri și, 
de pc acum, la Whitehall se vorbește 
despre înlăturarea acestei suprataxe în 
februarie sau în martie. Chiar dacă 
suprataxa nu va reuși pe deplin să re
ducă importurile, campania Angliei de 
viuzări în străinătate — domeniu d<> 
care depinde în mare măsură viitorul 
lirei sterline — atîrnă de bunăvoința 
partenerilor ei comerciali.

Reorientări
în partidul republican

DIE 7 W ÎS *
• - z V •• ••

Ziarul „DIE WELT“ analizează 
frămîntările din partidul republican 
american într-un articol in care se 
spune:Controlul exercitat de Barry Goldwater asupra partidului republican, control început în iulie 1964 la Șan Francisco prin desemnarea sa drept candidat în alegerile prezidențiale, s-a terminat zilele trecute la Chicago. Președintele Comitetului național al partidului, Dean Burch, un protejat al lui Goldwater și simbol al dominației acestuia asupra partidului, a fost înlocuit cu Ray C. Bliss, conducătorul secțiunii partidului din statul Ohio. într-o luptă de culise, menținerea sau înlocuirea lui Dean Burch devenise, de luni de zile, o piatră de încercare a raportului de forțe în cadrul partidului, care, la 3 noiembrie 1964, a înregistrat o în- frîngere catastrofală.Datorită unei activități susținute, desfășurate de republicani moderați și liberali (cei ce s-au opus tendințelor ultra-conservatoare și de dreapta exprimate de Goldwater) poziția lui Ray Bliss — contracandidatul lor împotriva Iui Burch — în Comitetul național, care numără 132 de membri, s-a întărit în așa măsură incit la o încercare a forțelor, Burch fie că ar fi fost învins, fie că ar fi fost acceptat cu o majoritate infimă ; în acest caz, s-ar fi a- juns în mod inevitabil la o scindare a partidului în două tabere. Cînd a- ceastă perspectivă devenise limpede, Goldwater l-a abandonat pe protejatul său, iar politicianul de profesie Ray Bliss a putut fi ales în unanimitate în cea mai înaltă funcție a ierarhiei partidului.în acest fel, Goldwater nu mai poate conduce partidul aflat în opoziție și nici încerca să-l transforme într-o permanentă unealtă politică a extremiștilor de dreapta. Cariera sa politică s-a încheiat. El a declarat că va deveni un «șobolan de pustiu». Aceste cuvinte au consti-1 tuit epilogul unui discurs rostit la ședința Comitetului național din Chicago, unde, în cuvinte amare, el și-a asumat întreaga vină pentru în- frîngerea partidului.Prin eliminarea extremiștilor de

dreapta din conducere și refacerea unei unități exterioare s-a făcut doar un prim pas spre regenerarea partidului republican care, in noiembrie 1964, a atins cel mai scăzut nivel de popularitate. în ultimii 25 de ani, numărul alegătorilor care au votat pentru el s-a micșorat permanent ; el a obținut totuși numărul de voturi care i-a permis ca în perioada lui Eisenhower să se poată menține opt ani la guvern. în 1940. cele două partide au fost aproximativ la egalitate, republicanii deținînd 38 la sută din voturi, iar democrații 42 la sută. 20 de ani mai tîrziu, raportul, în defavoarea republicanilor. a fost de 30 față de 47 la sută ; în 1964 — înaintea Convenției partidului — 25 față de 53, iar la 3 noiembrie — 38,7 față de 61,3 la sută.înlocuirea șefului fracțiunii parlamentare a republicanilor din Camera Reprezentanților, Charles Halleck, care a deținut ani de-a rindul această funcție, prin conservatorul moderat Gerald Ford, constituie încă o măsură pe linia unei reînnoiri. Dar abia alegerile pentru Congres din 1966. precum și alegerile prezidențiale din 1968 vor fi în măsură să arate dacă aceste schimbări au dat rezultatele scontate. Deocamdată tiu se întrevede vreo personalitate dinamică care ar putea conduce partidul în 1968.Mai există, de asemenea, și problemele moștenite din scurta dominație a extremismului de dreapta, care nu pot fi rezolvate printr-o u- nitate superficială, ele cerînd orientări clare. Aceasta se referă, în primul rind, la atitudinea partidului republican față de alegătorii negri din S.U.A., care astăzi au atins cifra record de 6 milioane, iar pină în 1968, în urma reformelor cu la integrarea rasială, s-ar dubla.Noua conducere moderată tidului își dă seama că alegerile nu mai pot fi cîștigate împotriva voturilor negrilor, cum a încercat Goldwater. Dar cum pot republicanii să recîstige simpatia negrilor, după ce au primit în rîndurile lor pe un om ca senatorul Strom Thurmond din Carolina de sud, un democrat renegat ? (cunoscut pentru convingerile sale rasiste — n.r.). Și cum să-l respingă, dacă nu vor să piardă voturile albilor din statele sudice ? A- ceasta constituie una din contradicțiile aproape de nerezolvat în care se zbate unul din cele două mari partide din S.U.A.

