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ANCHETA „SCINTEII"

L A PE ȘANTIERELE
DE LOCUINȚE

• Cum ați pregătit construcțiile acestui an ?
• în ce ritm se desfășoară

Concomitent cu dezvoltarea economică a regiunii Iași se desfășoară 
larg construcția de locuințe. Două cifre sînt concludente : anul trecut 
au fost date în folosință peste. 2 000 de apartamente, iar în 1965 urmează 
a fi construite alte blocuri cu 2 233 de apartamente. S-au terminat sau 
se execută în continuare numeroase obiective social-culturale. Colectivul 
Trustului regional de construcții a acumulat o bună experiență în scurta
rea termenelor de execuție, în realizarea de locuințe confortabile, fru
moase. In 1964, planul a fost îndeplinit la toți indicatorii. Totodată, con
structorii ieșeni au asigurat pentru acest an un front larg de lucru.

Cum sînt pregătite lucrările din 1965 și îndeosebi cum lucrează 
aceste zile constructorii de pe șantierele de locuințe din orașul Iași ?
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1965 A ÎNCEPUT 
h 1964

Prima discuție am avut-o cu to
varășul ing. Victor Zavati, directo
rul Trustului regional de construc
ții. Referindu-se la obiectivul 
chetei noastre, el ne-a spus :

— Anul acesta trustul nostru 
sarcina de a executa un volum
portant de construcții. De aseme
nea, productivitatea muncii pe șan
tiere trebuie să fie cu 14 la sută 
mai mare decît în 1964. De aceea, 
problema pregătirii în cele mai bune 
condiții a construcțiilor din acest an 
s-a pus cu acuitate în atenția noas
tră. Am urmărit două obiective: 
crearea condițiilor pentru realizarea 
pe fiecare șantier a unei producti
vități ridicate și desfășurarea pe un 
front larg a eforturilor pentru îm
bunătățirea calității lucrărilor.

Cunoașterea din timp a planului, 
asigurarea documentației tehnice, 
stabilirea amplasamentelor ne-au 
dat posibilitatea ca încă din luna 
octombrie a anului trecut să întoc
mim un proiect general de organi
zare a activității șantierelor și de 
înfăptuire a lucrărilor în 1965. El 
cuprinde volumul lucrărilor și eșalo
narea realizării Jor „în lanț", gra
ficele de execuție, materialele și uti
lajele necesare trimestrial fiecărui 
șantier etc. Acest proiect a fost exa
minat împreună cu cadrele tehnice 
ale trustului și șantierelor. Am pu
tea spune că anul 1965 a început 
pentru noi încă din 1964.

în atenția noastră a stat, ca o pro
blemă esențială, eșalonarea judici
oasă a execuției și dării in folosință 
a locuințelor. Pe baza experien
ței , dobîndite 
posibilităților existente, 
locuibilă planificată pe 
de 67 000 mp, va fi dată în fo
losință astfel : în trimestrul I — 
10 866 mp, trimestrul II — 21181 mp, 
trimestrul III — 26 002 mp și în tri
mestrul IV — 8 951 mp. Conco
mitent, vor începe lucrările la a- 
proape 700 de apartamente care vor

anul trecut și a 
suprafața 
acest an,

constitui frontul de lucru pentru 
primele luni ale anului 1966. Pentru 
ca această eșalonare să poată fi res
pectată cu strictețe au fost luate o 
serie de măsuri. Toate blocurile 
cu termene de predare în 
mul trimestru au fost începute 
din anul trecut; la sfîrșitul 
decembrie, ele aveau executate 
plăria și 
lațiile și 
îndu-se astfel condiții pentru 
lucra la " ' ____ ,____

în atenția noastră a stat și se află, 
ca un obiectiv esențial, problema îm
bunătățirii calității lucrărilor, îndeo
sebi a celor de finisaj.

— Ce măsuri ați întreprins în a- 
ceastă privință ?

— Recepția materialelor, a con
strucțiilor metalice și prefabrica
telor se face în prezent de co
lective speciale, organizate la șan
tiere și la grupurile de șantiere. în 
cazul materialelor care necesită cu
noștințe de specialitate, Ia recepțio- 
narea lor participă și tehnicieni din 
serviciul C.T.C. Un accent deosebit 
se pune pe ridicarea calității execu
ției lucrărilor la punctele de lucru ; 
maiștrii urmăresc atent fiecare ope
rație, brigăzile și loturile predau 
și preiau lucrările pe faze, pe baza 
proceselor verbale de recepție. Au 
fost organizate un laborator central 
și laboratoare de șantier pentru în
cercarea betoanelor, stabilirea do
zajului acestora etc. Firește, am pre
conizat și alte măsuri pe care le 
vom lua in continuare, vizînd ace
lași obiectiv : calitatea.

— în ce ritm se lucrează în pre
zent pe șantier^ ?

— Măsurile amintite, precum și 
organizarea mai judicioasă a muncii 
pe loturi specializate fși în brigăzi 
complexe, dau posibilitate construc
torilor să lucreze într-un ritm sus
ținut, asemănător celui din lunile 
călduroase. în prezent sînt în con
strucție aproape 1000 de aparta
mente. Toate lucrările sînt în grafic. 
Primele 50 de apartamente au 
predate în ianuarie, iar alte 100 
fi gata în curînd.

Din discuțiile cu tovarășii

pri- 
incă 
lunii 
tîm- 
izo- 
cre- 
a se 

finisaje în ritm susținut.

montajul geamurilor, 
instalația de încălzire,

trust s-a desprins că o experiență 
valoroasă a dobîndit colectivul șan
tierului 12 din Iași. Iată ce ne-a re
latat în această privință tov. ing. 
Nicolae lonescu, șeful șantierului:

— Constructorii noștri au verifi
cat prin propria lor experiență cît 
de eficientă este organizarea execu
ției lucrărilor pe loturi specializate. 
Avem organizate loturi pentru fun
dații, montaj și finisaje. Avan
tajele sînt mari: oamenii își per
fecționează calificarea, capătă o 
mai mare îndemînare în efectua
rea lucrărilor, se poate aplica 
metoda de lucru „în lanț", se u- 
șurează controlul calității pe faze de 
execuție. Drept rezultat, productivi
tatea muncii este mai ridicată, iar 
ritmul de lucru mai rapid. Lucră
rile fiind executate „în lanț", se 
creează posibilitatea deplasării ma
caralelor de la 
căile de rulare, 
de demontarea 
macarale-capră 
față de două-trei săptămîni cît dura 
înainte.

în pregătirea șantierelor din acest 
an am adoptat un sistem de lucru 
mai eficient. Este vorba de în
ceperea din septembrie-octombrie a 
blocurilor cu termene de dare în fo
losință in prima parte a anului și de 
atacarea acum, în primele luni ale 
anului, a celorlalte obiective plani
ficate. Se va asigura astfel, după 
calculele noastre, predarea în între
gime pînă în trimestrul IV a tuturor 
locuințelor pe care le avem în plan. 
Este un lucru posibil. Ne bizuim pe 
rezultatele obținute. în prezent sînt 
în construcție 14 blocuri și două 
complexe comerciale. Pentru fiecare 
bloc există grafice judicios întoc
mite. Trei sînt aproape gata.

un bloc la altul pe 
fără a mai fi nevoie 
lor; mutarea unei 
se face în 2—3 zile,

DURATA DE EXECUTIE
POATE Fl SCURTATA

La șantierul 11 Socola-Nicolina 
am întîlnit pe inginerul Mircea Ro- 
mașcana, șeful șantierului, pe 
l-am solicitat să ne vorbească 
pre ritmul execuției lucrărilor.

— „Startul" pentru pregătirea 
strucțiilor din acest an l-au 
stituit verificarea și cunoașterea de
taliată a documentației

care 
des-

con- 
con-

tehnice de

Capitală

Un decor în pregătire

Transplantări de pomi în parcul 
Fioreasca

Foto : M. Cioc

fost 
vor

Nicolae 
Manole
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CORCACI

încă din ianuarie silvicultorii 
și floricultorii Capitalei au în
ceput să lucreze la decorul de 
verdeață și flori al primăverii. în 
plină iarnă, fosta groapă de Ia Flo- 
reasca s-a transformat într-un mic 
șantier silvic. Sub ochii trecătorului 
se naște în aceste zile un parc de 
7 hectare. Ieri, cu ajutorul macara
lei, se transplantau pini negri 
coborîți de lă munte. Născute abia 
anul trecut, parcurile din preajma 
pavilionului Expoziției realizărilor 
economiei naționale și a Casei Scîn- 
teii își. îmbogățesp și ele acum plan-, 
tațiile. Din pepinierele orașului și 
de la Simeria au 
laricele, arborele 
dotsuga. Garduri 
completa peisajul, 
decorul bulevardelor 6 
viatori, Ana Ipătescu 
străzi, unde au început 
teze arbori înalți. Se fac pregătiri 
de primăvară în Cișmigiu și în 
parcul de pe malul Herăstrăului.

în serele și răsadnițele din parcu
rile Herăstrău și Libertății cresc 
sute de varietăți de flori care vor 
zmălțui covoarele de verdeață. în 
complexul de pepiniere cu o supra
față de 160 de ha de la Pipera, în 
cele de la Toboc, șoseaua Nordului 
și Snagov se pregătește un bogat 
material săditor.

sosit aici pinul, 
de plută, pseu- 
vii de tuia
Se

vor 
schimbă și 
Martie, A- 

și al altor 
să se plan-

Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș Foto : Agerpres

Combinatul 
de pe Mureș

Ing. Mircea CONSTANTINESCU 
director al Combinatului 

de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș

La hotarul orașului Tg. Mureș, acolo 
unde doar în urmă cu doi ani nu se 
întindea decît cîmpia, se văd impună
toarele construcții ale combinatului de 
îngrășăminte azotoase, important obiec
tiv al șesenalului, menit să valorifice su
perior resursele naturale ale țării. Pe o 
suprafață de 20 de hectare au prins 
contururi marile hale, gazometrele, tur
nurile de granulare. Acum harnicii con
structori și montori se străduiesc să 
apropie tot mai mult ziua cînd chimișfii 
vor elabora cea dinfîi șarjă de 
îngrășăminte. La lucrări de mare im
portanță, ca, de. pildă, stația de transfor
mare de 110 kilovolți, secția de conver- 
sie-gaze din cadrul fabricii de amoniac 
și conducta de aducțiune a apei indus
triale, în lungime de 7,5 km, s-au obți
nut ritmuri mai rapide decît cele prevă
zute.

Combinatul nostru este încă o mărturie 
a grijii partidului pentru înzestrarea in
dustriei socialiste cu tehnica cea mai 
avansată. Toate sectoarele vor avea un 
înalt grad de automatizare, caracterizat 
prin concentrarea comenzilor și indica
țiilor. din fiecare secție la un tablou cen
tral, reglarea automată a parametrilor de 
bază din instalații. Pentru folosirea mo
dernelor utilaje și agregate cresc o dată 
cu combinatul și cadrele de specialiști. 
Peste 400 de ingineri, tehnicieni, maiștri, 
operatori chimiști și mecanici, lăcătuși, 
electricieni și manipulatori de aparate 
de măsură și control au fost specializați 
în cadrul combinatelor chimice din Piatra 
Neamț, Făgăraș, orașul Victoria și altele.

Noi, toți cei care vom munci în cadrul 
combinatului, sîntem mîndri că această 
mare unitate a industriei socialiste își va 
aduce contribuția la sporirea producției 
agricole. Pentru a ilustra importanța eco
nomică a combinatului e suficient să 
arăt că pe porțile sale vor ieși anual 
150 000 tone azotat de amoniu și zeci 
de mii de tone amoniac în soluție.

Politica Partidului Muncitoresc 
Romîn de dezvoltare armonioasă 
a tuturor regiunilor țării a făcut 
ca și regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară să cunoască o puternică 
înflorire.

Minunatele roade
KOVACS GYORGY

au schim-

Prefacerile ce au 
avut loc în . anii 
regimului demo
crat-popular pe 
cuprinsul patriei socialiste
bat și chipul regiunii noastre, care 
astăzi cunoaște o puternică dezvol
tare. Pe harta regiunii au fost în
scrise noi obiective, orașele și satele 
sînt în plină transformare. Încerci 
un simțămînt de mîndrie patriotică 
pentru tot ce s-a. înfăptuit, pentru 
viața nouă pe care o trăiesc oamenii 
muncii. Roadele politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn se văd 
pasul.

Desigur, într-un articol nu 
cuprinse nici pe departe, în 
amploarea lor, efectele binefăcătoa
re ale politicii economice juste, știin
țifice a partidului nostru, înfăptuită 
cu hărnicie de oamenii muncii de la 
orașe și sate. Pot fi enumerate mul
te fabrici și uzine ridicate în anii 
puterii populare, (nemaivorbind des
pre modernizarea și dotarea cu uti
laje la nivelul tehnicii actuale a celor 
existente) — cele două puternice ter
mocentrale, marile fabrici noi de 
zahăr de la Luduș și Tg. Mureș, 
Combinatul de îngrășăminte azo
toase aflat în plină construcție etc.

Ca în întreaga țară, oamenii mun
cii din satele regiunii au pășit pe 
calea nouă a agriculturii socialiste. 
In cei trei ani care au trecut de la 
încheierea procesului de cooperativi
zare socialistă a agriculturii, unită
țile cooperatiste de producție s-au 
consolidat necontenit din punct de 
vedere organizatoric și economic, 
pămîntul dă roade tot mai multe.

Viața oamenilor din Cobătești, ra
ionul Odorhei, mi-e mai cunoscută, 
deoarece, ca deputat în Marea Adu
nare Națională pentru circumscripția 
electorală respectivă, vizitez adesea 
și această localitate. Aici, cooperati
va agricolă de producție dispunea în 
1962

la tot

pot fi 
toată

de un fond de bază de 473 mii

de 1 TIO în 1962. Ele au mai 
dotate cu 1731 semănători

față 
fost 
pentru păioase și porumb, 519 
combine pentru recoltatul păioa- 
selor și alte mașini agricole.

lei; pînă la sfirși- 
tul anului 1964 
fondul s-a intreit. 
Membrii coopera

tori consideră că sarcina lor principa
lă este aceea a dezvoltării șeptelului 
pentru care există aici condiții de
osebit de favorabile. Efectivul de 
vaci existent în 1962 a sporit pînă 
la sfîrșitul lui 1964 cu aproape 500. 
A crescut mult și numărul ovinelor. 
In anii puterii populare s-au 
creat în comună un staționar, o 
casă de naștere, o farmacie, s-au 
construit ori amenajat școli, cămine 
culturale.

Dezvoltarea neîntreruptă a indus
triei, consolidarea cooperativelor a- 
gricole de producție din regiune 
și-au pus pecetea și asupra vieții 
culturale, științifice, artistice, care 
cunosc o adevărată înflorire.

Orașul Tîrgu Mureș a devenit 
centru universitar, în care funcțio
nează trei instituții de învățămînt 
superior. Mulțumită grijii partidului 
și guvernului, s-au creat la Tg. Mu
reș un ansamblu de stat de cîntece 
și dansuri, un teatru de stat cu secții 
romînă și maghiară, o bază de cer
cetări științifice a Academiei R. P. 
Romine cu două secții. La Tg. Mu
reș apar revista de artă „Uj Elet“ 
(Viață nouă) și revista literară „Igaz 
szo‘ (Cuvînt adevărat).

In fabrici, ca și pe ogoarele întin
se ale cooperativelor agricole de 
producție, in uiața științifică, artis
tică și culturală, oamenii muncii ro- 
mîni, maghiari, germani și de alte 
naționalități lucrează umăr la umăr, 
într-o strînsă frăție, însuflețiți de 
un patriotism fierbinte, de dragoste 
nețărmurită față de patria socialistă.

Strîns uniți în jurul. partidului, 
oamenii muncii din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară luptă cu un 
avînt nestăvilit, alături de întregul 
nostru popor muncitor, pentru în
florirea continuă a scumpei noastre 
patrii, Republica Populară Romînă.

CAPRICIILE VREMII

aevemt umeda și toarte plo______ _
mineața zilei de 17 februarie, deși 
mercurul termometrului săltase peste 
zero grade, deasupra Capitalei s-a abă
tut un val de precipitații ce s-au trans-

(Continuare în pag.

Perspectivă spre noile cvartaluri de locuințe din cartierele ieșene Nicolina și Socola

Lct Piatra NeamțStații electrice
A începutJe înaltă tensiune

•
 In ultimii 5 ani statul a in

vestit în regiune aproape 6 
miliarde lei. In perioada 1951— 
1964 au fost construite circa 30 
de obiective industriale noi, iar 
altele au fost lărgite și reutilate. 
Producția industrială globală 
a regiunii a fost în 1964 de 10 
ori mai mare decît în 1938.

•
 Pentru construcțiile de locu

ințe statul a investit în anii 
1959—1964 mai bine de 300 mili
oane lei. Numai în anii șesena- 
lului au fost construite în orașul 

Tg. Mureș 2 843 apartamente. La 
sate, in aceeași perioadă, au fost 
ridicate peste 21 000 case noi.

Foto : V. Moldovan

•
 Regiunea deține un loc im

portant pe țară în ce privește 
producția de energie electrică, 
care în 1964 a fost de 2,7 ori mai 
mare decît producția totală a în

tregii țări realizată in 1938.

•
 Peste 31 la sută din supra

fața regiunii este ocupată de 
păduri. Prin dotarea unităților fo
restiere cu ferăstraie mecanice, cu 
tractoare și trolii, cu funiculare și 

autocamioane, gradul de mecani
zare la doborît și secționat a a- 
juns în 1964 la 66,8 la sută.

•
 în orașul Tg.-Mureș funcțio

nează 3 institute de învăță
mânt superior, cu 7 facultăți, în 
care sînt pregătiți anual peste 
2 400 studenți.

•
 în 1944 existau in regiune nu

mai 6 spitale, cu 1 200 de pa
turi. La sfîrșitul anului 1964 nu
mărul spitalelor a ajuns la 18, 
iar al paturilor la 4 539.

•
 în perioada 1960—1964 au 

fost construite aproape 1 000 
săli de clasă.