privire puteaa par-*

DE PRETUTINDENI

Micuța Bridgette Kay Bill 
Wichita (statul Kansas — S.U.A.) 

s-a născut cu doi dinți

peste jumătate milion de calcule arit
metice într-o secundă. Punctul central 
al „sistemului 4004", cum este denumit 
acest aparat, îl constituie o minusculă 
instalație electronică care, pe o supra
față de circa 1.70 nun, întrunește nu 
mai puțin de 15 tranzistori de siliciu, 
13 rezistențe și legături aferente. Con
tactele încap într-un cap de ac de gă
mălie. Pentru „alimentarea” instalației 
este prevăzut un aparat care „citește” 
cifrele tipărite sau scrise cu mașina. 
Acesta poale prelucra pină la 108 000 
date pe oră. „Sistemul 4004“ poate, de 
asemenea, „înțelege” și prelucra da
tele transmise altor creiere electronice.

PITONUL DOMESTICIT

de piton. După cîtva timp puiul a 
crescut, atingînd lungimea de 6 me
tri și greutatea de 140 kg. Pitonu] s-a 
atașat foarte mult de stăpînul său și 
i-a -devenit de mare ajutor. Gînd se 
coc nucile de cocos, pitonul îl ajută 
la strîngerea recoltei ; el se urcă în 
cocotier și îl scutură pină cad la pă- 
mînt din el toate nucile.

VAL DE FRIG IN GRECIA

Un locuitor dc 
(Indonezia)

pc insula Flores 
a găsit în pădure un pui

Asupra regiunilor 
ciei s-a abătut un 
alocuri temperatura 
minus 18 grade Zăpezi abundente au 
căzut în partea de est a Peloponezu- 
lui. în unele regiuni din Grecia zăpa
da a paralizat transporturile, 
persoane au murit 
raturii scăzute.

din nordul Gre
vai de frig. Pe 
a scăzut pină la

ispi din cauza
Citeva 
tempe-

dedicat Romei și poetului italian 
Gioacchino Belli o sene de „Sonete 
romane”. Premiul „Tor Margana” va 
fi acordat de asemenea, editorului ar- 
gentinean Gonzalo Losada, pentru pu
blicarea primelor ediții ale operelor 
lui Garcia Lorca, Antonio Machado, 
Miguel Hernandez și ale unor scriitori 
cunoscuti din America Latină.

CREIER ELECTRONIC
Firma „Siemens” din R.F.G 

latează agenția D.P.A. — a construit un 
creier electronic care poate efectua

— re-
japonez care va fi lansat la apa in pri-Macheta primului vas atomic j

mele luni ale anului 1967

I
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P. S. Italian cere
o „remaniere lărgităV‘.ROMA 10. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite : Marți seara s-a întrunit la Roma conducerea națională a Partidului socialist italian. Secretarul partidului, Francesco de Martino, a expus cu acest prilej conținutul referatului asupra situației politice a țării, pe care îl va prezenta joi în ședința Comitetului Central al partidului. De Martino s-a exprimat în favoarea unei „remanieri largi" guvernamentale și pentru îmbunătățirea programului guvernamental. El a arătat că remanierea va trebui să permită intrarea în guvern a „forțelor din interiorul și din ' ~tidului democrat-creștin liticii de centru-stînga".Au urmat dezbateri în rora a luat cuvîntul vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Pietro Nenni, care a dat lămuriri asupra convorbirii avute cu șeful guvernului — Aldo Moro. Reprezentanții aripei de stingă a P.S.I., Bertoldi, Verzelli și Veronesi, au afirmat că „se conturează tot mai mult necesitatea ieșirii P.S.I. din guvern" și în felul acesta necesitatea trecerii partidului în opoziție. Ei au arătat

afara Par- fidele po-cadrul că-

că numai o relansare a politicii de centru-stînga, bazată pe o remaniere importantă din punct de vedere politic și pe participarea la guvern a forțelor celor mai competente, ar putea permite socialiștilor să ră- mînă în guvern. Pentru aceasta, însă, este nevoie ca P.D.C. să se dezică de poziția adoptată la ultimul Consiliu național, au arătat aceștia.în cercurile politice italiene se subliniază că este dificil de prevăzut o perspectivă de „remaniere lărgită" a guvernului — după cum cer socialiștii — deoarece se pare că — după ce Consiliul național al P.D.C. a hotărît că vor trebui reprezentate în guvern toate curentele partidului, deci și curentul de dreapta condus de Scelba — nici Fanfani și nici Lombardi nu doresc să intre în guvern. Ziarul „II Tempo" de miercuri scria că „nu este exclus ca Moro, avînd în vedere dificultățile actuale, să-i convingă pe socialiști să accepte „o remaniere" de mică amploare", amî- nînd pentru viitor, cînd situația va permite aceasta, „remanierea lărgită".
ÎN JURUL NOII CONSTITUȚII A CIPRULUIPresa cipriotă greacă și turcă a publicat la 10 februarie interviurile acordate de președintele Makarios și de vicepreședintele Kuciuk, în legătură cu proiectul elaborării noii constituții. Președintele Makarios a precizat că guvernul cipriot, „va e- labora o nouă avînd la bază a subliniat că constituție a Ciprului voința poporului". El „nu va fi vorba de o

constituție care să implice concesii". La rîndul său, liderul ciprioților turci, vicepreședintele Kuciuk, a declarat : „Ciprioții turci nu vor recunoaște nici o modificare a actualei constituții. Pînă ce nu va fi încheiat un acord între părțile interesate, actuala constituție a Ciprului ră- mîne valabilă".
Dezbaterile din Camera Comunelor

Respingerea moțiunii de cenzură în legătură cu situația din 
industria aeronauticăLONDRA 10 (Agerpres). — Marți seara au luat sfîrșit în Camera Comunelor dezbaterile asupra problemelor aeronauticii britanice. Camera Comunelor a respins cu 306 voturi contra și 301 voturi pentru moțiunea de cenzură depusă de Partidul conservator față de politica guvernului laburist în domeniul industriei aeronauticii. împotriva moțiunii conservatoare au votat numai deputății laburiști.

în cuvîntarea sa, ministrul aviației, Roy Jenkins, a recunoscut că recentele hotărîri ale guvernului laburist ar putea afecta folosirea brațelor de muncă, ducînd la unele concedieri. El a menționat însă că guvernul laburist are în vedere reprofilarea unei părți a industriei aeronautice britanice pentru producția de mașini-unelte.

Demonstrație la Londra a muncitorilor din industria aeronautică

COMENTARIUL ZILEI

împotriva acțiunilor agresive față de R.D. Vietnam!unor regiuni din R. D. Vietnam. La tribuna principală au luat loc Mao Tze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai si alți conducători de partid și de stat.Luînd cuvîntul la miting, Pîn Cijen, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez și primar al orașului Pekin, a condamnat atacurile recente împotriva R. D. Vietnam, subliniind hotărîrea poporului chinez de a sprijini lupta Vietnamului împotriva agresiunii. Mari demonstrații ale oamenilor muncii de condamnare împotriva R. de asemenea, ton.

Note adresate 
copreședinților 
conferinței de la GenevaHANOI 10 (Agerpres). — Xuan Thui, ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, a trimis note identice copreședinților și țărilor participante la conferința din 1954 de la Geneva, în care protestează împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. față de R. D. Vietnam. „Guvernul R. D. Vietnam — se arată în notă — condamnă energic și protestează împotriva noilor acte de război comise de S.U.A. asupra R. D. Vietnam, împotriva trimiterii de noi trupe, arme și alte materiale de război americane în Vietnamul de sud.în încheiere, în notă se arată că „guvernul R. D. Vietnam cere copreședinților și guvernelor țărilor participante la conferința din 1954 de la Geneva cu privire la Indochina, precum și tuturor țărilor iubitoare de pace din lume, să ia la timp măsuri eficace pentru a opri mîna imperialiștilor americani războinici și agresivi, pentru a asigura aplicarea întocmai a acordurilor din 1954 de la Geneva cu privire la Vietnam și apărarea păcii în Indochina și Asia de sud-est".După cum anunță agenția V.N.A., la 10 februarie, Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care protestează energic împotriva faptului că Statele Unite concentrează în prezent numeroase nave ale flotei a 7-a. în Marea Chinei deMinisterul Afacerilor R. D. Vietnam, se spune ție, cere guvernului american să-și retragă imediat toate forțele flotei a 7-a din Marea Chinei de sud și să pună capăt tuturor actelor agresive împotriva Republicii Democrate Vietnam.