•
 La sfîrșitul anului 1964 cele

9 S.M.T. din regiune dispu
neau de 2 251 de tractoare fizice, •

 Volumul mărfurilor vîndute 
populației de la orașe și sate 

în anul 1964 este cu 170 000 000 lei 
mai mare decît în 1963

Luna februarie s-a dovedit a fi 
pînă acum destul de capricioasă, cu 
zile cînd senine, ctnd ploioase sau 
chiar cu ninsoare. Tovarășul N. To
por, director adjunct al Direcției 
hidrometeorologice din Comitetul de 
Stat al Apelor, ne-a relatat in legă
tură cu aceasta următoarele :

După ce luni a fost frumos și cald 
(temperatura a urcat în zona de cîmpie 
pînă la plus 8 grade), marți vremea a 
devenit umedă și foarte ploioasă. în di
mineața

Zilele acestea a fost dată în func
țiune stația de transformare a ener
giei electrice de 110 kV de la Gura 
Bîrnarului, care asigură energia ne
cesară instalațiilor de compresoare 
de la Complexul minier Leșul Ursu- 
lui-Suceava. în ritm susținut se lu
crează și la stațiile de transforma
re de 220 kV de la Slatina, Ișalnița, 
Peștiș, precum și la cele de 110 kV 
de la Dej și Tg. Mureș. Darea în ex
ploatare a acestor instalații va con
tribui la îmbunătățirea alimentării 
cu energie electrică a unor întreprin
deri industriale importante, cum 
sînt: Uzina de aluminiu de la Sla
tina, Combinatul siderurgic Hune
doara, Combinatul de hîrtie și celu
loză din Dej, Combinatul de îngră
șăminte azotoase Tg. Mureș, precum 
și a diferitelor localități din regiu
nile respective.

unui grup
construcția 
școlar

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn- 
teii“). — La Piatra Neamț s-a des
chis un nou șantier de construcții. 
Aici se va înălța un grup școlar 
unde vor fi pregătite cadre pentru 
marile unități ale industriei chimice

din Moldova. Noul complex va cu
prinde un local cu 16 săli de cursuri, 
laboratoare, bibliotecă, ateliere, pre
cum și două cămine cu cite 200 de 
locuri fiecare.

TELEGRAMA
Excelenței sale DAVID JAW ARA

Primul ministru al Gambiei
BATHURST

în numele guvernului și poporului romîn, adresez Excelenței Voas
tre, guvernului și poporului gambian sincere felicitări și cele mai bune 
urări de prosperitate și pace, cu ocazia proclamării Gambiei ca stat 
independent.

(Agerpres)

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

întrevederi la Atena 
în problema cipriotă

Ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Kyprianu, sosește astăzi 
la Atena unde va avea o serie de 
întrevederi cu premierul Papan- 
dreu și cu ministrul de externe 
Costopoulos. De asemenea, el ur
mează să pregătească o nouă vizi
tă în capitala Greciei a președin
telui Makarios. Atena și Nicosia, 
arată agențiile de presă, se situea
ză pe poziții diferite în abordarea 
problemelor legate de viitorul 
insulei. Guvernul grec a anunțat 
că în etapa actuală continuă să fie 
de părere că nu sint indicate ale
geri legislative în insulă, în timp 
ce președintele Ciprului, Makarios, 
susține necesitatea organizării lor 
și a elaborării unei noi constituții, 
în cursul zilei de ieri a sosit la A-

tena mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Galo Plaza Lasso, pentru a avea 
convorbiri cu premierul grec. El a 
făcut o declarație în care a subli
niat că rezolvarea problemei ci
priote trebuie să fie opera ciprio- 
ților înșiși.

AGRAVAREA SITUAȚIEI 
DIN SUDAN

După cum anunță agențiile de 
presă, situația din provinciile me
ridionale ale Sudanului s-a agra
vat. La Juba, elementele rebele au 
incendiat mai multe clădiri ; 9 sol
dați ai trupelor guvernului central 
au fost omorîți într-o ambuscadă. 
Potrivit ultimelor știri, proiectata 
conferință a „mesei rotunde", care 
urma să aibă loc la 18 februarie 
la Juba, a fost amînată fără a se 
stabili o nouă dată (Amănunte în 
pag. a Vl-a).

ORAȘ CONGOLEZ
OCUPAT DE RĂSCULAJI

Agențiile 
urma unui 
lănțuit împotriva forfelor guvernamen
tale congoleze dislocate în orașul Lu- 
limba, forțe ale patrioților congolezi au 
capturat acest oraș. Lulimba, important 
nod de cale ferată, este situat la 110 
mile nord de Albertville și constituie 
un punct important de acces spre pro
vincia Kiwu. Atacați prin surprindere, 
mercenarii congolezi au părăsit orașul, 
abandonînd importante cantități de mu
niții și echipament militar, anunță a- 
genția U.P.L Potrivit ultimelor știri, din 
Albertville au fost trimise în ajutorul 
mercenarilor nouă grupuri de asalt ale 
trupelor guvernamentale.

de presă relatează că, în 
atac bine organizat, dez-

format în ninsori liniștite. Prezentînd 
mai multe faze, aceste ninsori, cînd sub 
formă de cristale, cînd sub formă de 
fulgi sau de flocoane mari, au oferit un 
spectacol plăcut, rar în cîmpia Dunării, 
unde zăpada este de obicei viscolită. 
Fenomenul s-a datorat prezenței unei 
zone de joasă presiune atmosferică ce 
acoperă tot centrul și sud-estul Europei 
și care se caracterizează prin aer cald 
în vecinătatea solului și rece la altitu
dini de peste 3 000 metri. Contactul a- 
cestor mase de aer bogate în umiditate 
au determinat precipitațiile din ultimele 
zile. Ele au căzut mai mult sub formă 
de ninsoare în vestul țării și sub formă 
de ploaie în răsărit.

Acum deasupra Europei se află un 
puternic curent polar însoțit de ninsori 
mari și temperaturi scăzute. El va stră
bate tot vestul continentului pînă în su
dul Franței și bazinul occidental al 
Mării Mediterane. în Peninsula Balca
nică și țara noastră, unde acționează un 
curent subtropical, vremea va rămîne 
umedă și cețoasă în primele zile, apoi 
favorabilă ploilor.
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Antract (în tcaierul Teatrului Național din Cluj)
Foto : Gh. Vințilă

REVISTĂ REVISTELOR

PE SCENELE TEATRELOR

„Oricît ar părea de ciudat"
------------------------------------------------------------- LA TEATRUL MIC ---------
Pe scena fără cortină se află o 

masă simplă, cîteva scaune — ca 
acasă la fiecare. La un moment dat 
apare cineva și încep pregătirile 
unei cine festive. Apoi maistrul de 
lumini Titi Constantinescu își aprin
de proiectoarele și scena e brusc 
transfigurată. începe reprezentația 
piesei „Oricît ar părea de ciudat".

Și această lucrare, ca și altele ale 
lui Dorel Dorian, este inspirată de 
preocupările etice ale omului con
temporan. Cîțiva constructori au sfîr- 
șit întocmirea unui proiect important, 
care urmează să fie verificat de in
ginerul Nicolae Roșea. In aștepta
rea răspunsului, la capătul a nenu
mărate ore în jurul meselor de lu
cru, vor să se strîngă în jurul unei 
mese sărbătorești. Dar această sea
ră destinată destinderii se transfor
mă într-o seară a disputei. In 
centrul conflictului se află tînă- 
rul inginer Horia Drăgan. Fiu al 
unui luptător comunist căzut în 
lupta împotriva fascismului. Horia 
Drăgan a crescut în mijlocul u- 
nor rude cu o mentalitate re
trogradă și a păstrat tarele unei 
educații individualiste. Fost , tovarăș 
al tatălui său, Nicolae Roșea i-a 
urmărit îndeaproape evoluția — în 
ciuda ostilității, aparent justificate, 
pe care tînărul i-a arătat-o tot timpul. 
Acum, cînd Drăgan a obținut un pre
țios succes ca participant la rea
lizarea proiectului, explicația sa de
finitivă cu Rașca îl va ajuta să înțe
leagă mai bine responsabilitățile 
ce-i revin față de societate, față de 
oamenii din jurul său. Piesa relevă 
astfel unul din aspectele vastului 
proces constructiv în care se fău
resc nu doar uzine și case noi, dar 
și noi caractere umane.

Pasionat căutător al transformări
lor survenite în conștiință, Dorel Do
rian merge, ca dramaturg, pe un 
drum dificil și destul de contorsio
nat. Obstacolele și le-a pus singur, 
nemulțumindu-se cu soluții facile, 
căutînd. Pornind de la actualita
tea stringentă, Dorian știe să 
surprindă din viață pulsul noului, a- 
poi știe să extragă din materialul 
brut esența unor idei interesante; dar 
cînd e vorba să facă drumul invers, 
să dea viață artistică acestor idei, 
în scrierile lui apare tendința de a 
literaturiza, de a perora, de a supra- 
încărca faptul autentic cu comen
tarii livrești. Prea ades scrierile lui 
trădează alambicul și formulele chi
miei dramatice transpar mult prea 
evident. In ciuda fondului real ăl 
problemelor, forma apare adesea 
artificioasă. Dar Dorian e un dra
maturg talentat și tenace, iar lucidi-

tatea lucrărilor lui se exercită și 
asupra propriei sale creații. Asis
tăm, în ultimele sale piese, la stră
duințele scriitorului de a depăși a- 
ceste cusururi și sîntem convinși că 
el dispune de resursele necesare 
pentru a-și ridica măiestria la nivelul 
temelor pe care le tratează. Am im
presia că în „Oricît ar părea de 
ciudat" replicile au mai multă cursi
vitate, iar acțiunea se desfășoară 
mai spontan, mai autentic. Autorul 
are încă de depus eforturi spre 
a se elibera de artificiile intelectua- 
liste. In lucrarea de față sînt de pil
dă inutil amplificate scenele iniția
le (Letiția-Aurelia-Albu), cu atît mai 
mult cu cît în aceste scene se eti
chetează anticipat, prin comentarii, 
personajele care vor apărea ulte
rior. Și finalul mi se pare lungit, cu 
punctul pus prea tîrziu. In afară de 
Drăgan, celelalte personaje se do
vedesc, cred, mai puțin complexe.

Fără să se lase ademenit de as
pectul aparent judiciar al piesei, 
fără să alunece nici în psihologism, 
regizorul Radu Penciulescu a antre- 
hat actori și spectatori pe calea cea 
mai nudă, cea mai autentică (și în 
ultima instanță cea mai spectacu
lară) : 
sionate 
tacolul 
Vinge. 
tr-un 
tic : regizorul și autoarea 
nografiei (Adriana Leonescu) au ex
pulzat din scenă toate detaliile 
care nu erau strict necesare. O 
mare perdea vișinie tăind fun
dalul, două uși în unghi, masă, scau
ne, inevitabilul telefon, un balcon... 
Atît. Pe măsură ce conflictul drama
tic se accentuează, ambianța e din 
ce în ce mai mult rezumată : masa 
își pierde ornamentele, luminozita
tea, volumul — rămîne tot mai linea
ră. Fără pata ei albă, mobilierul ră
mîne în culori fără culoare. Scaunele 
pînă acum orînduite se împrăștie în 
scenă în raporturi neliniștitoare. Sta
tica lor abia reține o dinamică 
năseîndă.

In aceste condiții conflictul se des
fășoară concentrat, nervos. Regizo
rul nu se salvează prin fond 
muzical și scenografic, nu ne epa
tează prin jonglerii și nici prin dan- 
teluțe ale artei sale : e mereu di
rect, „la obiect". Mi s-au părut foarte 
adecvate compoziția mișcării (ar
monioasă în primele scene, de în
văluire la declanșarea conflictului 
dintre cei doi ingineri, explozivă, a- 
poi, convergentă în final) și a ritmu
lui (trepidant fără să fie zorit, ba
zat pe o tensiune organică), precum 
și determinarea exactă a rela-

aceea a confruntării pa- 
de idei. De aceea spee
ds la Teatrul Mic 
Acțiunea evoluează 

foarte laconic cadru plas- 
regizorul

con- 
în-

see-

țiilor dintre parteneri. In duo-ul 
antagonic evoluează cu măiestrie 
George Constantin (Nicolae Roșea) 
și Ion Marinescu (Horia Drăgan), 
practicînd un joc strîns, modern, care 
nu exclude pateticul de bună 
calitate. Verbul le e incendiar și 
pauza elocventă. Un fîșîit de h'r- 
tie de calc derulată înaintea 
unei replici-cheie se transformă în 
artă. In disputa lor, cei doi ac
tori recurg la cele mai variate nu
anțe, fără însă ca vreodată abilitatea 
formei să se substituie fondului cioc
nirii. Pe un text mai firav (Letiția 
Dinu), Tatiana Iekel compensează 
partitura literară prin calitatea inter
pretării. Ne cîștigă în special în sce
nele cu Ion Marinescu din actul II. 
Luptînd cu unele date convenționale 
ale rolului, Eliza Plopeanu contu
rează totuși o Aurelie Viespe plină 
de nerv și de prospețime. Ușoara 
rigiditate a lui Stamate Popescu se 
transformă în avantaj atunci cînd o 
asociază lirismului cam naiv cu care 
îl înzestrează pe inginerul Albu. Deși 
cu un text de mică întindere (Maria 
Roșea), Victoria Gheorghiu are o 
prezență la nivelul partenerilor. 
Buni — Boris Ciornei (Tudose Ca- 
trina) și Constantin Codrescu (A- 
lexe Munteanu), cel de-al doilea vă
dind tendința de a evada dintr-o 
manieră practicată altădată.

Prin calitatea și seriozitatea pro
fesională a muncii colectivului artis
tic, încă de la naștere cei de 
trul Mic par să-și fi serbat 
tul.

la Tea- 
majora-

Mihai DIMIU

Programe artistice

dedicate alegerilor
Colectivele instituțiilor artistice 

din Capitală au pregătit și pre
zintă în aceste zile spectacole de 
teatru, de cîntece și dansuri dedi
cate alegerilor de la 7 martie.

Un colectiv al Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale" își continuă 
turneul în regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară, cu piesa „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" de 
I. L. Cgragiale, avînd în rolurile 
principale pe artiștii poporului 
Al. Giugaru și Gr. Vasiliu-Birlic. 
Alte colective ale Naționalului 
bucureștean prezintă montaje de 
versuri în săli de cultură din Ca
pitală. Recent, un colectiv al 
Teatrului Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești. a jucat — la Casa de cultură 
a tineretului din raionul Grivița 
Roșie — comedia „Romeo și Ju- 
lieta la Mizil" de Gheorghe Ra- 
netti. O serie de spectacole cu a- 
ceastă piesă vor fi prezentate în 
regiunea Oltenia. Pentru publicul 
sucevean Teatrul „C. I. Nottara" a 
pregătit montaje de versuri și 
o dramatizare după „Telegrame" 
de I. L. Caragiale, iar Teatrul de 
Comedie sceneta „Din cauza unui 
punct" de Ion Lucian și un pro
gram de muzică ușoară pentru 
publicul bucureștean.

O formație a orchestrei „Barbu 
Lăutaru" a Filarmonicii de Stat. 
„George Enescu" a întreprins un 
turneu de două săptămîni în re
giunea Argeș. Aceeași formație 
va prezenta între 20 februarie și 
5 martie concerte de muzică 
populară în regiunea Maramureș.

O brigadă de soliști vocali și 
instrumentiști, orchestra și dan
satori ai Ansamblului Folcloric al 
Sfatului popular al Capitalei s-au 
înapoiat zilele acestea din turneul 
întreprins în regiunea Hunedoara. 
Alte colective ale ansamblului 
prezintă, între 19 februarie și 5 
martie, spectacole în regiunea 
Crișana.

problemelor de

de operă și operetă 
urmărește cu satisfacție 
măiestriei interpretative, 
în țară și în străinătate

Creația muzicală originală s-a îm
bogățit în ultimii ani cu lucrări valo
roase inspirate din viața de astăzi 
și din trecutul de luptă al poporului. 
In sălile de concert și în programele 
Radiodifuziunii au fost prezentate și 
s-au bucurat de o bună primire nu
meroase piese simfonice, vocal-sim- 
fonice și de cameră, aparținind unor 
compozitori din diferite generații. 
S-a îmbogățit și patrimoniul creației 
muzicale 
Publicul 
creșterea 
succesele
ale înzestraților noștri soliști și diri
jori, ale formațiilor orchestrale și 
corale.

Dezvoltarea multilaterală a vieții 
muzicale impune mari îndatoriri mu
zicologiei și criticii de specialitate, 
ișnplică o intensă activitate de cer
cetare, ample și fertile discuții crea
toare. Este firesc ca dezbaterea prin
cipială a problemelor creației și in
terpretării, bazată pe o largă partici
pare a muzicienilor și a criticilor, 
să-și găsească în primul rînd locul 
în paginile revistei „Muzica", editată 
de Uniunea compozitorilor și de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă. 
Compozitorii, interpreții, muzicologii 
și uneori’ascultătorii își exprimă in 
coloanele revistei opiniile lor cu pri
vire la aspecte actuale ale creației 
și ale vieții de concert.

Răsfoind numerele apărute în ulti
mul timp, remarcăm apariția perma
nentă a rubricilor „Discuții" și „Punc
te de vedere", care cuprind intere
sante articole de sinteză semnate de 
Pascal Bentoiu, Wilhelm Berger, 
George Manoliu, Ruxundra Moisiu. 
La această rubrică au fost abor
date teme ca : raportul dintre tradiție 
și inovație, armonia și conceptul to- 
nal-modal în actualul stadiu de dez
voltare a mijloacelor de expresie, 
izvoarele folclorice în creația com
pozitorilor noștri, aspecte ale crea
ției lui Enescu, accesibilitatea, edu-

cația estetică a maselor etc. Alte ar
ticole se 
logiei și 
timii ani

Pentru 
ției și particularitățile stilistice 
unor compozitori romini contempo
rani, redacția a inițiat rubrica „Profi
luri de muzicieni’ în care au apărut 
un șir de studii-medalion : Paul 
Constantinescu (de Vasile Tomescu), 
Mihail Jora (de Pascal Bentoiu), Ion 
Dumitrescu (de Gheorghe Ciobanu), 
Sabin Drăgoi (de Nicolae Radules
cu), Marțian Negrea (de Eugen Pri- 
cope), Tudor Ciortea (de Andrei Por- 
fetye) ș.a. Este de dorit ca publica
rea acestor medalioane să continue, 
incluzînd compozitori din toate ge
nerațiile și făcîndu-se efortul de a 
adinei caracterul lor analitic.

Se cuvine a fi menționată și rubri
ca „Creații romînești", în care sînt in
serate analizele noilor compoziții a- 
părute în genul dramatic, simfonic 
și de cameră. Trebuie arătat însă că 
aceste studii nu țin totdeauna pasul 
cu apariția noilor lucrări, iar 
compoziții care stîrnesc discuții 
în lumea muzicală nu sînt cu
prinse în sfera de preocupări a re
dacției. Bunăoară, nu au fost anali
zate încă lucrări ca oratoriul „Zorile 
de aur" de Gheorghe Dumitrescu, 
„Arcade" de 
fonii pentru 15 soliști 
fan Niculescu, ca să 
decît cîteva dintre primele au
diții ale anului trecut. Era de aștep
tat ca asemenea lucrări, care au 
stîrnit interes și un viu schimb de 
păreri, să constituie obiectul unei 
analize temeinice menite să-i ajute 
pe autori și pe ceilalți compozitori 
și, totodată, să îndrume publicul în 
înțelegerea conținutului, a sensului 
și a modalităților de expresie pro
prii acestor lucrări.