a atacurilor recente D. Vietnam au avut, loc la Șanhai și Can-

Ședința Consiliului de Miniștri al Franței

sud.Externe al în declara-

Mitinguri de protest 
în U.R.S.S.MOSCOVA 10 (Agerpres). — După cum relatează agenția TASS, în zeci de orașe ale Uniunii Sovietice au avut loc mari mitinguri de protest împotriva acțiunilor agresive ale .imperialiștilor americani în Asia de sud-est.Un miting de protest a avut loc ia Uzina constructoare de mașini electrice „Dinamo" din Moscova. în cuvântările pe care le-au rostit, parti- cipanții la miting au sprijinit cu căldură declarația guvernului sovietic, au arătat că Uniunea Sovietică va veni în ajutorul prietenilor săi.în rezoluțiile adoptate, participan- ții la mitingurile de la Uzina constructoare de țevi „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.", din Leningrad, de la Universitatea din Leningrad au cerut să se pună capăt de îndată agresiunii clicii militariste a- mericane din Vietnam, să se acorde poporului vietnamez dreptul de a-și hotărî singur soarta.
Demonstrația oamenilor 
muncii din PekinPEKIN 10 (Agerpres). — Agenția China Nouă transmite că la 10 februarie, în Piața Tiananmîn din Pekin a avut loc o mare demonstrație a oamenilor muncii împotriva recentelor atacuri ale avioanelor a- mericane și sud-vietnameze asupra

LUPTA REVENDICATIVA DIN SPANIA

în a de

„Primele săptămîni ale anului 1965 — scrie publicația „La Tribune des Nations" — nu sînt deloc încurajatoare în ce privește tensiunea politică și socială din Spania, care nu încetează să crească". Aprecierea săptămînalului se referă la intensificarea mișcării greviste, la demonstrații muncitorești și studențești care au avut loc recent Spania. în prima jumătate lunii ianuarie, la Madrid miimuncitori metalurgiști și din construcții au manifestat pe bulevardul Pardo, în fața sediului central al sindicatelor oficiale, în sprijinul revendicărilor lor. Alături de ei au participat și studenți de la universitățile madrilene. Ulterior peste o mie de studenți au demonstrat în apropiere de Ministerul Educației Naționale strigînd „libertate sindicală". Acțiunea, îndreptată contra sindicatului universitar oficial și obligatoriu, a fost apreciată de ziarul „Le Monde" ca „o adevărată încercare de forțe angajată între guvern și studenți". Greve și demonstrații muncitorești s-au semnalat și în alte regiuni ale Spaniei: la fabrica de textile din Terrasa, localitate situată în apropiere de Barcelona, la șantierele maritime din portul El Fenoli, în nordul țării etc. Sub aspectul amploarei și combativității lor, aceste demonstrații și greve au fost caracterizate de agenția „France Presse" ca „cele mai însemnate din ultima vreme". Ele sînt o expresie a creșterii luptei muncitorilor pentru îmbunătățirea condițiilor lor de viață, care în ultimul timp au devenit și mai grele, ca urmare a înrăutățirii situației economice.Este cunoscut că, în 1964, în Spania a intrat în vigoare un plan de dezvoltare pe patru ani. In Buletinul oficial din Madrid se făcea precizarea că „planul are forță obligatorie pentru sectorul public". Pentru

întreprinderile sectorului particular, el n-are decît „o valoare indicativă". Potrivit declarațiilor oficiale, planul prevede creșterea produsului național cu 5—6 la sută anual și are menirea „să transforme nivelul de viață al tuturor spaniolilor, îndeosebi al celor care se găsesc pe ultimele trepte ale scării venitului național".După primul an de la aplicarea planului, s-a văzut că rezultatele sale nu sînt nici pe departe cele scontate. Deși unele sectoare au înregistrat o anumită creștere a producției industriale, alte ramuri, în special cea carboniferă și cea textilă — care concentrează un mare număr de muncitori — continuă să stagneze. Dezechilibrul între diversele ramuri industriale, între industrie și agricultură, ca și între diferitele regiuni ale țării s-a accentuat. Ținînd seama că promisiunile privind mecanizarea lucrărilor agricole nu au fost îndeplinite, nu se conturează perspective favorabile de viitor în agricultură. In aceste condiții s-a agravat lipsa de produse alimentare, prețurile bunurilor de consum au crescut simțitor, ticile oficiale relevă că ții a sporit în ultimul la sută. Concomitent, fost blocate de guvern, puterii de cumpărare a industriali — scrie ziarul Tagblatt" — și salariul minimal îi silește pe mulți dintre ei să se resemneze la foamete". Mulți oameni ai muncii de la sate și de la orașe trebuie să trăiască drama emigrării în alte țări, în căutare de lucru, „în contrast, arăta ziarul, în Spania sînt și bogății fabuloase, dar ele se află în mîna cîtorva proprietari de pămînt și mai ales în mîna unul grup de bancheri și financiari care în mod practic controlează o mare parte a industriei".

Statis- costul vie- an cu 9 salariile au „Scăderea muncitorilor „St. Galler

Toate acestea au făcut să crească nemulțumirea în rîndurile muncitorilor și ale celorlalte categorii de oameni ai muncii. Revendicările economice se împletesc cu cele de ordin politic : recunoașterea dreptului la grevă, organizarea de sindicate care să apere interesele muncitorilor. După cum se știe, în Spania funcționează așa-numitele „sindicate verticale”, controlate de autorități. Sub presiunea luptei muncitorilor și studenților, liderii acestor „sindicate" au dat publicității zilele trecute un comunicat în care condamnă politica economică a guvernului față de revendicările clasei muncitoare. Această declarație demagogică nu induce însă în eroare pe muncitori. In Spania are astfel loc un proces de radicalizare a mișcării populare, care trezește îngrijorarea autorităților. „Guvernul spaniol, scrie „Le Monde", a agitat, îndeosebi, pînă în prezent sabia justiției și amenințările polițienești. în urma grevelor din Asturia, o avalanșă de represiuni, arestări și procese s-a abătut a- supra peninsulei. După 25 de ani de la sfîrșitul războiului civil, oameni, acuzați uneori fără dovezi de apartenența la partidul comunist, sînt condamnați la pedepse foarte grele de închisoare. Un nou proces împotriva tinerilor naționaliști basci a început în fața tribunalului din Madrid, unde apărătorii dau dovadă de un mate curaj, neezitînd să atace serviciile de poliție, lipsurile și slăbiciunile justiției și chiar ale regimului însuși".Valul mișcărilor revendicative ale muncitorilor și studenților din ultima vreme marchează o nouă fază combativă în lupta pentru democrație a eroicului niol. libertate și popor spa-
Nicolae POPOVICI

REDACȚIA ȘT ADMINISTRAȚIA : București. Piața ..Scînteii” Tel. 17 60 10.

Poziția 
guvernului francezPARIS 10 (Agerpres). — Miercuri a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri francez sub președinția generalului de Gaulle, care a examinat, printre altele, problema situației din Asia de sud-est și îndeosebi din Vietnamul de sud. După ședință — anunță agenția France Presse — Alain Peyrefitte, ministrul informațiilor, a spus francez consideră că problemelor proprii sud-est nu va putea calea armelor. Numai un acord internațional, excluzînd orice intervenție străină, în ce privește, îndeosebi, Vietnamul de sud, R. D. Vietnam, Laosul și Cambodgia poate deschide calea păcii interne și externe în această regiune atît de încercată a lumii. Guvernul francez este gata să ia parte la tratativele pentru un astfel de acord, conform principiilor acceptate în 1954 de conferința de la Geneva.Inițiativa organizării din nou a acestei conferințe trebuie să aparțină celor doi copreședinți — Uniunea Sovietică și Marea Britanie". 
Declarația P. C. FrancezPARIS (Agerpres). — Partidul Comunist Francez protestează cu ho- tărîre împotriva noii agresiuni să- vîrșite de Statele Unite împotriva Republicii Democrate Vietnam — se arată în declarația Partidului Comunist Francez, dată publicității în ziua de 8 februarie. Ignorînd lecțiile istoriei, se spune în continuarea declarației, imperialiștii încearcă să se opună mișcării impetuoase a eliberării naționale. Ei duc un război tîlhă- resc la mii de kilometri de patria lor și depun eforturi disperate de a menține în Vietnamul de Sud un regim de marionetă discreditat complet.