In general, în analizarea noilor 
creații ar fi necesar ca revista să 
solicite colaborarea unul cerc mai 
larg de compozitori, critici, me
lomani, pentru ca o asemenea amplă 
confruntare de opinii să înlesnească

ocupă de evoluția muzico- 
a artei interpretative în ul-

a analiza conținutul crea- 
ale

Aurel Stroe, „Sim- 
de Ște- 

nu cităm

creație
o apreciere cît mai judicioasă, să 
stimuleze activitatea componistică, 
să ducă la concluzii utile pentru 
clariiicarea unor probleme ale crea
ției muzicale. Revistă nu-și propune 
însă în suficientă măsură să orga
nizeze astfel de discuții. Unele 
articole apărute au un caracter 
descriptiv, nu formulează un punct 
de vedere explicit asupra lucră
rilor studiate. Este de la sine în
țeles că numai o analiză principia
lă, bine argumentată, a conținutului 
și formei lucrării, de pe pozițiile es
teticii marxist-leniniste, care să evi
dențieze ceea ce este nou și valo
ros și care să critice deschis, în spi
rit constructiv, ceea ce este slab, ne
reușit, poate contribui la mersul îna
inte al activității creatoare. »

Și încercările de a defini unele di-\ 
recții de dezvoltare a muzicii noas
tre, în cadrul articolelor de sinteză, 
se desfășoară încă timid și sporadic. 
Dealtminteri, în fața unor asemenea 
articole se ridică cerința de a abor
da problemele esențiale ale creației 
muzicale, cum ar fi sursele de inspi
rație ale compozitorului, legătura sa 
cu viața, cu lumea de gînduri și sen
timente a omului de azi al societății 
noastre, exprimarea acestora prin 
prisma sensibilității artistului, a mo
dalităților sale proprii de expresie.

O tratare substanțială a probleme
lor se impune să caracterizeze și 
cronicile muzicale pe marginea ma
nifestărilor curente. Adesea aceste 
cronici se rezumă la o descriere 
complezentă și expeditivă a lucrări
lor interpretate și evită o caracteri
zare explicită a spectacolelor și con
certelor, a calităților sau a scăderi
lor lor.

Muzicienii și publicul așteaptă din 
partea reVistfei „Muzică" să devină o 
tribună vie de dezbatere a proble
melor de creație și interpretare, care 
să contribuie activ la progresul con
tinuu al vieții noastre muzicale.

Petre CODREANU 
Mircea SIMIONESCU

cinematografelor rulează noul film rominesc „Sărutul".Pe ecranele
Iată-i pe actorii Grațiela Albinl și Emanoil Petruț intr-o scenă din Him

PE MARGINEA EXPOZIȚIEI EUGEN CIUCĂ
Expozijia

Dalles, un
Eugen Ciucă a reunit, în sala 
mare număr de

RESTAURAREA
UNOR MONUMENTE
ARHEOLOGICE

Din istoria 
teatrului rominesc 
de revistă

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
In prezent, în regiunea Dobrogea se 
execută lucrări de restaurare, conservare 
și protejare a unor monumente arheo
logice. La Constanța se restaurează e- 
dificiul roman cu mozaic. în latura nor
dică a edificiului se vor construi cîteva 
încăperi unde vor fi expuse piese ar
heologice descoperite în timpul lucră
rilor de cercetare. Tot aici, pentru pro
tejarea terasei, se va înălța o nouă con
strucție.

In holul Teatrului satiric-muzical 
„C. Tănase" este deschisă, de cîteva 
zile, expoziția „90 de ani de teatru, 
rominesc de revistă". Prin fotogra
fii, afișe și alte documente, expozi
ția înfățișează aspecte legate de pri
mele manifestări ale teatrului nos
tru de satiră, evocă activitatea lui 
Constantin Tănase, urmărind evolu
ția ulterioară a spectacolelor de a- 
cest gen. Numeroase exponate sînt 
consacrate prezentării retrospective 
a spectacolelor colectivului actualu
lui teatru satiric-muzical „Constan
tin Tănase",

In raionul de reproduceri de artă, nou Înființat .’a librăria „Mihail 
Eminescu" din Capitală

lucrări de 
sculptură, pictură și grafică. Ele atestau 
la artist o intensă putere de muncă, o 
neîndoielnică pluralitate de preocupări, 
căutări și experimente. Expoziția ne pu
nea adesea ’ ’ '
riale asociate, surprinzător combinate, a 
unor forme 
nuifi și care au suscitat 
naștere la

Multe dintre aceste lucrări se recoman
dă prin încercarea de a evoca niște con
ținuturi caracteristice de viață, de felul 
acelora pe care le exprimă arta noastră 
populară. In unele reliefuri în lemn se 
manifestă cu sobrietate, cu economie de 
mijloace, o asemenea tendință. „Miori
ța", chiar dacă nu sugerează universul 
nemuritoarei balade, rămîne o imagine 
care reține. In „Veghe" (lemn și piatră), 
bufnița, impresionantă, simbolizează noap
tea și spiritul lucidității care veghează 
și apără. „Coloana dacică" prelucrează 
expresiv elemente de folclor plastic ro
minesc, „Cariatida romînească" și „Clu
jeanca" se înfățișează concepute mono
litic. In spiritul artei noastre , populare, 
Eugen Ciucă reușește, uneori, să suge
reze — în piatră ori 
nomii enigmatice și să declanșeze în pri
vitor asociații de imagini și de idei. Ne-a 
reținut atenția lucrarea intitulată „Joc de 
volume" (piatră); elementele sculpturale, 
volume și planuri, se desfășurau aici nu 
ca scop în sine, ci purtau cu ele reale 
virtuți expresive, decorative.

Există la Eugen Ciucă o preocupare 
evidentă pentru efectul decorativ al 
sculpturii, obținut uneori prin însuși ma
terialul întrebuințat. Pe această linie se 
situează ciclul de figuri feminine vag schi
țate în marmură policromă, alcătuind o 
succesiune care a solicitat interesul vizi
tatorilor. Astfel, „Fiica Dunării" se înfă
țișa ca o lucrare în care imaginea realiza 
promisiunile titlului. Volumul, interpretat 
monolitic, se înscria frumos în spațiu, pla
nurile învăluite sugerau succesiunea ra-

în fafa unor tehnici și mate-

cu care eram mai puțin obiș- 
interes, dînd 

aprecieri contradictorii.

în lemn — fizio-

în

flexelor proiectate pe un chip de undui
rea apei; vinele marmurei, a căror plasă 
subtilă acoperea fața, te făceau să te gîn- 
deșfi la înfiorarea apei și la vegetația 
ei. La fel „Fiica Nilului" sugera, prin for
me ce păreau a se metamorfoza sub ochii 
noștri, însăși proteica zbatere a apei. 
In „Pelasgica", trecînd peste titlu, am 
cercetat sculptura, echilibrată și sugerînd 
o forță sobră și demnă. Rămînînd mai 
exterioare, lucrările intitulate „Indica" și 
„Mongola" mi s-au părut totuși izbutite.

Menținîndu-ne în cadrul lucrărilor
piatră sau marmură, nu putem trece cu 
vederea pe aceea menită să-l evoce pe 
Dante. Vădind 
nu constituie 
o izbîndă. Să 
ma exactității 
fiecare dintre 
acea imagine 
închegaf-o în 
în trecut și care nu s-au contrazis prea 
mult unul pe altul. Desigur, artistul e li
ber să interpreteze. Dar, interpretind, Eu
gen Ciucă nu a păstrat raporturile mor
fologice care caracterizau structura fizio
nomiei lui Dante, arhitectura chipului a- 
cestuia. Anumite planuri introduc o efe- 
minare a chipului. Dezordinea, ce se vrea 
tumultuoasă, a planurilor din spate, in
troduce note romanțioase, baroce și pri
mitive.

Și fiindcă sîntem la capitolul Dante, să 
ne oprim asupra lucrărilor în care sculp
torul a încercat 
dantesc, 
caracter 
tendință 
care nu 
ziția de 
colorit. Cît privește figurile din crăci a- 
samblate, expresia pe care o degajă ele 
nu corespunde celei care se desprinde 
din paginile lui Dante. Grotescul lor fri
zează adeseori comicul. Ca atare, departe 
de a fi fascinați, privim cu detașare la 
aceste apariții deloc tragice și deloc în- 
spăimînfătoara. O sporită exigență a

pasiune și strădanie, 
totuși, după părerea mea, 
lăsăm de o parte proble- 

fizionomice, cu toate că 
noi venim în fafa ei cu 

a lui Dante pe care ne-au 
minte cei care l-au evocat

să imagineze Infernul 
Picturile sale pe sticlă, cu un 
de schiță de decor, vădeau o 
romanțioasă, destul de învechită, 
se răscumpără nici prin compo- 

inventivitate scăzută, nici prin

sculptorului față de el însuși, o selec
ție mai severă ar fi conferit expoziției 
un indice artistic mai ridicat, scutind-o 
de aceste elemente de un gust cam în
doielnic.

Căci în unele lucrări viziunea, trata
rea materialului și stilizarea nu ne apar 
generatoare de emoție estetică. Astfel, 
„Germinație" nu este altceva decît o 
serpentină dizgrațioasă, chiar repulsivă, 
care nu poate traduce felul în care plan
ta străpunge geologicul, ca o victorie 
asupra inerției. Apoi, concepția lui Eugen 
Ciucă asupra tratării materialului mi s-a 
părut nesigură, oscilantă și nu întotdeauna 
de bun gust. In „Germinație' 
„Floarea 
lemnului 
mobilei, 
sculpturii.

Cînd folosește metalul,

materiale și tehnici diferite nu se justi
fică nici ea întotdeauna în arfa sculpto
rului Eugen Ciucă. Mai legitimă în „Ge
neză", „Rădăcina vieții", în „Consolă l“, 
ea ne apare nepotrivită ori de cite ori 
materialele rămîn juxtapuse, adică nele
gate de o concepție și o viziune coeren
tă. In acest sens, am da ca exemplu 
reprezentativ „Gorunul amintirilor" (lemn, 
piatră, metal, lanțuri). Nu mai avem de-a 
face cu o lucrare de sculptură și nici 
chiar cu un montaj propriu-zis, ci cu o 
vitrină, cu o dioramă. Scenografic și lite
rar, Eugen Ciucă abandonează, în aseme
nea lucrări, specificitatea limbajului sculp
tural. Apropierea de Brîncuși, care i-a 
ispifit pe unii, e contrazisă tocmai de ar
bitrarul și de insuficienta strictețe plas
tică a multor lucrări. Rigoarea proprie lui 
Brîncuși îl făcea să nu uite nici o clipă 
că „o operă de artă nu poartă în ea nici 
o idee care să poată fi separată de 
formă”.

Este evident că aglomerarea insufici
ent de selectivă a lucrărilor din această 
expoziție, momentele ei hibride, n-au pu-

pentru artist, cît și pentru public — elo
giile lipsite de spirit critic cu care l-au. 
înconjurat unii comentatori. »■

Sculptorul Eugen Ciucă nu este numai 
un artist harnic, ci și sensibil, imaginativ. 
Cu mai multă disciplină interioară, mai ri
guros în analizarea realului și în sinteză, 
mai atent să integreze elementele într-un

soarelui"
reia procedeele 
scoțînd lucrurile din categoria

i“ sau în 
lustruirea suprafețelor 

de lustruire a

tabla, artistul

Motiv decorativ Cap de fatâ

nu e mai fericit inspirat. In proiectele 
pentru un „Monument al muncii" și un 
„Monument al construcției", formele nu 
au o justă, o monumentală desfășurare 
în spajiu, siluetele umane ocupă un loc 
disproporționat de redus în raport cu 
restul, sînt niște aplicații plate, n-au den
sitate expresivă și măreție.

Folosirea, tn aceeași lucrare, a unor

tut permite publicului să-și formeze o a- 
preciere clară asupra artei lui Eugen 
Ciucă și a realizărilor sale. Artistul apare 
neexigent fajă de sine însuși (nu orice 
lucrare de atelier se justifică înfr-o ex
poziție) și atras de un anume spectacu
los, de o regie pretențioasă. Atare pre
ocupări nu pot decît să-l distragă pe un 
artist de la felurile sale serioase. Și, tot 
astfel, nu pot fi decît derutante — afît

ansamblu expresiv, mai puțin înclinat 
spre efectele de suprafață, menite să epa
teze, receptiv la critica argumentată și 
tovărășească, el va evita, cu certitudine, 
unele dintre nereușitele care au venit să 
descumpănească 
a unei expoziții 
dente realizări

imaginea de ansamblu 
care cuprinde și evi- 

arfistice.

Eugen SCH1LERU
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SE POATE LA ÎNDEMlNA ORICUII
 folosirea gospodărească, 

cu maximum de eficiență e- 
conomlcă, a tuturor sorti
mentelor de furaje în hra
na animalelor are un rol 
hotărîtor în mărirea pro
ducției de carne, lapte, 
lină și alte produse. Expe
riența a numeroase gospo
dării rde stat și cooperative 
agricole de producție arată 
că există multiple posibili
tăți de valorificare superi
oară a nutrețurilor. Consilii
le agricole, trusturile gos- 

, podăriilor de stat, specia
liștii din unități au în
treprins în ultimii ani nu
meroase acțiuni privind in
troducerea în practică a ti
no r metode de mare efi
ciență pentru îmbunătățirea 
alimentației animalelor.

îngrășarea taurinelor cu 
grosiere și adaos de uree, 
melasă sau concentrate, pre
pararea cocenilor prin măci- 

' nare astfel ca aceștia să 
fie consumați în întregi
me, completarea vitamine
lor prin cultivarea furajelor 
verzi în soluții nutritive pe 
timp de iarnă sînt numai 
cîteva din numeroasele me
tode care contribuie la creș
terea producției în ramura 
zootehnică. Generalizarea 
metodelor înaintate de ali
mentație a animalelor, folo- 
irea chibzuită a furajelor 

existente constituie proble
me de mare însemnătate e- 
ctnomică, care trebuie să 
stea zi de zi în atenția or
ganelor de partid, consilii
lor agricole, trusturilor 
G.A.S., conducerilor unită
ților agricole.

în pagina de față ne pro
punem să înfățișăm cîteva 
din problemele privind folo
sirea gospodărească a fu
rajelor în această perioadă 
de iarnă.

I

<
■ii

\

Ș CU
• îngrășarea bovinelor cu furaje grosiere 
în amestec cu melasă și uree • Peste 1 kg 
spor mediu zilnic de creștere în greutate
• Scurtarea timpului de îngrășare a animalelor

NUTREȚURI IEFTINE

La cooperativa agricola din comuna Ion Roată, raionul Urziceni, s-a 
organizat prepararea furajelor grosiere, amestecul lor cu alte nutre
țuri și administrarea lor în hrana animalelor pe bază de rații bine cal
culate. în fotografie : distribuirea furajelor cu ajutorul cărucioarelorfurajelor cu ajutorul cărucioarelor

Foto : G. Amuza

PRODUCȚII MARI

Experiența 
fruntașilor

CHELTUIELI
în numeroase gospodării de stat și 

cooperative agricole de producție se 
aplică pe scară tot (mai. largă me
toda de .focare și sgramurare a co
cenilor și paielor, utilizarea’în hra
na animalelor a acestor furaje în a- 
mestec cu uree și melasă. AStfel 'se 
înlocuiesc o mare parte 
țurile fibroase. .

Prin tocare, procentul 
a cocenilor de porumb 
40—50 la sută. în unele gospodării 
de stat din regiunea Ploiești s-a 
reușit însă ca, prin mărunțire, co
cenii să fie consumați în întregime 
de către animale. Ideea și materia
lizarea ei aparțin unui colectiv de 
specialiști de la G.A.S. Buzău. Sub 
îndrumarea ing. Constantin Vlad, a- 
ceștia au făcut o tocătoare mecanică, 
cu ajutorul căreia paiele și fînul 
pot fi atît de bine mărunțite, 
seamănă cu un fel de 
ceastă tocătoare are o 
tocare de 6 tone pe zi.

. în decurs de o lună 
hrana vacilor de lapte a 
finului și paielor măcinate, ameste
cate cu melasă diluată și tăiței de 
sfeclă, la ferma Verguleasa de la 
G.A.S. Buzău producția zilnică de 
lapte a crescut cu 1,5 1 de fiecare 
vacă furajată, iar pe întreaga gos
podărie cu 800 1.

Mașina de tocat și măcinat coceni, 
paie și fin de Ia această gospodărie 
este făcută dintr-o moară cu cioca
ne M.C.U. 1,2, căreia i s-au adus 
modificări la carcasă, la ciocănele, la 
transportul de alimentare. Carcasa 
a fost supradimensionată la 275 mm, 
astfel ca să permită montarea roto- 
rr’ui cu cuțite și ciocănele. Apoi 
axul cu ciocănele s-a înlocuit cu un 
tambur. De ambele părți ale tambu
rului, pe lingă ciocănelele morii, au 
fost montate șase cuțite simetrice și 
trei palete, intercalate între suporții 
ciocănelelor. Cu ajutorul acestora, 
furajele sînt mărunțite, iar după 
trecerea prin sita morii sînt duse 
spre ieșire.

Pe baza rezultatelor obținute, s-au 
luat măsuri ca metoda inițiată în 
această unitate să fie generalizată 
în gospodăriile de stat. Colective de 
mecanizatori și zootehniști s-au în
grijit să se asigure fiecărei gospo
dării asemenea utilaje, care permit 
valorificarea în întregime a coceni
lor și a paielor.

Mulți mecanizatori au îmbunătă
țit utilajele făcute inițial. Prin asam
blarea masei transportoare de la to- 
cățoarea T.M.S. 6 și a tobei de la 
in talația de uscat furaje, mecani
ca,. șef Victor Oprescu de la G.A.g. 
Albești a realizat o mașină cu o 
productivitate de 12 tone în 10 ore. 
în această gospodărie, la utilajul a- 
mintit s-a mai atașat o moară cu 
ciocănele, cu ajutorul căreia se pre
pară 600 kg făină de coceni pe oră. 
Mărunțirea și mai fină a cocenilor 
se face în scopul preparării briche
telor furajere necesare îri hrana oi
lor. Agregate asemănătoare au fost 
realizate și la G.A.S. Rîmnicu Să
rat, Stîlpu, Drăgănești, Răzvad.