Vietnam și a (politicii americane în această țară, relatează agenția France Presse, reproducînd cîteva pasaje din editorialul cunoscutului ziar newyor- kez. Pe un ton marcat de o oarecare neliniște, cotidianul reproșează președintelui de a fi folosit slogane de genul „noi iubim pacea", afirmînd totodată că „poporul american nu cere astfel de fraze în privința situa - ției din Vietnam". Americanii cer argumente solide și convingătoare pentru a justifica pierderea de vieți omenești, pagubele materiale și riscurile în această parte a Asiei „Faptul brutal este că Statele Unite se găsesc în Vietnam pentru că se crede a fi în joc propria lor securitate". Dar, remarcă ziarul: Un succes este posibil ?... Prețul plătit pentru, aceasta nu este prea ridicat, pericolul extinderii conflictului nu este prea mare, în sfîrșit „acest război este necesar ?“.
0 încălcare premeditată 
a acordurilor din 1954

GISCARD 0‘ESTAING DESPRE VIZITA
ÎN TARA NOASTRĂPARIS 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, Valery Gisoard d’Estaing, ministrul finanțelor și afacerilor economice, a făcut miercuri, în fața Consiliului de Miniștri al Franței, o expunere asupra vizitei pe care a făcut-o în Romînia, cu prilejul semnării acordului comercial între Franța și Ro-

mînia. Ministrul a subliniat efortul important de industrializare care este în curs în Romînia și a relatat Consiliului de Miniștri convorbirile pe care le-a avut cu președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și cu primul ministru Ion Gheorghe Maurer.
A.

încheierea vizitei delegației 
în R. D. Vietnam

sovietice

e 
în

Sosirea la Pekin • Delegația va
R. P. D. Coreeană

face o vizita

că „guvernul reglementarea ale Asiei de fi obținută pe
LONDRA 10 (Agerpres). — Deputății laburiști, Konni Zilliacus și Stanley Newens au declarat că vor cere în Camera Comunelor, ministrului afacerilor externe al Marii Britanii, Michael Stewart, „să aducă acțiunea americană din Vietnamul de sud în fața Consiliului de Securitate al O.N.U., ca reprezentînd o amenințare la adresa păcii mondiale". Newens a adăugat că îl va întreba pe Stewart, de asemenea, „ce inițiative își propune guvernul să adopte pentru a preveni sporirea pericolului la adresa păcii mondiale și pentru ceptabilă mez". a asigura o rezolvare ac- pentru poporul vietna-

★10 (Agerpres). — Secreta- de ȘiCAIRO . „ . riatul permanent al Consiliului solidaritate al popoarelor Asiei Africii a adoptat o rezoluție în care condamnă bombardarea de către a- viația americană a teritoriului R. D. Vietnam. Rezoluția cere retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud, pentru a se da posibilitate populației de aici să decidă singură asupra soartei sale.
Acțiuni ale patrioților 
sud-vietnamezi

New York Times'* 
cere explicațiiNEW YORK 10 (Agerpres). — Ziarul „New York Times" a cerut miercuri președintelui Johnson „explicații deschise" asupra situației din

SAIGON 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția vietnameză de informații, care citează surse occidentale, la 9 februarie, în cursul u- nei lupte în apropiere de Binh Gia, la 65 km sud-est de Saigon, unități de partizani sud-vietnamezi au doborît 3 elicoptere americane și au avariat alte zece. Un membru al echipajului a fost ucis, iar alți opt au fost răniți. în cursul unei lupte, la care au participat 37 elicoptere americane, au fost uciși 9 soldați din armata sud-vietnameză și alți 38 au fost răniți.
Disensiuni la Bonn în problema 
prescrierii crimelor de război

HANOI 10 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, în dimineața zilei de 10 februarie delegația Uniunii Sovietice, condusă de A. Kosîghin, care a făcut o vizită în R. D. Vietnam, a părăsit Hanoiul, plecînd spre patrie.Luînd cuvîntul pe aeroport, premierul Fam Van Dong a arătat că convorbirile dintre delegația vietnameză și delegația sovietică s-au încheiat cu succes prin Comunicatul comun semnat recent. „Acesta constituie o manifestare vie, puternică a relațiilor de prietenie și colaborare frățească între cele două țări, o contribuție la întărirea solidarității prietenești în cadrul lagărului socialist". El a apreciat vizita delegației Uniunii Sovietice ca „o nouă manifestare a prieteniei sovieto-vietna- meze, o încurajare eficace dată construirii și apărării Vietnamului de Nord socialist, luptei patriotice a poporului nostru din Sud și cauzei re- unificării pașnice a țării noastre, prin aplicarea acordurilor din 1954 de la Geneva cu privire la Vietnam".„în ultimele zile — a continuat vorbitorul — un val de mînie a cuprins inimile poporului nostru din Nord și din Sud, în fața actelor de război extrem de serioase comise de imperialiștii americani împotriva R. D. Vietnam. Această nouă și intolerabilă crimă a imperialiștilor a- mericani s-a lovit de împotrivirea fermă a guvernelor multor țari și a opiniei publice mondiale. Compatrio- ții noștri sînt foarte entuziasmați de declarațiile ferme ale ' guvernelor frățești ale Uniunii Sovietice și R. P. Chineze".„Poporul și guvernul R. D. Vietnam mulțumesc în mod sincer popoarelor și guvernelor Uniunii Sovietice, Chihei și celorlalte țări frățești, precum și popoarelor iubitoare de dreptate, libertate și pace din întreaga lume".în cuvîntul său, A. Kosîghin, șeful guvernului sovietic, a arătat că „convorbirile cu conducătorii vietnamezi s-au desfășurat în spiritul adevăratei frății și înțelegeri reciproce, într-o atmosferă prietenească și sinceră".„Am fost unanimi în privința măsurilor concrete îndreptate spre în-