Merită subliniată și inițiativa me
canizatorilor de la G.A.S. Tîrgușoru 
Vechi, care au construit o mașină cu 
un randament de 15 tone în 10 ore. 
Aceasta transformă în particule fine 
nutrețurile grosiere. Cantitatea de 
furaje prelucrate cu ajutorul acestei 
mașini este suficientă pentru hrăni
rea, timp de două zile, a celor 700 
de vaci, 300 de juninci gestante și 
300 de taurine tinere ale gospodăriei. 
La această unitate s-a organizat o 
ședință de lucru, la care au partici
pat numeroși specialiști și meca
nici de la toate Trusturile Gostat

din nutre-

de folosire 
crește cu

încît 
rumeguș. A- 
capacitate de

de folosire în 
cocenilor,

din țară. Cu această ocazie s-a făcut 
și o demonstrație practică de mă- 
runțire fină a nutrețurilor grosiere. 

. Participanții au putut vedea și mo
dul de preparare în continuare a 
nutrețurilor măcinate. Acestea sînt 
transportate cu saltelele de pleavă 
ale combineloi’ de recoltat păioase 
pe o platformă, unde sînt îmbibate 
cu o soluție de melasă, borhot de 
spirt sau cu saramură. După ce este 
lăsat de pe o zi pe alta, 
fermentare ușoară, acest 
dă în hrana bovinelor.

în prezent,
efectivului 
Tîrgușoru 
sare zilnic 
coceni, față
lizau înainte. Această economie 
datorește faptului că nu mai rămîn 
nici un fel de resturi de coceni ne
consumați. Cel mai concludent re
zultat al aplicării acestei metode este 
desigur producția de lapte, care a 
crescut cu 150 de litri pe zi, încă din 
prima săptămînă cînd s-a introdus 
acest mod de preparare a cocenilor.

pentru o 
amestec se

hrănirea 
al G.A.S. 

nece- 
tone de

pentru 
de animale 
Vechi sînt 
numai 10 

de 15 tone cît se uti- 
se

țirea fină a cocenilor în interiorul 
carcasei. Cu ajutorul acestei mașini 
se pot prepara 800—1 000 kg de făină 
de-coceni pe oră. Din analiza efec
tuată la G.A.S. Cislău reiese că pre
țul de cost al unei tone de coceni 
preparați după această metodă nu 
depășește 50 de lei. Aceasta înseam
nă că o unitate nutritivă costă 0,15 
lei față de 0,50 lei unitatea nutritivă 
provenită de la alte furaje. Este deci 
avantajos ca metoda să fie utilizată 
pe scară cît mai largă.

în toate gospodăriile de stat a- 
mintlte, agregatele au fost făcute cu 
ingeniozitate, fără a se deteriora ma
șinile de la care se iau piesele ne
cesare. Ținând seama de caracteris
ticile diferitelor agregate executate 
pînă în prezent, de economicitatea 
lor, Trustul central Gostat a reco
mandat să fie extinsă adaptarea to
cătorii T.M.S. 6 pentru prepararea 
grosierelor. Specialiștii trustului au 
întocmit schițe amănunțite, care ău 
fost multiplicate și difuzate în gos
podăriile de stat. Pe bază experien
ței dobîndite în regiunea Ploiești,

TOCĂTOARE TMS-6 
adaptată pentru producerea fainei de coceni

pentru 100 kg greutate vie. Pentru 
o repartizare uniformă în furaje, sa 
dizolvă mai întîi 10 kg de uree în, 
100 1 apă, .’la care se adaugă 90. kg, 
de melasă, într-un bazin de beton 
sau într-o cadă. Cu această soluție, 
șe. stropesc grosierele tocate sau 
ciocălăii de porumb uruiți.

O atenție deosebită se acordă re
partizării cît mai uniforme a solu
ției de uree în masa de nutreț. Pen
tru aceasta se folosește o’ platformă 
de beton, situată la capătul grajdu
lui. La început, unele animale nici 
nu se atingeau de această hrană cu 
care nu erau obișnuite. De aceea, 
peste amestecul de grosiere cu 
s-au presărat concentrate.

La fiecare 15 zile, animalele 
cîntărite. Se înregistrează un 
mediu de creștere în greutate
800—1000 grame pe zi. îngrijitorii 
Stroe Dumitru și Gheorghe Dodan 
au obținut sporuri și mai mari. Ca 
urmare a hrănirii animalelor cu a- 
daos de uree în rație, s-au făcut 
economii de fînuri și concentrate. 
Animalele se îngrașă într-un timp 
mult mai scurt decît în anii trecuți 
și sînt valorificate cînd ajung Ia ca
tegoria întâia de calitate. Numai da
torită sporului de calitate, prin tre
cerea animalelor de la o categorie la 
alta, se obține un. venit în plus de 4 
lei la kilogramul de carne. La aceas- 

; realizate 
prin scurtarea timpului deîngrășare.

Gheorghe GHIȚA
președintele cooperativei agricole 
din Muntenii-Buzău, regiunea 
București

Cooperativa noastră agricolă are o. 
bună experiență în creșterea anima
lelor. în prezent. avem 960 de bovine 
din care 305 vaci și juninci, un nțare 
număr de porci și păsări. Anul 
trecut, din zootehnie am realizat, un. 
venit de 1 300 OOCȚ lei. Anul acesta, 
veniturile din sectorul respectiv vor’ 
fi mult mai mari. Numai prin îngră
șarea și livrarea pe bază de contract 
a 348 de bovine vom încasa circa 
750 000 lei.
' In mod permanent ne pre-' 
ocupă aplicarea celor mai bune me
tode de creștere a animalelor,' 
pentru a spori efectivele și produc
ția lor, pe baza valorificării
Cît mai economice a furajelor de care 
dispunem. Consiliul de conducere a 
hotărît ca animalele care nu cores
pund pentru prăsilă să fie vîndute 
pe bază de contract, după ce sînt în
grășate, spre a se obține venituri 
mai mari. Sfătuindu-ne cu spe-, 
cialiști de Ia consiliul agricol raio
nal, am ajuns la concluzia că este în. 
avantajul nostru să aplicăm meto
da de îngrășate a taurinelor cu fu
raje grosiere ieftine, ce se găsesc din 
abundență ,în cooperativă, adăugîn- 
du-le și o soluție de uree și melasă. 
Cum am procedat ? Mai întîi am re
partizat animalele pe loturi după 
greutatea corporală. Cele 108 bo
vine puse la îngrășat au fost re- -
partizate în 6 loturi. în primele, ta se adauga economiile 
doua zile s-au adrninistrat in rație 
doar cîte 5 grame de uree la fiecare 
100 kg greutate vie. Apoi din 2 în 2. 
zile s-au adăugat cîte 5 grame de uree • 
în rație, pînă s-a ajuns Ia 30 grame

Vitamine fabricate în

uree

sînt 
spor 

de

gospodărie
obținute. La găinile ouătoare dăm zil
nic cite 15—20 g de plante cu rădăcini 
cu tot. La pui dăm numai masa verde, 
fără rădăcini, în amestec cu diferita 
uruieli. La purceii sugari, furajele verzi, 
fără rădăcini, se dau în cantitate de 
50—60 g pe zi, în amestec cu uruielile- 
care constituie hrana lor suplimentară.

Rezultatele obținute prin folosirea pe 
timpul iernii a furajelor verzi bogate în 
vitamine în hrana păsărilor și a purcei
lor sînt foarte bune. Procentul de ouat 
a crescut la găinile matcă, în lunile de 
iarnă, de la 31 la 65 la sută, iar calita
tea biologică a ouălor pentru incubație 
ș-a îmbunătățit mult. La seriile de pui 
scoase nu se mai semnalează avitamino
zele frecvente în anii trecuți. Prin folo
sirea furajelor verzi; în hrana purceilor 
sugari s-a redus și mortalitatea, obținîn- 
du-se totodată o creștere în greutate 
mult mai bună.

încolțire s-a asigurat o temperatură 
constantă de 21—23 grade. Pentru 
stimula creșterea plantelor, camera a 
fost luminată și în timpul nopții. Plan
tele sînt udate de 2—3 ori pe zi cu 
soluția nutritivă preparată după rețeta 
arătată mai sus. Cu 1—2 zile înainte 
de a fi date spre consum păsărilor sau 
purceilor, plantele nu se mai stropesc 
cu soluție, ci numai cu apă, pentru a fi 
spălate de impurități. Prima experiență 
pe baza acestui procedeu a izbutit. în 
numai 12 zile am obținut plante sufi
cient de dezvoltate pentru a fi date în 
consum. Producția a fost bună — peste 
20 kg de masă verde pe metrul pătrat.

Anul acesta am sporit producția de 
masă verde pentru perioada de iarnă. 
Am asigurat noi stelaje și o sală de ger
minație. In prezent cultivăm furaje 
verzi pe aproape 70 de metri pătrați. 
Am organizat producția în 3 faze de 
vegetație, astfel încît să avem tot timpul 
masă verde pentru cele peste 8 000 da 
păsări și pentru purceii sugari. Produc
ția la unele serii de culturi depășește 
30 de kg pe metrul pătrat.

Iată cum folosim noi furajele verzi

Din toamna anului 1963, în coopera
tiva noastră agricolă am început să cul
tivăm furaje verzi în soluții nutritive. 
Aplicarea acestei metode, prin care a- 
sigurăm vitaminele necesare creșterii 
normale a păsărilor și purceilor, nu a 
necesitat cheltuieli însemnate. într-o 
puierniță veche am amenajat un sistem 
simplu de încălzire, am construit stelaje 
din lemn și mai multe tăvi din tablă 
galvanizată. Dintre rețetele recomandate 
pentru prepararea soluției nutritive am 
ales-o pe cea mai simplă, care se poate 
aplica în condițiile fiecărei cooperative 
agricole. Noi am folosit următoarea re
țetă. Am amestecat 6 kg bălegar proas
păt de la ferma de vaci, 2 kg gunoi de 
oaie și 0,250 kg cenușă, într-un vas 
cu 25 litri de apă. Acest amestec l-am 
ținut la macerat 4—5 zile, după care 
a fost strecurat și diluat cu alți 75 litri 
de apă. In această soluție nutritivă am 
cultivat orz, ovăz, grîu și mazăre. Cele 
mai bune rezultate le-a dat orzul. îna
inte de a fi puse la încolțit, semințele 
sînt înmuiate în apă, la temperatura de 
16—18 grade Celsius, timp de 8—10 ore. 
Apoi se pun în tăvi cîte 4—4,5 kg de 
semințe pe metrul pătrat. în camera de

Din inițiativa biroului Comite
tului raional de partid și a consi
liului agricol raional Tg. Neamț, 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din Păstrăveni a avut loc 
un schimb de experiență privind 
folosirea rațională a furajelor. 
Participanții au vizitat sectorul 
zootehnic al cooperativei, care cu
prinde peste 824 taurine, 840 ovine 
și alte animale. în timpul vizitei 
oaspeții, specialiști și îngrijitori 
de animale din alte cooperative a- 
gricole au putut vedea că la fie
care grajd sînt afișate programul 
de lucru, tabelele de rații, pro
ducția de lapte prevăzută și cea 
realizată. în grajduri animalele 
sînt grupate după producție, ceea 
ce permite o furajare corespun
zătoare, diferențiată.

O mare atenție se dă preparării 
hranei. într-un loc special ame
najat se face tocarea cocenilor. 
Apoi aceștia sînt stropiți cu me
lasă. Soluția de melasă este pre
gătită la bucătăria de furaje. Me
lasa se diluează cu apă caldă. Co
cenii tocați sînt puși în bazinele 
de ciment existente în grajduri. 
Fiecare strat de coceni se stro
pește cu soluția de melasă. La 100 
kg coceni tocați se folosesc 10 kg 
de melasă. După ce bazinul este 
umplut, se acoperă cu rogojini 
pentru ca fermentația să se facă 
mai bine și mat- complet. Pentru 
ca furajele să fie consumate în 
întregime, sînt amestecate cu 
uruieli. Participanții la schimbul 
de experiență s-au interesat în 
amănunt și de alte metode apli
cate de către îngrijitorii de ani
male care lucrează cu interes și 
tragere de inimă în această me
serie, obținînd producții bune. 
Mai mulți specialiști și îngrijitori 
de animale au subliniat in cu- 
vîntul lor posibilitățile exis
tente în cooperativele agricole 
ale raionului Tg. Neamț pentru 
folosirea cu eficiență maximă a 
furajelor grosiere și a altor nutre
țuri, în scopul măririi producției 
de lapte și carne.

a

Ion MINCA
inginer zootehnist 
cooperativa agricolă din Ianca, 
regiunea Galați

Ing. Eduard LOGHIN 
coresp. voluntar

LEGENDA :

1. Cadru : 2. Ax pentru antrenarea valțului 
superior ; 3. Sulul motric al pînzei transpor
toare ; 4. Pînză transportoare metalică ; 5. 
Pinioanele pînzei transportoare ; 6. Contra
cutit ; 7. Axul aparatului de tăiere ; 8. Lagă
rul de susținere a axului aparatului de 
tăiere ; 9. Carcasă ; 10. Distantiere ale pînze- 
lor ; 11. Pinze ; 12. Fulie conductoare ; 13.
Fulia electromotorului ; 14. Fulie conductoa
re ; 15. Electromotor ; 16. Axul intermediar ; 
17. Fulia aparatului de tăiere ; 18. Apărătoa
re metalică ; 19. Apărătoare ; 20. Lagăr al
valtului superior ; 21. Cruce cardanică ; 22. 
Pinion antrenare valț inferior ; 23. Fulie con
dusă ; 24. Fulie conductoare ; 25. Vait.

Interesantă este și inițiativa maiș
trilor mecanici Sandu Ion și Braun 
Mircea de la G.A.S. Cislău și Cili- 
bia, care au conceput și executat 
un agregat foarte bun. La o tocă
toare T.M.S. 6, in locul tobei obiș
nuite au montat un ax cu 25 de cu
țite din pînze de fierăstrău cir
culare cu diametrul de 450 mm. 
Axul este așezat perpendicular 
față de banda transportoare prin 
care se face alimentarea cu co
cenii de porumb. Viteza de rotație a 
axului cu pînze asigură o producti
vitate mare a agregatului și mărun-
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> preparare a nutrețurilor 
mărunțite fin,

metoda de 
grosiere, mărunțite fin, îndeosebi 
prin adaptarea tocătorilor T;M.S.-6, 
se extinde în G.A.S. din întreaga 
țară. Au și fost făcute adaptările ne
cesare la tocătorile T.M.S.-6 în peste 
100 de gospodării de stat. Trustul 
central și trusturile locale G.A.S. 
urmăresc acum ca aceste utilaje să 
fie cit mai bine folosite, iar metoda 
mărunțirii grosierelor să fie extinsă 
în toate gospodăriile crescătoare de 
animale.

Ing. Gheorghe STREJAN 
Trustul central G.A.S.

Ing. Pantelimon Surupăcaanu de la cooperativa agricolă din Ciochina, raionul Turnu Măgurele, exami
nează furajele cultivate în soluții nutritive

RISIPA

SCUMPEȘTE
în multe cooperative agricole din ra

ionul Marghita se remarcă spiritul gos
podăresc cu care sînt utilizate furajele. 
La cooperativa agricolă din Săcueni în
grijitorii se preocupă ca din fiecare 
kilogram de furaje să rezulte o cantitate 
cît mai mare de lapte și carne. In graj
duri sînf afișate rațiile de furajare alcă
tuite după producția fiecărui lot de ani
male. îngrijitorul Ștefan Istvandi ne-a re
latat că el administrează furajele în mod 
diferențiat. Spre exemplu, hrănirea vi
țeilor se face după destinația acestora 
și după cerințele specifice la diferite 
vîrsfe. în sectorul porcin, datorită ali
mentației și îngrijirii corespunzătoare, se 
realizează zilnic sporul de creștere în 
greutate prevăzut. Bine îngrijite și fu
rajate în mod diferențiat sînt îndeosebi 
vacile. Acestea sînt grupate în funcție 
de producție, perioadă de gestație etc. 
Cu o lună și jumătate înainte de tătare, 
vacile gesfante sînf 
cu nutrețuri de cea

Am stat de vorbă 
„Am în primire 15

separate și hrănite 
mai bună calitate, 
cu mulfi mulgători, 
vaci — ne spune

Mihai Beireș. Opf dintre ele .dau fiecare 
cite 10—14 litri de lapte pe zi, iar cele
lalte înfre 6 și 9 litri. Fiecare primește 
o cantitate 
loare 
revin 
vacă. Vacile care dau peste 10 litri lapte 
pe zi 
centrate, față de cele 
5 lifri“.

Inginerul zootehnist 
povestit că producția 
obținută și în timpul 
reșfe faptului că vacile 
cu nutrețuri bine preparate. Grosierele 
sînt tocate și saramurate și apoi ameste
cate cu făină de lucerna și săruri mi
nerale. Felul cum sînf gospodărite nu
trețurile fibroase, grosiere, suculente și 
concentrate constituie o garanție că cele 
1 170 de bovine, 1350 porcine, 2 500 
ovine proprietate obștească vor fi hră
nite rațional pînă la începerea perioadei 
de pășunat. O grijă deosebită pentru fo
losirea cît mai chibzuită a furajelor există

diferită din furajele cu va- 
nufritivă mai mare. în medie 

2 kg de concentrate de fiecare

primesc o cantitate dublă de con- 
care dau numai

loan David ne-a 
ridicată de lapte 
iernii se dato- 

sînt hrănite

și ta cooperativele agricole din Cubulcuf, 
Abram, Valea lui Mihai și altele.

In raion există însă și cooperative agri
cole țn care furajele nu sînt folosite ra
țional. La cooperativa din comuna 
Cadea se face o mare risipă de 
nutrețuri. Rația animalelor este aceeași 
atît pentru vacile cu producții mai bune, 
cît și pentru celelalte. Deși cooperativa 
are două tocători mecanice, acestea nu 
sînt folosite. Inginerul Nicoiae Stan spu
nea că „aici nu se obișnuiește să fie 
tocate nutrețurile". Bine ar fi însă dacă 
el ar demonstra îngrijitorilor avantajele 
preparării nutrețurilor înainte de a fi date 
în hrana animalelor. îngrijitorii Vasile 
Năsui, Alexandru Nagy și alții s-au ară
tat dornici să urmeze cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic. Dar la Cadea, 
deși sectorul zootehnic numără cîteva 
mii de animale, un asemenea cerc nu 
s-a organizat. îngrijitorii de aici ar avea 
multe de învățat și de la cooperativa 
agricolă vecină din Săcueni, care a ob
ținut anul trecut de la fiecare vacă fu
rajată cu 700 litri lapte mai mult. Și în 
ianuarie anul acesta, în condiții asemă
nătoare, cooperativa agricolă din Săcueni 
a obținut o producție de lapte de a- 
proape 3 ori mai mare decît cea din Ca
dea.