a relațiilor priete.tărirea continuă nești și colaborării frățești dintre Uniunea Sovietică și Republica De>- mocrată Vietnam. Am avut convorbiri sincere într-o serie de probleme internaționale. A fost analizată cu atenție situația din peninsula indo- chineză, mai cu seamă în legă tui" \ cu ultimele provocări armate ale imperialiștilor americani și ale marioA netelor lor de la Saigon. Am căzut de acord asupra măsurilor ce vor fi întreprinse în scopul întăririi capacității de apărare a Republicii Demo-i erate Vietnam și am convenit să organizăm în mod regulat consultări asupra acestor probleme".îngăduiți-mi să vă asigur — a spus vorbitorul — că poporul sovietic se gîndește mereu la fratele său — poporul vietnamez — care apără avan-» postul socialismului în Asia de sud-» est, la patrioții din Vietnamul de sud care apără cu arma în mînă libertatea lor.
★Rezultatele convorbirilor între delegațiile Uniunii Sovietice și R. D. Vietnam sînt consemnate într-un comunicat care va fi dat publicității.
★PEKIN 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, delegația Uniunii Sovietice, în frunte cu A.N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit la 10 februarie la Pekin, după vizita în Republica Democrată Vietnam.Pe aerodromul din Pekin, delegația a fost întîmpinată de Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Cen I, vicepremier, ministru al afacerilor externe al R. P. Chineze, și alte persoane oficiale.Ciu En-lai și Cen I au oferit miercuri seara o recepție în cinstea lui A. N. Kosîghin și a delegației sovietice.
*MOSCOVA 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, răspun- zînd invitației guvernului R.P.D. Coreene, delegația sovietică, condusă de Alexei Kosîghin, va sosi la 11 februarie într-o vizită prietenească în R.P.D. Coreeană.

BONN 10 (Agerpres).— După cum relatează agenția D.P.A., Bundestagul va hotărî la 10 martie asupra prelungirii termenului de prescripție pentru crimele de război naziste. La această dată vor fi luate în discuție raportul ce va fi prezentat la 1 martie Bundestagului în această problemă, precum și propunerile de prelungire a termenului de prescripție. Pînă în prezent, arată D.P.A., a fost depusă o propunere de prelungire a termenului făcută de deputatul U.C.D., Ernst Benda, semnată de 50 de membri ai fracțiunii sale din Bundestag. De asemenea, a fost a- nunțată o propunere în același sens a deputatului social-democrat Gerhard Jahn și se așteaptă o inițiativă asemănătoare provenind din rîndu- rile membrilor Bundesratului, Camera landerelor a R.F. Germane. In afară de aceasta mai există propu-

cancelar Adenauer canerea fostului termenul de prescriere să fie considerat că a început să curgă abia din prima zi a creării R.F. Germane — 23 mai 1949.După cum arată agenția citată, în rîndurile partidelor reprezentate în Bundestag părerile sînt împărțite în această problemă. Majoritatea membrilor U.C.D. și U.C.S. se pronunță împotriva prelungirii termenului de prescriere. Purtătorul de cuvînt al fracțiunii social-democrate din Bundestag, Karl Sommer, a declarat ziariștilor că partidul său cere insistent prelungirea acestui termen. Pe de altă parte, dr. Ulbrich Klug, decanul facultății de drept din Koln, a declarat în fața studenților că prelungirea termenului de prescriere este nu numai justificată din punct de vedere juridic, dar constituie chiar „0 poruncă a momentului".