Rezultate diferite în condiții asemănă
toare se remarcă și la cooperativele agri
cole vecine, Suplacu de Barcău și SMIdă- 
bagiu. în vreme ce la prima unitate sînt

bine valorificate foafe resursele de fu
raje, la Săldăbagiu, în afară de uruială, 
celelalte furaje se administrează la fel 
penfru toate animalele, indiferent de pro
ducția dată. Cooperativa are o moară cu 
ciocane care nu este folosită nici pentru 
măcinarea porumbului. Însemnate canti
tăți de coceni, pleavă și alte furaje zac 
împrăștiate în jurul grajdurilor. Din cau
ză că nutrețurile sînt netocate și nepre- 
parafe, acestea nu sînf consumate decît 
într-un procent redus. Nu e de mirare 
că; aici nu se obține nici jumătate din 
producția medie de lapte care se reali
zează la cooperativa din Suplacu de 
Barcău sau la alte unități fruntașe. Lipsă 
de spirit gospodăresc în folosirea fura
jelor există și la cooperativele agricola 
din Tăuteu, Resighea, Spinuș, Mișca,. 
Chiraleu.

Consiliul agricol raional Marghita ă 
organizat recent mai multe colecti
ve formate din președinții coopera
tivelor fruntașe, ingineri agronomi, ingi
neri zootehniști și medici veterinari, care 
se deplasează în unitățile cu rezultate 
mai slabe penfru a le ajuta să organizeze 
folosirea mai bună a furajelor. Este ne
cesar ca în acest raion să fie întreprinse 
mai multe acțiuni eficiente pentru extin
derea experienței înaintate a unităților 
fruntașe, astfel ca peste tot să se obțină 
producții ridicate de carne, lapte, lină.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"
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DESERVIREA
TRASEELOR TURISTICE

SCBIS0BI CĂTBE „SCÎNTEIA"
In numerele precedente ale ziarului au apărut o serie de articole în legătură 

cu posibilitățile de extindere a gamei de servicii pentru populație în diferite do
menii. în articolul de față ne propunem să ne ocupăm de deservirea turistică, 

observații, păreri, sugestii și propuneri decu aceasta, am solicitat

patriei cheamă necontenit 
Mii de oameni ai muncii,

In legătură 
la cetățeni.
Frumusețile 

1a drumeție. 
Iubitori de excursii, cutreieră țara de la 
un capăt la altul dornici să cunoască 
marile realizări ale construcției socialiste, 
Orașe înnoite, monumente istorice, locuri 
pitorești. Edificator pentru amploarea lua
tă de activitatea turistică este faptul că 
numărul participanților la excursii, numai 
prin O.N.T., a crescut în ultimii cinci ani 
de 10 ori, ajungînd la 1 500 000.

Pentru 1965
Pentru a informa pe cititori în legătură 

Cu dezvoltarea turismului în țara noastră 
am solicitat tovarășului Porfir Negrea, 
director general adjunct al Oficiului Na
țional de Turism, unele amănunte asu
pra anului turistic 1965.

„Numărul mereu în creștere al turiști
lor —; ne-a spus interlocutorul nostru 
— ne-a determinat să înmulțim formele 
de drumeție, să alegem noi trasee cu iti
nerare mai bogate și variate. Turistul anu
lui 1965 este mai exigent, dorește să vadă 
și să cunoască mai multe. în acest scop, 
O.N.T., prin numeroasele sale agenții, or
ganizează un mare număr de excursii, 
de la cele duminicale — în jurul ora
șelor sau pe trasee scurte — pînă la 
cele de lungă durată, cu itinerare mai cu
prinzătoare. Amintim de Turul R.P.R. cu 
autocarul, excursiile în Deltă, în nordul 
Moldovei, la hidrocentralele Bicaz și Ar
geș, precum și la șantierul hidrocentralei 
de pe Dunăre. Programele turistice cu
prind și locuri istorice legate de trecutul 
de luptă al poporului, excursii cu prac
ticarea sporturilor de iarnă, cu partici
pări la concursuri sportive și spectacole, 
cu vizitarea unor muzee.

Succesul excursiilor depinde și de 
buna pregătire a ghizilor și însoțitorilor. 
Continuăm să acordăm o mare atenție 
selecționării și instruirii unui corp de ghizi. 
In excursie, ei sînt factorii care prestează 
direct sau indirect o largă gamă de ser
vicii, conducînd excursioniștii pe diverse 
trasee, furnizînd ample informații asupra 
obiectivelor vizitate, colaborînd cu uni
tățile care exploatează bazele turistice 
pentru a asigura o bună găzduire.

Deservirea turistică depinde și de alți 
factori : comerț, cooperație de consum 
și meșteșugărească, unități de transpor
turi etc. In grija sfaturilor populare, mai 
ales, se află punerea în valoare a obiec
tivelor turistice, amenajarea de cabane și 
buna întreținere a celor existente, asigu
rarea condițiilor de confort necesare 
excursioniștilor, amenajarea de trasee, 
drumuri, poteci și locuri de popas, fixa
rea marcajelor.

Ceea ce s-a făcut în această direcție 

Moment de odihnă pe platoul Bucegilor

oglindește preocuparea gospodărească a 
sfaturilor populare și constituie un punct 
de plecare pentru noi inițiative și ac
țiuni.

Marcajul: busola 
excursionistului

Nu se greșește cînd se afirmă că cei 
care au făcut o excursie frumoasă, reu
șită, devin ia rîndul lor pasionați pro
pagandiști ai drumeției. Mulți cetățeni cu 
care am stat de vorbă au evocat cu 
plăcere traseele pline de farmec pe care 
le-au străbătut și deservirea fără de cu
sur pe parcurs și la locurile de popas. 
S-au înregistrat, evident, o serie de pro
grese în această direcție. Cetățenii ne-au 
împărtășit însă și unele observații.

„Pe drum, ne spune mecanicul C. Ale
xandru, turistul se orientează după mar
caje. In unele locuri se întîmplă însă ca 
marcajele să fie șterse. Pierzi atunci 
multe ceasuri pînă dai de o potecă 
să te scoată la liman. Pînă și pe „Bu
levardul Bucegilor", care nu duce lipsă 
de drumuri carosabile și poteci arhibătă- 
torite, te poți rătăci. Majoritatea marca
jelor nu se mai văd, iar unele poteci nu 
le mai recunoști fiind prost întreținute. 
Drumul de la Bușteni la Piatra Arsă, pe 
sub funicular, este neîngrijit; la fel și cel 
de pe Valea Jepilor. Unele trasee pito
rești sînt cu timpul abandonate. De la 
cabana Gîrbova la Azuga, pe valea Tu
nului, din cauza lipsei de indicatoare, 
drumul e destul de anevoios. Cînd existau 
marcaje și drumul era îngrijit, pe aici întîl- 
neai mulți excursioniști. Aceeași situație 
o întîlnim și pe Valea Grecului. Din co
moditate sau poate din neglijență, orga
nele de resort ale sfaturilor populare lasă 
în voia soartei unele trasee deosebit de 
atrăgătoare, dar greu de întreținut, și 
„canalizează" turismul pe două-trei dru
muri ușoare, cunoscute, arhiumblafe și, 
din această cauză, monotone și plictisi
toare. Așa au devenit Bucegii „bulevard". 
Și e păcat. Fără marcaje și poteci, multe 
trasee devin practic inaccesibile turiști
lor".

Situații asemănătoare sînt de semnalat 
și în Făgăraș, în munții Rodnei — unde 
marcajele sînt o raritate -— ca și pe ma
sivul Ceahlău și1 în Retezat.

La O.N.T. am 
soare de la Sfatul 
șov, ca răspuns la 
văr, drumul turistic 
bana Mălăiești nu 
nele și marcajele 
atenție potecilor și drumurilor mai frec
ventate de turiști". Cum vedem, se 
creează un cerc vicios. Eu, turist, merg 
pe cutare drum, că e singurul ca lumea. 
Iar sfatul popular se îngrijește de între
ținerea lui fiindcă e foarte mult umblat.

putut vedea o scri- 
popular regional Bra- 
o sesizare: „Intr-ade- 
între Postăvarul și ca- 
are în prezent sem- 
reactualizate. S-a dat

în această privință ar fi interesant de 
aflat ce măsuri își propun să ia sfaturile 
populare în raza cărora cad traseele ci
tate mai sus pentru a revizui, împros
păta și reactualiza marcajele și potecile 
abandonate.

Uneori se face și economie la vop
seaua pentru marcaje. „Dacă mergi de 
la Suhard spre Gheorghieni, ne spune 
tovarășul Vlase Ștefan, n-ai de ce te 
plînge. Sînt semne și indicatoare. Dar 
numai pînă la culmea de unde se vede 
orașul. Acolo, socotind că e inutil să se 
mai irosească vopseaua, gospodarii au 
renunțat la marcaj. Dar uneori, e ceață. 
Ce te faci atunci? Cum ajungi în Gheor
ghieni?".

Cabane și locuri 
de popas

Sudorul Nicolae Postolache de la 
„Semănătoarea" este un vechi și pasio
nat turist. Să-i dăm cuvînful:

„Cutreier de ani de zile munții. După 
ce ai urcat din greu, nu e fericire mai 
mare decît să știi că te așteaptă o caba
nă primitoare și un cabanier ospitalier și 
gospodar. Călătorul trebuie să se simtă 
bine nu numai cu drumul, dar și cu ca
bana. S-au construit în multe locuri ca
bane noi, confortabile. Majoritatea celor 
vechi s-au modernizat, ș-au mărit, au 
fost dotate cu mobilier nou. M-am odih
nit bine la unele din ele, am găsit o 
masă bună, consistentă, un pat curat. Dar 
în unele locuri, mai ales în Făgăraș și în 
Bucegi, cabanele sînt transformate 
în locuri de petreceri. Se zice că ae
rul înălțimilor îmbată. Mie mi s-a părut 
că pe unii turiști îi îmbată altceva — bău
turile servite fără nici o limită de caba
nier. După cum știu, regulamentul de 
funcționare este categoric: cabanele nu 
pot fi transformate în localuri de petre
cere. Excursioniștii, obosiți de drum, au 
nevoie de odihnă, vor să prindă puteri 
pentru continuarea ascensiunii".

Cabanierii nu se pot plînge că nu sînt 
bine aprovizionați cu băuturi. Lipsesc însă 
unele alimente sau articole foarte cerute 
și necesare: ceaiuri de tot felul (la Clă- 
bucet), biscuiți, gemuri (la Urlea, Padina, 
Voinea, Bîlea-lac, Bîlea-cascadă). Chiar și 
la cota 1 400, unde mașinile urcă din 
sfert în sfert de oră, sînt lipsuri în apro
vizionare.

lată și alte observații ale interlocutori
lor noștri: la Pîrîul Rece, la Urlea (Fă
găraș) camere cu același grad de confort 
au prețuri diferite. Turiștii care înnoptea
ză la cabanele de pe Ceahlău sau Fă
găraș atrag atenția asupra slabei preocu
pări a cabanierilor pentru 
confort.

Ospitalitatea, atenția față 
celor porniți în drumeție, 
pentru confort și liniște, 
substanțială și la timp — toate acestea 
contribuie la asigurarea unei deserviri co
respunzătoare a turiștilor.

Vasile T1NCU

curățenie și

de cerinjele 
preocuparea 

aprovizionarea

Din balconul apartamentului meu
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Sînt mulți ani de atunci. Mă an
gajasem la Uzinele „Malaxa". Prin
tre muncitori și funcționari se zvo
nise că patronul plănuiește să con
struiască în Balta Albă patru 
blocuri cu mai multe etaje pentru 
salariații uzinei. Proaspăt căsăto
rit, fusesem nevoit să cutreier ma
halaua Balta Albă pentru a găsi o 
cămăruță. De-a lungul ulițelor pli
ne de noroi se înșiruiau cocioabe în 
care locuiau muncitori de la „Ma
laxa". Ca semn al sărăciei, aproa
pe la fiecare poartă puteai vedea 
un bilețel: „închiriez pat mobilat 
la doi băieți" sau „Primesc băieți 
(sau fete) în gazdă, cu spălat". Mă 
bucuram la gîndul că, dacă se vor 
construi blocuri, poate voi căpăta 
și eu o locuință bună, în apropie
rea uzinei. Știe toată lumea că 
blocurile nu s-au construit. Patro
nul storcea profituri grase, iar 
zvonul îl răspîndise, desigur, pen
tru ca muncitorii să tragă nădej
de și să fie „cuminți".

Ceea ce era un vis pe vremea 
capitaliștilor s-a înfăptuit în anii 
regimului democrat-popular. O dată 
cu dezvoltarea industriei, au în
ceput să se construiască blocuri în 
diferite cartiere ale orașului. Am 
fost printre primii muncitori de la 
Uzinele „23 August" care au primit 
apartament într-un bloc nou — pe 
strada Maior Coravu. Apoi, an de 
an, s-au ridicat noi construcții. Ce 
văd astăzi din balconul aparta
mentului meu ? In locul cocioabelor 
și pe terenuri unde se depozitau 
cîndva gunoaie s-au ridicat zecile 
de blocuri cu patru, șase sau zece 

etaje de pe B-dul Muncii, din 
noul cartier Balta Albă, s-a ame
najat marele parc sportiv „23 Au
gust". In noile blocuri s-au mutat 
mii de oameni ai muncii. Și mai 
mult îmi place să privesc cartierul 
seara, cînd sclipesc miile de lumini 
pe străzile asfaltate și în ferestrele 
apartamentelor.

Nicolae IUTEȘ 
tehnician, Uzinele „23 August" 
București

înnoiri
Multe prefaceri s-au petrecut în 

ultimii ani și în comuna noastră. 
S-a întărit și S-a dezvoltat coopera
tiva agricolă de producție, în care 
muncesc înfrățite 800 de familii de 
țărani romîni și maghiari. Anul 
trecut, deși timpul n-a fost favo
rabil, membrii cooperativei au re
coltat în medie la hectar 1 832 kg 
grîu, 2 894 kg porumb boabe, 1 550 
kg floarea-soarelui, 19 000 kg sfeclă 
de zahăr. A crescut și sectorul 
zootehnic, care are acum 820 de 
bovine, 2 000 de oi, 1 000 porcine și 
6 000 de păsări.

Tireamul de azi nu mai seamănă 
cu satul mohorît de altădată. Din 
veniturile obținute pentru munca 
în cooperativa agricolă, peste 300 
de familii și-au construit case, iar 
altele și le-au refăcut pe cele vechi. 
Marea majoritate a locuitorilor 
și-au cumpărat mobilă nouă, apa
rate de radio, mașini de cusut etc. 
Anul trecut, cooperativa de con
sum a vîndut sătenilor mărfuri în 
valoare de 4 000 000 lei.

Seara, în case și pe ulițe lumi
nează becul electric. Școlii de opt 
ani i s-au adăugat săli de clasă 
noi. S-au construit cămin cul
tural, magazin universal, dispensar. 
In trecut aveam numai doi învăță
tori. Mulți copii nu apucau să 
termine nici măcar 4 clase pri
mare. Azi, în comună, sînt 20 de 
cadre didactice. Toți copiii învață.

La cinematograful sătesc rulează 
filme aproape în fiecare zi. Biblio
teca comunală este fruntașă pe ra
ion, nu numai prin numărul de 
cărți, ci și prin numărul de cititori. 
Multe realizări gospodărești din 
comună sînt rodul inițiativei și 
hărniciei unor consăteni ca Gheor- 
ghe Man, Ștefan Kremper, loan 
Kirvaci și alții, care au fost pro
puși din nou candidați ai F.D.P. 
pentru alegerile de la 7 mdrtie.

Vasile POP
secretarul Sfatului popular 
comunal Tlream, raionul 
Cărei

Cetățenii despre realizări 
și probleme gospodărești

Ca în toate localitățile din țară, 
în aceste zile la Gura Humorului 
au loc întîlniri intre candidații 
F.D.P. și alegători. Luînd cuvîntul, 
numeroși participanți la întîlnirile 
din circumscripțiile electorale nr. 
5, 12, 26 și altele s-au referit pe 
larg la realizările economice și so- 
cial-culturale din orașul nostru. In 
anii puterii populare fabrica de 
cherestea a fost modernizată și re- 
utilată în întregime, a luat ființă 
o întreprindere de industrie locală 
care produce mobilier, piatră de 
construcție, confecții și altele. In 
oraș s-au construit blocuri de lo
cuințe, o școală medie cu 16 săli de 
clasă, policlinică, cinematograf, 
magazine, s-au pavat străzi, s-a 
extins rețeaua electrică. Biblioteca 
raională dispune de peste 26 000 de 
volume. Vorbitorii au subliniat că 
înfăptuirile obținute în gospodări
rea orașului se datoresc și faptului 
că mulți deputați s-au străduit să 
răspundă încrederii acordate de a- 
legători Ei au ținut seama de pro
punerile alegătorilor și au fost 
în fruntea acțiunilor de interes 
obștesc.

Cu prilejul întîlnirilor cu candi
dații F.D.P., alegătorii discută dife
rite probleme gospodărești și fac 
propuneri menite să ajute la rezol
varea lor. In circumscripția orășe
nească nr. 7, de pildă, s-au făcut 
propuneri în legătură cu amenaja
rea spațiilor verzi în jurul noilor 
blocuri. Alegătoarele s-au angajat 
să ajute la lucrările de plantare a

: ..F ' a '
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La Craiova, în cadrul noului complex comercial de pe Calea Unirii, 
a fost deschis recent un magazin de legume și fructe cu autoservire. 
Noua unitate, prima de acest fel din orașul nostru, pune la dispoziția 
cumpărătorilor un sortiment bogat de produse proaspete și conservate, 
multe din ele preambalate. Alexandru Stoica, coresp. voluntar.

In fotografie : un aspect din magazin.

Am avea multe de scris ziarului 
despre ceea ce s-a înfăptuit în ul
timii ani la Cîmpia Turzii: s-au 
construit blocuri cu sute de apar
tamente, școli, complexe comercia
le, s-a îmbunătățit aprovizionarea 
cu apă, s-au pavat și modernizat 
străzi și atîtea altele.

Nu prea merită însă cuvinte de 
laudă transportul în comun. Potri
vit cerințelor exprimate de cetă
țeni, între orele 6 și 7 dimi
neața, pe traseul Turda—-Cîmpia 
Turzii autobuzele ar trebui să cir
cule măcar din 10 în 10 minute, 
pentru a transporta sutele de mun
citori la locul de muncă, pe copii la 
școală etc. Șoferii nu respectă însă 
totdeauna orarul Drept răspuns la 
sesizările noastre, tovarășul Iosif 
Bulea, șeful autobazei I.R.T.A. Tur
da, a luat unele „măsuri". Incepînd 
din ziua de 9 februarie, la orele 

florilor. La înlilnirile cu cardda- 
ții, din circumscripțiile nr. 5. și, 26 
s-a propus să fie pietruite un,ele 
străzi, alegătorii angajîndu^se 
să sprijine sfatul' popular oră
șenesc în această acțiune. Alte 
propuneri privesc extinderea re
țelei electrice, îmbunătățirea de
servirii în unele unități comerciale 
și ale cooperației meșteșugărești, 
plantări de pomi pe marginea tro
tuarelor.

Olga CATARGIU 
învățătoare

Curs de specializare 
pentru bucătarii 
din stațiunile de odihnă

La Tg. Mureș s-a deschis recent 
un curs de ridicare a calificării, cu 
o durată de trei luni, pentru bucă
tarii din stațiunile balneo-climate- 
rice din țară. Sînt prezenți aici 
bucătari de la Tușnad, Borsec, So
nata, Predeal, Păltiniș, Bazna.Ocna 
Sibiului, Herculane, precum și de la 
unele cabane turistice. Cursanții 1 
perfecționează în prepararea unor 
meniuri gustoase și variate, înva
ță cum se păstrează alimentele etc., 
Lecțiile practice au loc la princb- 
palele unități de alimentație pu
blică din Tg. Mureș.

Reis ADALBERT 
coresp. voluntar

amintite, autobuzele circulă... mai 
rar decît înainte ! De aceea ele por
nesc în cursă gata aglomerate. Cei 
ce așteaptă. în stațiile de pe traseu 
nu se mai pot Urca. In ziua de 10 
februarie, bunăoară, din cauza a- 
cestui mod de „organizare" a trans
portului, numai în uzina noastră au 
întîrziat la lucru 80 de muncitori. 
Cît despre cursa de la ora 6,40 — 
care transporta .muncitorii de la 
Turda la Cîmpia Turzii, iar la în
toarcere ducea elevii la școală — ea 
a fost pur și simplu desființată.

Inovație înseamnă îmbunătățire. 
Dar cu „inovațiile" sale în circu
lația autobuzelor șeful autobazei 
I.R.T.A. Turda mai mult a încurcat.

Un grup de muncitori de Io 
Uzinele „Industria Sirmei" 
din Cîmpia Turzii i

Cronica judiciară

Omul cu ruleta
TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNF

Bărbatul voinic, corect îmbrăcat, a 
deschis servieta, a scos o ruletă și, 
iără să-și piardă timpul, a început 
să măsoare porțiunea de trotuar din 
iață casei cu nr. 12 de pe str. Nu
ferilor. A privit din toate părțile casa, 
a scrutat atent garajul, a ciocănit în 
ziduri de vreo trei ori, apoi ruleta a 
intrat din nou în acțiune. Intrigat, lo
catarul urmărea prin geam mișcări
le misteriosului vizitator. După un 
sfert de oră,, socotindu-și misiunea 
terminată, omul cu ruleta a bătut la 
ușă. I s-a deschis.

— Sînt inspectorul-șef Ion Ghera- 
sim de la sfatul popular — se reco
mandă vizitatorul și făcu o pauză 
pentru ca aceste cuvinte să-1 impre
sioneze pe cetățean.

— Cu ce vă pot fi de folos ? se 
Interesă locatarul copleșit de măsu
rătorile pe care Ie urmărise prin 
geam. Atît de copleșit, încît nici nu-i 
trecu prin cap să-i ceară legitima
ția, așa cum se procedează de 
obicei.

Omul cu ruleta se uită lung la ga
ră), apoi la cetățean, rămase o cli
pă pe gînduri, cîntărind, evident, 
tâată complexitatea problemei, se 
încruntă și spuse :

— Hm l
Atît a spus. Mai era nevoie de alt

ceva ? Era clar : nu-i plăcuse ceva 
la garaj. Amplasament, dimensiuni, 
aspect ? Greu de știut unde era no
dul din papură. Dar un nod era. Ce 
se putea face ?

— Toate pe lumea asta se rezolvă 
cu o cerere — sugeră amabil omul 
cu ruleta. Se va aranja.. Dar să ve
dem, stătu el In cumpănă. De fapt... 
Totuși, s-ar putea... Avtnd în vedere 
că...

Ce a fost de „avut în vedere”, pro
babil, s-a avut. Cert este că cere
rea a fost înapoiată cu o autorizație. 

un surîs și o strîngere afectuoasă de 
mînă.

Au mal fost și alți cetățeni pe care 
i-a vizitat Ion Gherasim. Avea loc 
mai întît reprezentația de rigoare : 
ruletă, măsurători, priviri cercetă
toare. Cu unele retușări, după om, 
după loc. Se prezenta, de exemplu, 
la un cetățean cu cotețe de păsări 
în curte.

— Sînt medicul-șef Ion Constanti- 
nescu de la...

După 10 minute, problema fiind 
„aranjată", omul cu ruleta pleca să 
execute alte măsurători.

Pe mulți i-a „măsurat". Curios 
este însă că nimeni nu i-a cerut le
gitimația. Slabi de înger, cei vizitați 
luau de bună calitatea ce și-o a- 
tribuia, acceptau să le calce pragul 
un om pe care nu-1 cunoșteau. Drept 
care, cîțiva locatari de pe străzile 
Povernei și Clopotarii Vechi au a- 
vut de deplîns dispariția unor cea
suri. Dar ruleta nu merge de multe 
ori la măsurătoare...

Fără să se lase intimidat de acel 
„Hm I" rău prevestitor, un cetățean 
i-a cerut omului cu 7 titluri și tot a- 
tîtea identități să-i prezinte legiti
mația. Cu acest prilej a fost clari
ficată și identitatea veritabilă a o- 
mului cu ruleta. Ion Gherasim, alias 
Ion Constantinescu, se numea de 
fapt Jănică Iftimie. Cîteva comple
tări biografice : în afară de „func
țiile" de „medic-șef", „inspector-șef" 
etc. altă ocupație nu avea. Nici do
miciliu stabil. Cu „onorariile" furni
zate cu atîta bunăvoință de naivi, 
omul o ducea numai în chefuri.

Tribunalul raional „30 Decembrie”, 
măsurtnd multele lui isprăvi, l-a 
condamnat la 7 ani închisoare co- 
recțională și 6 ani interdicție co- 
recțională. Recursul a fost respins.

Gheorghe GRAURE

PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE
A i

(Urmare din pag. I-a)

către fiecare șef al unui punct de 
lucru. Cu această ocazie s-au făcut 
extrase privind materialele, forța de 
muncă și utilajele necesare, s-a în
tocmit graficul de desfășurare a lu
crărilor. Proiectele de organizare ău 
fost analizate amănunțit și aplicate 
întocmai. Cunoașterea din timp a 
sarcinilor de plan ne-a dat posibili
tatea să încheiem la momentul po
trivit comenzile de materiale, să or
ganizăm aprovizionarea locurilor de 
muncă în mod ritmic.

Experiența din anii trecuți ne-a 
arătat că organizarea muncii în for
mații mici nu dă rezultate bune. 
Activitatea lor este greu de urmă
rit zi de zi, mai ales în ce privește 
calitatea lucrărilor. De aceea, am 
luat măsura de a organiza brigăzi 
complexe și specializate: din cele 
184 de echipe mici au fost alcătuite 
53 de brigăzi. Crearea de brigăzi 
complexe a făcut posibilă aplicarea 
normelor compuse pe apartament 
montat, folosirea mai rațională a 
utilajelor, ceea ce s-a răsfrînt po
zitiv asupra productivității muncii. 
Elocvent este următorul exemplu. 
Pînă la înființarea brigăzilor com
plexe la montarea panourilor mari, 
se executau 1—1,4 apartamente pe 
macara și zi; acum, însă, se reali
zează 2,5—3 apartamente pe macara 
și zi. Totodată, maiștrii își pot con
centra atenția asupra execuției lu
crărilor.

— Totuși, unii constructori ne-au 
semnalat că șantierul mai întîmpi- 
nă anumite greutăți.

— Intr-adevăr, așa este. încă nu 
a intrat în obișnuința unor proiec- 
tanți de la D.S.A.P.C.-Iași de a in

clude în documentația scrisă toate 
lucrările prevăzute în documen
tația desenată. Alteori, proiectanții 
D.S.A.P.C.-Iași nu consultă planurile 
vechi de rețele de apă, electrice și de 
canalizare pentru a fi indicate cele 
mai bune soluții. Din această cauză 
am fost nevoiți să întrerupem tem
porar realizarea unor lucrări.

— Acum, în primul trimestru, pe 
șantier se lucrează cu toate forțele ?

— N-aș putea da un răspuns în- 
trutotul afirmativ. Avem în con
strucție numai 150 de apartamente. 
Datorită faptului că nu s-au asigurat 
din timp proiectele, am fost puși în 
situația de a avea un front de lucru 
redus, neputînd utiliza decît un efec
tiv mic de constructori. Situația se va 
îndrepta curînd, cînd va Sosi docu
mentația pentru microraionul 1 Tă- 
tăraș. în acest ansamblu, unde se 
vor înălța blocuri cu peste 3 100 de 
apartamente, am început construcția 
unei școli. Printr-o bună organizare 
a muncii, prin măsurile stabilite 
pentru completarea numărului mun
citorilor, vom putea da în folosință 
în acest microraion cele 600 de a- 
partamente planificate în 1965.

Pe șantierele din Iași, multe 
blocuri se construiesc din panouri 
mari prefabricate. La montarea pa
nourilor lucrează și brigada con
dusă de Mihai Mănucă, brigadă bine 
cunoscută pentru realizarea unor 
viteze sporite de montaj și o exe
cuție exemplară. Discutînd cu res
ponsabilul brigăzii despre ritmul de 
lucru, ne-a spus :

— După părerea mea, între rit
mul de execuție din vară și cel din 
lunile de iarnă nu-i o mare deose
bire. Montorii din brigada pe care 
o conduc lucrează în trei schimburi, 
o parte dintre operații — suduri. 

izolații, monolitizâri — efectuîn- 
du-se ziua. După montarea panou
rilor, macaraua este mutată imediat, 
fără a mai fi demontată, la alt bloc 
unde totul este pregătit pentru în
ceperea lucrului. Toți muncitorii 
din brigadă, frecventează cursurile 
de specializare. Aplicațiile practice 
le fac la blocurile pe care le con
struim. Aceasta, ca și metoda de a 
recepționa imediat după montajul 
apartamentelor lucrările „ascunse", 
ne ajută să îmbunătățim calitatea. în 
decembrie și ianuarie am montat 
peste 80 de apartamente. Ritmul ar 
putea fi însă mai intens. Pentru 
aceasta este nevoie ca întreprinde
rea de prefabricate din Roman să-și 
respecte întocmai obligațiile de li
vrare a panourilor mari. Pe lîngă 
că unele panouri sînt de calitate 
necorespunzătoare, adesea pe șan
tier sosesc prefabricate neasortate, 
apartamente cu piese lipsă — plan- 
șee pentru casa scării, panouri des
părțitoare, balcoane. Aceasta creea
ză goluri în execuție. Asemenea de
ficiențe ar trebui înlăturate. Este o 
condiție pentru ca noi, constructo
rii, să putem grăbi ritmul execuției 
lucrărilor.

★
Am redat mai sus unele aspecte 

din experiența constructorilor de lo
cuințe din orașul Iași, precum și cî
teva păreri asupra posibilităților de 
realizare în ritm și mai susținut a 
obiectivelor planificate. Buna pre
gătire și desfășurare a lucrărilor, 
înlăturarea operativă a deficiențe
lor care mai există, conjugate cu 
inițiativa și hărnicia constructo
rilor, sînt o garanție a dării ritmice 
în folosință a tuturor apartamente
lor planificate în acest an.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne: Rigoletto(orele 19,30). 
Teatrul de stat » de operetă : Tîrgul de 
fete — (orele 19,30). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : O scri
soare pierdută — (orele 19,3G). (sala Stu
dio) : Patima de sub ulmi — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (orele 
20). Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 15,30), Cli
pe dc viață — (orele 19,30), (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 70 A) : Fii cuminte, 
Cristofor ! — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (sala MagherU) : Hipnoza — (o- 
rdle 19,30), (sala Studio) : Sonet pentru o 
păpușă — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă — (o- 
rele 19,30). Teatrul Mid (Str. C. Miile nr. 
1G) : Vulpile — (orele 19.30). Teatrul pen
tru copii (Str. Eremia Grigbrescu nr. 
24) : Soldatul fanfaron — (orele 9.39). 
Teatrul regional București (Șos Ștefan 
cel Mar? nr. 34) : Școala nevestelor — 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Frank al V-leâ — (orele 20). Studioul In
stitutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9) : Mitică Popescu — (orele 20). 
Teatrul ,.Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nf. 50) : Elefănțelui curios — ta
rele 16). (sala din str. Academiei nr. 18): 
Năzbîtiile lui Țăndărică — (orele 16), Eu 
și materia moartă — (orele 20,30). Teatrul 
satiric-muzical ,.C. Tănase" (sala Savoy): 
Revista dragostei — (orele 20), (sala Vic
toria): Aventurile unei umbrele — (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : O carte despre frumu
sețe — (orele 20). Circul de stat : Circus 
București — (orele 20).

CINEMATOGRAFE î Cine-i crimina
lul ? — cinemascop : Patria (9,45; 12:
14,15: 16,30: 18,45: 21). Excelsior (10; 12,15; 
16; 18,15; 20.30). Sărutul : Republica (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). O stea cade din 
cer — cinemascop : București (9,30; 11,45; 
14; 1-6.30: 18.45; 21). Tomis (9.30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30: 20.45). Melodia (9,45: 12; 14.15: 
16,30; 19; 21,15). Cel mai mare spectacol: 
Luceafărul (9; 12; 15; 18; 21). Oameni sau 
ma.luri : Carpăți (10.15; 12.15; 14; 16).
Vremea păgînilor. Capitol (9.30: 11,45:14; 
16.30; 18,45: 21). Aurora (10; 12; 14; 16,15; 
18.30; 20,45), Rahova (15: 17; 19; 21). Zbo
rul întrerupt : Festival (9.30: 11,45; 14;
16,15; 18.30; 20,45). Cîntînd în ploaie: Vic
toria (10: 12: 14: 16; 18.15: 20.30). Ah,
Eva 1 : Central (10; 12,30; 15,30: 18: 20,30). 
Cîntărcata sclavă : Lumina (9.45; 12;
14.15; 16.30; 18,45; 21). Hatari (ambele se
rii : Union (11.15; 15,45; 19). Bucegi (10.15; 
13,30; 16,45: 20). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Un nou Ghil- 
gameș : Doina (11.30: 13,45; 16: 18.15;
20,30). Vacanță la mare : Timpuri Noi 
(9.30: 11,30: 13,30; 15.30; 21,30). 4 000 de
trente spre cer — După zece ani — Pre
tutindeni muncesc oameni — Expoziția 
realizărilor economiei naționale a R.P.R.

V* 
— Inaugurarea lucrărilor de construcții 
hidroenergetice de la Porțile de Fier : 
Timpuri Noi (17,30; 19,30). Paula captivă : 
Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.15), 
Miorița (9; 11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,45), 
Arta (16; 18,15; 20,30), Cosmos (16; 18;
20,15). Rebelul magnific ; înfrățirea între 
popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20). Ivailo :
Cultural (15,30; 18; 20,30). Veselie la
Acapulco : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16.30;
18,45; 21). Moscova-Genova : Buzești
(15,30: 17.45; 20). Viață ușoară : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Grivița (10; 12,15; 
15.30; 18; 20,30). Climate --- cinemascop : 
Unirea (11: 15.30; 18; 20.30). /X treia ra
chetă : Flacăra (15.45; 18; 20). Viață par
ticulară : Vitan (16: 18,15; 20,30). Cala-
bUCh : Munca (16: 18.15; 20,30). Roșu și 
negru (ambele serii) : Popular (10; 16; 
19,30). Răzbunătorul — cinemascop : Mo
șilor (15.15; 17,45, 20,15). Șeful : Viitorul 
(11; 15,30; 18; 20 30). Judecătorul de mi
nori : Colentina (16; 18,15; 20,30). Cu mîi- 
nile pe oraș : Volga (9.45; 12; 14,15; 16.30; 
10.45: 21). Titanic vals : Floreasca (16: 
18,15; 20,30), Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copie'1' - 
venturilc echipajului Val-Vîrtej — »-
pinii apei de foc. 20.00 — Transmisiune 
de la Teatrul Național ,,I. L. Caragiale": 
„O scrisoare pierdută" de I. L. Cara
giale. în pauză : filmele documentare : 
„Bachus în Romînia" și „Drumul spre 
muntele idolilor de piatră". în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost umedă șl 

s-a răcit ușor. Cerul a fost mai mult a- 
coperit și a nins intermitent în cea mai 
mare parte a țării, exceptînd Dobrogea 
și sudul Moldovei, unde a plouat. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, din secto
rul nord-vest. In București: Vremea a fost 
umedă și s-a răcit ușor. Cerul a fost 
noros și a nins intermitent, vîntul a 
suflat potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura maximă a atins 3 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 
și 21 februarie a.c. In țară : vreme rece, 
cu cerul variabil, mai mult noros. Va 
ninge local. Vîntul va sufla potrivit, cu 
Intensificări în Dobrogea și Moldova, 
predominlnd din sectorul estic. Tempe
ratura se menține coborltă, minimele vor 
fi cuprinse între minus 15 grade și mi
nus 5 grade, iar maximele între minus 
8 șl plus 2 grade. Ceață locală. In Bucu. 
reștl : vreme rece, cu cerul variabil, mal 
mult noros. Va ninge slab. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul estic. Tempe
ratura se menține coborltă.
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La 7 martie ALEGERI RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Alegătorii din cartierul Bucureștii Noi discuta cu candidatul Neculai Ungureanu probleme gospodărești

PENTRU NOI
O dată cu tinerii cartierului Bucu

reștii Noi care la 7 martie se vor 
prezenta pentru întîia oară în fața 
urnelor, la Casa de cultură a tine
retului din raionul Grivița Roșie so
sesc oameni în puterea vîrstei — 
muncitori de la întreprinderile din 
preajmă, gospodine, funcționari. Sint 
cetățeni din raza circumscripției 
electorale nr. 100, veniți la întîlnirea 
cu candidatul lor Neculai Ungurea
nu, director la întreprinderea texti
lă „Dacia".