PARIS. în alte cinci orașe franceze cu o populație de peste 30 000 de locuitori au fost stabilite înțelegeri între Partidul Comunist și Partidul Socialist, . în vederea depunerii de liste comune la alegerile municipale de la 14 și 21 martie. Este vorba de orașele Brest (mare port breton pe Atlantic), Nevers (din centrul Franței), Amiens (departamentul Somme), Troyes (departamentul Aube) și Creusot (important centru al industriei siderurgice).TUNIS. După cum anunță a- genția Taniug, Kocea Popovici, secretar de stat pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, a sosit la Tunis într-o vizită oficială de trei zile.
KHARTUM. Gaston Soumialot, ministrul apărării în guvernul revoluționar congolez, a acordat agenției sudaneze de informații un interviu în care a arătat că în timpul recentelor atacuri împotriva trupelor mercenare ale lui Chombe, forțele revoluționare congoleze au doborît două avioane și au provocat mari pierderi mercenarilor. 120 de oameni au fost luați prizonieri, au blindate și armament fost capturate două mașini o însemnată cantitate de greu.După cum anunță ChinaPEKIN. După cum anunță ChinaNouă, la invitația C.C. al P.C. Chi-

turcia. Opoziția iși intensifică criticile 
la adresa guvernuluiANKARA 10 (Agerpres). — La o conferință de presă ținută marți la Ankara, Suleyman Demirel, liderul Partidului dreptății din Turcia, principalul partid de opoziție, a declarat, potrivit agenției Reuter, că „opoziția va face cel mai mare efort în încercarea de a infringe guvernul de coaliție al Turciei prezidat de Ismet Inonii la viitoarele dezbateri asupra bugetului". După cum informează a- genția citată, dezbaterile sus-amin- tite vor începe la 12 februarie în Adunarea Națională a Turciei.Pe de altă parte, Demirel a precizat că alte trei partide mici din opoziție vor vota, de asemenea, împotriva noului proiect de buget, dacă

grupurile lor parlamentare vor aproba pînă atunci această acțiune. Potrivit agenției, este vorba de Partidul Turciei noi, Partidul național și Partidul național-țărănesc.Partidul dreptății, a declarat liderul Demirel într-o cuvîntare ținută în fața grupului parlamentar al a-' cestui partid, este gata să' formeze chiar singur un guvern. Agenția a- mintește că nemulțumirea față de politica conducerii Partidului republican al poporului în problema cipriotă a adus actualul guvern la un pas de înfrîngere în luna iunie anul trecut, cînd el a supraviețuit datorită unui vot de încredere obținut la limită.
SCURTE ȘTIRInez, la 9 februarie a sosit la Pekin o delegație a Partidului Comunist Marocan, condusă de Aii Yata, prim- secretar al C.C. al partidului.

TRIEST. La Centrul internațional de fizică teoretică din Triest de pe lîngă Agenția atomică internațională de la Viena (A.I.E.A.) — anunță agenția A.N.S.A.— au sosit în ultimele zile specialiști din numeroase țări, printre care din R. P. Romînă, Argentina, Japonia, Chile, .Mexic, Izrael, S.U.A., Franța și Turcia. Aceștia vor face cercetări în domeniul teoriei nucleului a- tomic, teoriei plasmei și în alte domenii ale fizicii. Pentru lunile mai-iu- nie 1965 se pregătește un seminar internațional asupra particulelor elementare și al fizicii nucleare.
KUALA LUMPUR. Primul ministru malayezian, Abdul Rahman, a primit la 10 februarie pe Sayed Mohammed Hassan, înaltul comisar al Pakistanului. Din surse bine informate se arată că trimisul președintelui Ayub a discutat cu primul ministru malayezian oferta pe care a făcut-o Pakistanul de a media în diferendul dintre Malaye- zia și Indonezia.
WASHINGTON. Robert McNamara, ministrul apărării al S.U.A., a anunțat că S.U.A. a încheiat două contracte,

unul cu Marea Britanie și altul cu Australia, care prevăd furnizarea de material militar american către aceste țări, în valoare de 1 miliard dolari. Potrivit agenției France Presse, Marea
Britanie și Australia se situează în prezent printre cei mai mari cumpărători de materiale militare americane, alături de R. F. Germană, Canada și Italia.

Trupe guvernamentale laoțiene înconjoară la Vientiane un grup de po
lițiști care s-au alăturat încercării de lovitură de stat condusă de ge

neralul Fum! Nosavan
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