Printre cei care au vorbit despre 
schimbările petrecute în viața car
tierului, în anii care s-au scurs de la 
trecutele alegeri și pînă acum, a fost 
și țesătoarea Ioana Lazăr de la în
treprinderea „Dacia". „Prin grija 
partidului, fabrica noastră întine
rește, se dezvoltă. Cine trece acum 
pe bulevardul Bucureștii Noi vede 
noua și moderna secție de finisaj 
textil dotată cu utilaje de înaltă 
tehnicitate. Față de 1960 fabricăm de 
aproape 10 ori mai multe țesături fi
nite. în 1965, colectivul întreprinde
rii noastre s-a angajat să depășească 
planul de producție la țesături finite 
cu 450 000 mp, să realizeze economii 
suplimentare la prețul de cost In va
loare de 500 000 lei șl beneficii peste 
plan în valoare de 250 000 lei".

Din cuvintele celorlalți vorbitori 
se conturează tot mai precis noua 
imagine a raionului, a cartierului. 
Simplu și firesc, oamenii amintesc

Aprobarea unor protocoale 
de colaborare 
tehnico-științifică

Consiliul de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne a aprobat : protocoalele sesiu
nilor a XlV-a și a XV-a ale Comi
siei de colaborare tehnico-științifică 
între R. P. Romînă și R. P. Bulgaria, 
protocolul sesiunii a Vl-a a Comisiei 
mixte de colaborare tehnico-științi
fică între R. P. Romînă și R.P.D. Co
reeană și protocoalele sesiunilor a 
V-a și a Vl-a ale Comisiei mixte de 
colaborare tehnico-științifică între 
R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia.

Program 
com petîti ona I

HOCHEI PE GHEAȚA — Echipa 
sovietică Traktor Celiabinsk, din 
prima grupă a campionatului unio
nal, susține astăzi primul ei joc 
în București. Ea întîlnește combi
nata Steaua-Dinamo, în rîndul că
reia vor evolua o serie de jucători 
din lotul reprezentativ (Varga, 
Czako, Ionescu, Pană, Szabo I, Bașa, 
Florescu și Calamar). întîlnirea se 
va desfășura pe patinoarul artifici
al „23 August", cu începere de la 
ora 19.

BOX — Sîmbătă de la ora 19, în 
sala Floreasca din Capitală va avea 
loc o reuniune de box contînd pen
tru „Cupa București", competiție 
organizată de comisia orășenească. 
La întreceri, care constituie un bun 
prilej de verificare a pugiliștilor 
bucureșteni înaintea turneelor de 
selecție pe categorii, vor lua parte 
boxeri fruntași de la cluburile 
sportive Steaua, Dinamo, Rapid, 
Progresul și Voința. Din programul 
primei reuniuni se remarcă întîlni- 
rile : D. Davidescu-C. Alexandru, N. 
Mîndreanu-Șt. Ispas, M. Dumitres- 
cu-Radu Petre, Ion Marin - Gh. 
Vlad, C. Niculescu-I. Pițigoi și I. 
Monea - E. Schnapp. Următoarele 
două reuniuni vor avea loc la 25 și 
27 februarie.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 17 fe

bruarie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

18 47 8 42 34 13. Numere de 
rezervă : 22 12. Fond de premii : 
778 581 lei.

ÎNFĂPTUIRI
de noile blocuri, de cinematograful 
„înfrățirea între popoare", de Tea
trul în aer liber „N. Bălcescu", de 
unitățile comerciale moderne, de ex
tinderea rețelei de termoficare și 
multe altele.

Totodată, alegătorii discută cu can
didatul și despre unele probleme 
gospodărești care se cer rezolvate.

Gospodina Maria Dragomir a avut 
cuvinte de laudă la adresa proiec- 
tanților și constructorilor, dar a cri
ticat întreprinderea de construcții 
care a depozitat de multă vreme pe 
un teren viran din apropiere dife
rite materiale. Pe lingă faptul că 
materialele se deteriorează, cetățenii 
sînt împiedicați să transforme lo
cul viran într-un părculeț. Pensio
nara Georgeta Dumitrescu își spune 
părerea despre atitudinea necores
punzătoare față de cumpărători a 
unor vînzători de la unitatea 68 a 
O.C.L. Aprozar.

Cîțiva dintre vorbitori au făcut 
propuneri cu privire la amenajarea 
de noi spații verzi, extinderea re
țelei cooperației meșteșugărești. Un 
cuvînt de bun gospodar a rostit to
varășul Neamțu Toma în încheierea 
întîlnirii: „Vom. sprijini cu toții pe 
candidatul nostru, pentru ca împre
ună cu el să contribuim la înfrumu
sețarea cartierului, să realizăm pla
nurile de viitor".

D. MINCULESCU

Informații
Ambasada R. P. Polone a organi

zat miercuri după-amiază un concert 
urmat de cocteil, cu prilejul turneu
lui întreprins în țara noastră de pia
nistul W. Kedra și cîntăreața K. Szo- 
stek-Radko.wa din R. P. Polonă. Au 
participat reprezentanți ai conduce
rii Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
muzicieni și alți oameni de cultură 
și artă.

(Agerpres)

București-A. E. K. 4—Z Din sportul international
Selecționata de fotbal a orașului 

București a susținut ieri la Atena al 
doilea meci cu formația A.E.K. Fot
baliștii noștri, care cîștigaseră cu 
2—1 prima partidă, au învins de 
data aceasta cu 4—2 (3—2) la ca
pătul unui joc mai interesant decît 
cel precedent. Selecționata romînă a 
aliniat următoarea formație : Hai- 
du, Popa, Solomon, Dan Coe, Hăl- 
măgeanu, Ghergheli, Iancu, Năstu- 
rescu, Constantin, Adam, Crăinicea- 
nu. Vineri, echipa noastră va juca 
în orașul Patras.

Cursele de motociclism pe gheață se bucură de aprecierea a tot mai 
numeroși amatori de sport. Iată în fotografie un aspect de la recentele 
campionate europene (desfășurate la Leningrad), la care, in ciuda fri

gului au asistat zece mii de spectatori

Maistrul Vladimir Dirzu de la CIL 
Suceava (primul din dreapta), candi
dat al F.D.P., In mijlocul tovarășilor 

sâl de muncâ

Ședința Consiliului central al Asociației 
juriștilor din R. P. Romînă

în Capitală a avut loc miercuri 
ședința Consiliului central al Aso
ciației juriștilor din R. P. Romînă, în 
care au fost analizate activitatea 
desfășurată de asociație în cursul a- 
nului trecut și planul de muncă pe 
acest an. Lucrările ședinței au fost 
conduse de ministrul justiției, loan 
Constant Manoliu.

Pe marginea dării de seamă pre
zentate de președintele asociației, 
Stelian Nițulescu, numeroși partici-

O Continuîndu-și turneul în R.P. Bul
garia, echipa iugoslavă de fotbal Var- 
dar Skoplje a jucat la Varna cu forma
ția locală Cerno More. Au cîștigat oas
peții cu scorul de 1—0.

• Echipa de hochei pe gheață a 
Canadei a sosit în orașul Tampere (Fin
landa), unde se vor disputa în luna 
martie campionatele mondiale. După un 
meci de antrenament cu o selecționată 
finlandeză, la sfîrșitul lunii februarie 
hocheiștii canadieni vor susține trei par
tide la Moscova și Leningrad. Lotul cu
prinde peste 20 de jucători, printre care 
Bill Johnson, Grant Moore, Jim Macken
zie, John Russel, Jim Irving. Conducă
torul echipei, Gordon Jukes, a declarat

La sfat despre 
treburile 
obștești

La Piatra Neamț, ca pretutindeni 
în țară, se desfășoară o bogată acti
vitate în cadrul campaniei electorale. 
Casele alegătorului găzduiesc seară 
de seară numeroase manifestări cul
turale, discuții cu cei ce vor vota pen
tru prima oară. Centrele de afișare a 
listelor sînt frecventate de sute de 
alegători. In locurile mai populate 
au fost expuse panouri și fotomon
taje care oglindesc transformările 
petrecute în anii șesenalului. La 
cluburi și în diferite săli din cartie
rele orașului au loc întîlniri între 
candidați și alegători. O asemenea 
întîlnire a avut loc la clubul fa
bricii de celuloză și cartoane. Acad. 
C. Nenițescu, candidat pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare 
Națională, precum și candidații pen
tru sfaturile populare: arh. Vasile 
Drăgulescu, șoferul Gavril Ilioaia, in
ginera Valentina Colomei, profesoara 
Maria Văideanu și alții s-au întîlnit 
cu alegătorii din cartierul Foresta.

— Orașul nostru cunoaște a doua 
tinerețe — a spus muncitorul Con
stantin Axinia. Vechile străzi au ce
dat locul bulevardelor largi, lu
minate cu neon. Pe aceste arte
re se înalță blocuri cu 8—9 etaje. 
Ne mîndrim astăzi cu noua casă de 
cultură și cu modernul cinematograf 
„Pietricica". Cu totul altfel arată și 
cartierele. Stă însă în puterea noas
tră să le gospodărim mai bine. Pen
tru aceasta propun ca încă din pri
mele zile ale primăverii să pornim la 
înfrumusețarea lor, la modernizarea 
unor străzi ca Grozăvești și Unirii. 
De asemenea propun ca tovarășii de 
la sfatul popular orășenesc să stu
dieze posibilitatea extinderii rețelei 
de apă pe strada Unirii.

In aceeași atmosferă de lucru s-au 
desfășurat și discuțiile care au avut 
loc la clubul complexului comercial 
din centrul orașului. Aici s-au întîl
nit cu alegătorii operatoarea chi- 
mistă Silvia Ciolcan și muncitoarea 
Eugenia Berbece, propuse candidate 
pentru alegerile de deputați în sfa
tul popular regional. Intrucît din 
1961 și pînă acum s-au înălțat 
aproape 2 500 apartamente, două 
școli cu cîte 24 săli de clasă fie
care și un mare număr de unități 
comerciale, propunerile făcute de a- 
legători s-au referit îndeosebi la 
buna întreținere a acestor construc
ții. Cetățenii s-au angajat să spriji
ne sfatul popular prin participarea 
lor activă la toate acțiunile de bună 
gospodărire a orașului.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteli"

panți la discuții au făcut propuneri 
privind îmbunătățirea formelor și 
metodelor de popularizare a legilor 
și de prevenire a infracțiunilor, or
ganizarea mai temeinică a muncii 
secțiilor științifice ale asociației, lăr
girea tematicii acestora, dezvoltarea 
activității Centrului de documentare 
juridică și îmbogățirea colecțiilor 
sale cu cele mai recente apariții de 
specialitate din țară și de peste ho
tare. (Agerpres) 

că anul acesta echipa Canadei va fi mai 
puternică decît la campionatele prece
dente și speră să recucerească suprema
ția pierdută.

e într-un meci amical de fotbal dis
putat la Duisburg, echipa Chelsea, li
derul campionatului englez, a întrecut 
selecționata R. F. Germane cu 1—0. 
Autorul golului : centrul înaintaș Brid
ges, în min. 82.

• Campionul olimpic la săritura în 
lungime, Lynn Davies, și-a manifestat 
intenția de a evolua în proba de de
catlon. Antrenorul său, Ron Pickering, 
a declarat că Davies are calități remar
cabile și că poate corecta chiar în acest 
an recordul britanic al probei (6 699 
puncte). De remarcat că și alți atleți en
glezi — Carter, Lindsay (greutate) și 
Cooper (garduri) — vor participa anul 
acesta la decatlon.

• Meciul internațional de patinaj vi
teză dintre echipele reprezentative de 
juniori ale R.P. Polone și R.S. Ceho
slovace, disputat la Varșovia, a fost cîș
tigat de tinerii patinatori polonezi cu 
scorul de 196—79 puncte. Proba de 
1500 m a revenit lui Wysocki (R. P. 
Polonă) în 2'38 ’9/10, iar compatriotul 
său Sidorowicz a ocupat primul loc la 
5 000 m cu timpul de 9’29"4/10.

• La 18 martie va fi dat în folosință 
la Stockholm noul stadion acoperit cu 
o capacitate de peste 17 000 de locuri, 
construit pentru competițiile atletice 
din timpul iernii. Pista (de lemn) are 
lungimea de 200 m.

• La invitația federației de haltere a 
Turciei, la Istanbul urmează să sosească 
campionul olimpic și recordmanul mon
dial la cat. ușoară, polonezul Baza- 
nowski. Timp de o lună de zile el va 
împărtăși din experiența sa tinerilor hal
terofili turci.

PROBLEME SCANDINAVE

Sub semnătura lui Camille Olsen, 
publicația „Le Monde Diplomatique" 
(numărul din februarie) a publicat 
un articol cu titlul „Consiliul nor
dic nu a avut de loc efecte specta
culoase asupra structurii economice 
și politice a Scandinaviet".

In articol se arată, între altele :
De la întemeierea lui și îndeosebi 

in cursul ultimilor ani, Consiliului 
nordic nu i-au lipsit criticii. în ge
neral i se reproșează încetineala și 
lipsa de consistență a lucrărilor lui. 
în anumite cercuri, unii vorbesc eu 
voce scăzută despre declinul institu
ției, afirmînd că noua generație are 
tendința să-i acorde din ce în ce 
mai puțin interes.

Dacă se face o comparație între 
obiectivele stabilite Consiliului nor
dic de promotorii lui și suma rezul
tatelor realizate, lucrurile par a da 
dreptate, în parte, pesimiștilor.

Cei care, imediat după cel de-al 
doilea război mondial, au pledat e- 
nergic în favoarea creării acestui 
nou for, își puseseră în el multe 
speranțe. Reluînd vechile visuri de 
scandinavism, sprijinite de Carol al 
XV-lea în secolul XIX, ei a- 
veau ambiția să facă din el un 
instrument destinat pregătirii unei 
strînse uniuni politice între țările 
din nord, ca să nu spunem chiar o 
adevărată federație de state.

Considerate sub acest unghi, aspi
rațiile lor nu sînt încă pe cale de a 
se îndeplini. Din 1953 încoace pu
terile Consiliului nordic nu au cres
cut cîtuși de puțin. Consiliul nordic 
a rămas ceea ce era la apariția lui: 
o adunare consultativă, împuterni
cită exclusiv să voteze recomandări. 
Acordul din iulie 1962 nu a adus 
nimic în plus în această privință.

Acțiunile partizanilor 

în coloniile portugheze 
• De la ambuscade la „tactica izolării" • Foști gesta- 
poviști printre mercenarii lui Salazar e Relatările 
unor dezertori portughezi

Ziarul ghanez „Evening News" 
consacră următorul articol acțiuni
lor partizanilor din coloniile por
tugheze.

Lupta de eliberare de sub jugul 
colonialismului portughez din Africa 
— relatează autorul articolului — a 
luat în ultima vreme un nou avînt. 
Patrioții luptă cu curaj Împotriva 
colonialiștilor în Angola și Mozam- 
bic, precum și în Guineea portu
gheză.

într-un comunicat provenit din in
sulele Capului Verde se arată că 
forțele de eliberare din acest teri
toriu luptă cu succes împotriva tru
pelor colonialiste. Unitățile de gue
rilă, care acționează în Guineea 
centrală, au atacat prin surprindere 
tabăra militară Cabada, scoțînd din 
luptă peste 50 de soldați portughezi, 
în comunicat se spune, de aseme
nea, că zădărnicind planurile por
tughezilor de a-și intensifica opera
țiunile în timpul sezonului secetos, 
forțele de eliberare au preluat ini
țiativa și au obținut victorii impor
tante.

în ultimii trei ani forțele pa
triotice din Guineea portugheză 
au opus colonialiștilor rezisten
ță armată. Inițial, acțiunile tru
pelor de guerilă se reduceau la 
atacuri asupra avanposturilor mi
litare, ambuscade, acte de sabotaj 
asupra căilor de comunicație, podu
rilor etc. Această fază a fost denu
mită a „războiului de drumuri". în 
cursul operațiunilor din cadrul aces
tei faze, trupele de partizani și-au 
completat echipamentul militar, au 
acumulat experiență de luptă și au 
recrutat noi sprijinitori. Armata de 
eliberare și-a sporit numărul luptă
torilor.

Anul trecut, detașamentele de par
tizani au hotărît să lanseze o ofen
sivă și să treacă la „tactica izolă
rii". Această tactică constă in tăie
rea liniilor de comunicație din zona 
ce urmează a fi atacată și izolarea 
ei completă. Apoi, zona respectivă 
este încercuită și se trece la distru
gerea punctelor întărite ale inami
cului.

TUNELUL RUTIER DE SUB MONT 
BLANC

VA PUTEA FI ÎNLOCUITA INIMA?

Tunelul rutier de sub Mont Blanc 
va fi pus curind la dispoziția turiști
lor, constituind legătura cea mai di
rectă între Elveția și Franța. Con
strucția propriu-zisă a fost încheiată, 
actualmente procedîndu-se la lucră
rile de finisare. începute în anul 1959, 
lucrările care au precedat străpunge
rea au durat peste trei ani. Numai 
în partea franceză au fost necesari 
96 000 mc beton în subteran, folosin- 
du-se 690 tone de exploziv și 
2 450 000 ore de muncă. Conceput ca 
o adevărată autostradă, tunelul rutier 
măsoară 11,600 m în lățime și este 
împărțit în două piste largi de cîte 
3,50 m, flancate de trotuare de 80 cm. 
La fiecare 1 600 rn se află nișe de 
staționare special amenajate pentru 
conducătorii auto care au anumite di
ficultăți. în felul acesta este exclusă

Consiliul nu a funcționat încă 
niciodată ca o curte de arbitraj în
tre membrii lui, deși acest rol ar 
trebui să-i revină în mod logic. Ast
fel, el a fost ținut deoparte 
în problema manuscriselor islan
deze care este, de mai multe 
luni, un subiect de fricțiune în
tre Copenhaga și Reykjavik. Deși 
este vorba de o problemă specific 
nordică, în cazul în care diferendul 
s-ar agrava, adversarii ar înclina 
să meargă mai degrabă la Curtea de 
Justiție de la Haga. Consiliul s-a ab
ținut, de asemenea, pînă acum să 
se ocupe, chiar din punct de vedere 
teoretic, de problemele militare.

în acest domeniu, în ultimii 20 
de ani cele cinci țări membre au 
avut atitudini divergente, chiar 
opuse.

Inițial, cele mai serioase speranțe 
în Consiliul nordic s-au pus în le
gătură cu problemele economice. 
Pentru început, se părea că eveni
mentele vin în întimpinarea acestor 
speranțe. Din 1954, la Oslo, membrii 
lui au început să se alăture aproa
pe în unanimitate ideii unei piețe 
comune scandinave. Pentru studie
rea acestui proiect a fost creat ime
diat un comitet de experți care și-a 
publicat concluziile în 1956—1957. 
El propunea stabilirea unei uniuni 
vamale cuprinzînd 80 la sută din 
produsele industriale și crearea unei 
serii de organe de colaborare finan
ciară și tehnică, printre care o 
bancă de investiții. Cele cinci gu
verne interesate au adoptat acest 
plan în cursul anului 1958, după ce 
i-au adus cîteva modificări și au 
căzut de acord să includă în el și 
produsele agricole. La începutul a- 
nului 1959 cancelariile se ocupau 
activ de redactarea proiectului vii
toarei convenții.

Cîteva luni mai tîrziu, totul era 
pus din nou în discuție din cauza 
tratativelor începute de Suedia, 
Norvegia și Danemarca în vederea 
creării micii zone a liberului schimb.

Ca urmare a unei largi ofensive 
a detașamentelor de partizani, în 
partea sudică a țării, unde sînt prin
cipalele plantații de orez, co
lonialiștii au trebuit să cumpe
re din alte părți, pentru apro
vizionarea trupelor lor, 3 000 de tone 
de orez. în prezent, armata de eli
berare distruge sistematic căile de 
comunicație ale portughezilor din 
zona centrală și de nord. Aproxima
tiv 40 la sută din teritoriul Guineei 
portugheze a fost elfberat. Colonia
liștii dețin controlul numai asupra 
orașelor și satelor mari, în care a- 
provizionarea garnizoanelor se face 
pe calea aerului. Aceste eșecuri de
termină pe colonialiști să aducă me
reu noi trupe în Guineea. în prezent, 
războiul colonial din Africa înghite 
toate mijloacele obținute de Portu
galia din partea monopolurilor oc
cidentale. Este suficient să arătăm 
că, în 1964, numai forțelor aeriene 
salazariste le-au fost alocate 35 mi
lioane de dolari. Germania occiden
tală a livrat Portugaliei 1 000 000 de 
puști automate și mitraliere. Merce

Partizani din Guineea portugheză cu armamentul capturat

stînjenirea traficului, prevăzut la ni
velul a 450 vehicule pe oră. Condiții
le de aerisire sînt excelente: instala
țiile de ventilație introduc în tunel 
600 mc de aer pe secundă.

URMĂRILE UNUI ACCIDENT

Recent, cetățeanul algerian Belka- 
cem Sekkai, surdo-mut din naștere, a 
suferit un accident care putea să aibă 
urmări tragice, dar care s-a transfor
mat într-o binefacere. într-o seară el 
se înapoia acasă mergînd pe calea fe
rată Alger — Tizi — Duzon. Din 
cauza infirmității, nu a auzit trenul, 
care l-a răsturnat dincolo de terasa- 
ment. Rănit destul de grav la cap, 
Sekkai a fost imediat internat la spi
tal. în ciuda gravității șocului, el s-a 
restabilit complet. Mare a fost mi
rarea și bucuria rudelor și prietenilor, 
care atunci cînd l-au vizitat au consta
tat că șocul provocat de accident i-a 
redat și graiul și auzul. 

în ajunul apariției lui, tratatul pri
vind o uniune economică interscan- 
dinavă era pus la dosar. Adepții fe
deralizării au avut o decepție 
amară.

Acest eșec, destul de spectaculos, 
nu trebuie totuși să umbrească fap
tele constructive înregistrate în alte 
sectoare de Consiliul nordic. Dacă 
nu a reușit să determine statele 
membre să se îmbarce pe același 
vas pentru a înfrunta marile pro
bleme ale momentului, organizația 
a reușit în schimb să le apropie cu 
succes în multe feluri, în cadrul 
activității de zi cu zi. Dările de 
seamă ale dezbaterilor și numerele 
revistei „Nordisk Kontakt", publi
cată începînd din 1955 de secretaria
tul consiliului, constituie o dovadă 
în acest sens. Desigur, printre a- 
ceste dări de seamă descoperim și 
unele lucruri de importanță secun
dară sau cu caracter ciudat, ca, de 
exemplu, reglementarea întîlnirilor 
de box sau transcrierea ortografică, 
dar majoritatea atrag atenția prin 
semnificațiile lor : de pildă, proiec
tul de valorificare a teritoriilor arc
tice sau planurile de construire a 
unui pod gigantic peste strîmtoarea 
Sund, care să lege Danemarca de 
Suedia. în domeniul unificării pro
cedurii criminale, al legislației so
ciale și al pieței muncii au fost do- 
bînditc pînă în prezent rezultate 
concrete.

Dacă progresele rămîn încă ine
gale în alte domenii, ca, de pildă, 
fiscalitatea sau programele școlare, 
aceasta se datorește faptului că în 
domeniile respective nepotrivirile de 
la o țară la alta au fost mai mar
cate. Uniunea vamală, atît de do
rită de către unii, nu a putut fi încă 
realizată, dar volumul exporturilor 
și importurilor înăuntrul pieței pe 
care o formează Scandinavia crește 
neîncetat. Paralel, relațiile culturale 
se string. Manifestările artistice, 
congresele științifice, întîlnirile li
terare între cele cinci țări se înmul
țesc. Astfel ia naștere, în această 
parte a Europei, un climat favorabil 
tuturor formelor de colaborare și 
de înțelegere internațională.

nari spanioli luptă alături de por
tughezi, iar foști ofițeri ai Gestapou
lui acționează ca instructori pe lin
gă poliția secretă din Portugalia.

Războiul murdar al lui Salazar de
vine din ce în ce mai nepopular în 
rîndurile armatei portugheze. Doi 
soldați, Fernando Fuentes și Ferna- 
dez Vasch, care au dezertat din ar
mata portugheză, au declarat că 
organizarea militară și politică a 
detașamentelor care luptă pentru 
independență în Guineea portugheză 
și insulele Capului Verde i-a impre
sionat foarte mult. Ei au spus că 
ofițerii sînt foarte bine instruițl, iar 
oamenii sînt foarte curajoși. în 
cursul celor cîteva săptâmîni pe 
care le-au petrecut cu „rebelii" ei 
s-au putut convinge că aspirațiile 
de pace și independență ale aces
tora nu pot fi înăbușite. Nici baio
netele, nici bombele cu napalm, nici 
metodele cele mai violente folosite 
împotriva țăranilor nu vor fi de vre
un folos. întregul popor este hotă-* 
rît să lupte împotriva colonialismu
lui.

în timp ce detașamentele de par
tizani își continuă operațiunile în cen
trul și în sudul țării, pe teritoriile e- 
liberate se înfiripă o viață nouă. 
Comitetele locale districtuale și pro
vinciale deschid școli primare și 
cursuri de alfabetizare, indispensa
bile într-o țară în care 90 la sută 
din populație este analfabetă. Se 
iau, de asemenea, măsuri de încu
rajare a producției agricole, prin 
extinderea culturii orezului și a pro
ducției de arahide.

în cadrul unui documentar radiofo
nic, intitulat „Inima nu mai are se
crete", patologul italian prof. Carlo 
Sirtori a declarat că inima va 
putea fi înlocuită. El a adău
gat că inventatorul rinichiului ar
tificial a descoperit un aparat care, 
după ce va fi perfecționat, va putea 
înlocui printr-o operație chirurgicală 
inima sau orice alt organ a] corpului 
omenesc, despre care se credea pînă 
acum că nu poate fi operat. Prof. 
Donatelli, într-o operație pe cord des
chis, a înlocuit o valvulă mitrală cu 
o alta din material plastic. în cadrul 
documentarului s-a amintit, de aseme
nea, despre posibilitatea readucerii la 
viață a persoanelor a căror moarte 
clinică a fost constatată, inima f'ind 
tratată cu impulsuri electrice.
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Agravarea situației în Sudan

• Conferința de la Juba a fost amînată
• Noi incidente in sudul țării e Minis
trul de interne trimis la fața locului

KHARTUM 17 (Agerpres). — Zia
rul sudanez „Akbar el Yom“ anun
ță citind surse din Khartum că pro
iectata conferință a „mesei rotunde", 
care urma să aibă loc la 18 februarie 
la Juba, a fost amînată fără a se 
stabili o nouă dată. în ciuda apelu
rilor adresate de guvernul de la 
Khartum, elementele dezidente din 
sud se mențin pe vechile lor poziții, 
ceea ce a provocat o agravare a si
tuației în aceste provincii ale Suda
nului. La Juba elementele rebele au 
incendiat 51 de clădiri. Postul 
radio „Omdurman" a anunțat 
într-o ambuscadă organizată de 
mentele separatiste din sud au
omorîți 9 soldați ai trupelor guver
nului central. în același timp se a- 
nunță că după discuțiile avute în 
ultimele zile cu liderii partidelor po
litice. primul ministru 
Khalifa a consimțit să 
schimbări în guvern.

Partidele politice din 
situat pe poziții diferite față de con
ferința de la Juba. Astfel, partidele 
Umma și „frații musulmani" au ig
norat problema sudului, insistînd a- 
supra desfășurării alegerilor, indi-

de 
că 

ele- 
fost

Khatim el 
facă unele

Sudan s-au

ferent dacă la ele va participa sau 
nu populația din provinciile de sud. 
în același timp, în rîndurile partidu
lui sudist, Sanu, există divergențe ; 
în timp ce secretarul general al par
tidului insistă ca Sanu să participe 
la întrunirea de la Juba, președintele 
Agreey Jaden a adoptat o poziție e- 
chivocă, cerînd amînarea ei pe mo
tiv că în sud situația este tulbure.

După primirea știrilor în legătură 
cu noile incidente provocate de ele
mentele ostile guvernului de la 
Khartum, autoritățile centrale au 
hotărît să trimită în regiunile sudice 
pe ministrul afacerilor interne, Cle
ment Mboro, pentru a studia situa
ția la fața locului.

Pe de altă parte, președintele și 
secretarul conferinței au plecat în 
Uganda pentru a studia cu liderii 
sudiști, refugiați aici, noua situație 
creată și a stabili un alt loc al reu
niunii de reconciliere națională. Da
torită situației tulburi din sud, con
ducătorii partidelor din nordul Su
danului cer acum ca conferința să 
aibă loc la Khartum „pentru a asi
gura deplina securitate" a partici- 
panților.

efectuat de avioane congoleze

Puternice demonstrații
in capitala Ugandei

KAMPALA 17 (Agerpres).— De
monstrațiile de protest din capitala 
Ugandei împotriva bombardării te
ritoriului acestei țări de către 
avioanele congoleze au căpătat o deo
sebită amploare. Mii de locuitori din 
Kampala au manifestat miercuri pe 
străzile din centrul orașului. Coloa
nele de demonstranți s-au îndreptat 
spre ambasada S.U.A. și au înmânat 
însărcinatului cu afaceri ad-interim 
un mesaj în care se cere Statelor 
Unite să înceteze ajutorul militar pe 
care-1 acordă guvernului de la Leo
poldville pentru reprimarea forțelor 
patriotice congoleze.

Luînd cuvîntul în Parlamentul 
Ugandei, primul ministru Milton 
Obote a declarat că orice atac din 
partea congoleză împotriva țării sale 
va fi urmat de acțiuni de răspuns. 
El a spus că unul din avioanele con
goleze care au bombardat satele 
Ugandei săptămîna trecută a fost 
doborît de forțele antiaeriene și s-a 
prăbușit în partea congoleză. Agen
ția Ghana News menționează că toți 
parlamentarii opoziției au sprijinit 
poziția primului ministru în legătu
ră cu atacurile congoleze.

★
NAIROBI 17 (Agerpres).— Cabine

tul de miniștri al Kenyei, întrunit

miercuri într-o ședință extraordina
ră, a dat publicității o declarație în 
care se arată că „Kenya va sprijini 
prin toate mijloacele Uganda care a 
fost supusă unui atac aerian de 
către avioanele americane puse la 
dispoziția guvernului de la Leopold
ville1'. Totodată, în declarație se a- 
rată că amestecul străin în Congo 
pune într-o situație gravă securita
tea țărilor africane.

A

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
17 februarie, la Moscova a fost sem
nat protocolul cu privire la colabo
rarea economică între R. P. Romînă 
și U.R.S.S. pe anii 1966—1970.

Protocolul a fost semnat de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, și de

Piotr Lomako, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

în aceeași zi, Gheorghe Gaston 
Marin a oferit în saloanele ambasa
dei R. P. Romine o masă la care 
au participat membrii delegației so
vietice, în frunte cu P. Lomako, și 
membrii delegației romîne.

ankara CONSULTĂRI IN vederea
FORMARII NOULUI GUVERN

ANKARA 17 (Agerpres). — Nu
mirea de către președintele Turciei, 
Cemal Giirsel, a senatorului inde
pendent, Suat Hayri Urguplu, în 
funcția de prim-ministru, a provo
cat, după cum transmite agenția 
Associated Press, o vie surpriză în 
rîndul oficialităților de la Ankara. 
Cei mai mulți dintre observatorii 
politici din capitala Turciei au con
siderat drept principal candidat la 
funcția de prim-ministru pe liderul 
Partidului dreptății, Suleyman De- 
mirel. Președintele Turciei l-a pre
ferat însă pe Urguplu deoarece a 
considerat că numirea lui Demirel 
sau a oricărui lider aparținînd par
tidelor de opoziție ar crea o anumi
tă tensiune în Turcia.

Cu toate că Urguplu este cunos
cut ca un politician independent, a- 
ceiași observatori consideră numi
rea sa drept o victorie parțială pen
tru partidul dreptății. Aceasta, de
oarece Urguplu a fost ales ca sena
tor independent în 1961 pe lista

electorală a partidului dreptății, 
fapt care face să se creadă că el este 
un simpatizant al acestui partid.

La 17 februarie noul prim-minis
tru desemnat și-a început seria con
sultărilor sale cu liderii celor patru 
partide politice de opoziție. După 
cum subliniază agenția A.P. în 
cursul întrevederilor care au avut 
loc miercuri dimineața, liderul 
partidului dreptății, Suleyman De
mirel, a cerut ca în noul guvern 
să-i fie rezervate partidului drep
tății cel puțin 10 portofolii minis
teriale și îndeosebi postul de vice
președinte al guvernului, Ministe
rul de Externe, Finanțelor, Muncii, 
Industriei și Energiei. Nu se cunosc 
încă pretențiile celorlalte trei parti
de din opoziție.

La sfîrșitul acestor prime discu
ții, Urguplu a declarat că tratativele 
merg pe calea cea bună, fapt care-1 
îndreptățește să afirme că noul ca
binet va putea fi completat pînă joi 
seara.

RADIOGRAMA

Reuniune consacrată problemelor dolarului

I Autoritățile

intensifică represiunile
SAIGON 17 (Agerpres). — In co

mentariile corespondenților agen
țiilor de presă din ultimele zile se 
menționează că autoritățile de la 
Saigon au înăsprit campania de re
presalii împotriva celor care con
damnă acțiunile guvernamentale. 
Astfel, 14 persoane au fost ucise de 
trupele care au reprimat o demon
strație de protest antiguvernamen
tală. La Da Nang o persoană a fost 
executată miercuri, fiind acuzată de 
a fi avut legături cu trupele Viet- 
congului (Frontul național de eli
berare). Conducătorii de la Saigon 
sînt din nou neliniștiți de creșterea 
opoziției cercurilor budiste marcată 
și de incidentele recente care au a- 
vut loc la sediul unui institut bu
dist.

★
Consiliul forțeloi' armate din Viet

namul de sud, condus de generalul 
Nguyen Khanh, a anunțat miercuri 
crearea Consiliului miîitar-civil al
cătuit din 20 de persoane.

Lucrările Adunării Generale a O.N.U
(Agerpres). — 
O.N.U. s-a în- 
examina reco- 
secretarul ge-

NEW YORK 17 
Adunarea Generală a 
trunit marți pentru a 
mandările făcute de 
neral U Thant și de președintele ac
tualei sesiuni, Quaison Sackey, în 
unele probleme bugetare înaintea 
întreruperii lucrărilor adunării pe o 
perioadă mai îndelungată. La începu
tul ședinței delegatul R. P. Albania,

Halim Budo, a prezentat oficial pro
punerea ca Adunarea Generală să 
aleagă Comitetul General și să a- 
probe ordinea de zi prin vot nomi
nal. La propunerea delegaților Ara-- 
biei Saudite, Etiopiei, Ciprului, Ca^ 
merunului, Guineei, Uruguayului. 
Liberiei, Republicii Sierra Leone și 
Suediei ședința a fost amînată pînă 
joi 18 februarie.

Un nou stat independent pe harta Africii

G A M I
Astăzi, pe harta Africii apare un nou stat independent — Gambia. 

După cum relatează agențiile de presă, poporul acestei țări sărbătorește 
cu mare entuziasm evenimentul însemnat al proclamării independen
ței patriei sale. In capitala țării, Bathurst, ca și în întreaga țară, au loc 
mari manifestații legate de acest eveniment.
...Un vaporaș se leagănă lin, alu- 

necînd la vale pe oglinda fluviului 
Gambia, printre palmieri și cîm- 
puri de arahide. Pornind de la 
Bassa, aproape de frontiera estică 
și parcurgînd 290 de km în direcția 
oceanului, fluviul străbate întreaga 
țară.

Gambiei începe cu multe 
în urmă. între secolele 
drumul pe care vaporașul

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Problema deficitului persistent al 
balanței de plăți externe a Statelor 
Unite va constitui obiectul unei în- 
tîlniri, programată joi la Casa Albă, 
între președintele Johnson și 370 de

După alegerile din Honduras
TEGUCIGALPA 17 (Agerpres). — 

în Honduras au avut loc marți ale
geri pentru noua Adunare consti
tuantă. în urma scrutinului urmează 
să fie desemnați cei 64 de membri ai 
adunării, care se vor întruni la 16 
martie pentru a elabora o nouă 
constituție, în locul celei abrogate 
după lovitura militară de stat împo
triva fostului președinte al țării, Ra
mon Villeda Morales, din luna oc
tombrie 1963. După cum transmite 
agenția Associated Press, actuala 
consultare electorală s-a transformat 
într-o alegere prezidențială virtuală 
după ce partidul național a anunțat 
că, în caz de victorie, va desemna 
ca președinte al țării pe colonelul 
Osvaldo Lopez Arellano, actualul

conducător 
namentale. 
tată de partidul liberal, care sprijină 
candidatura lui Villeda Morales la 
postul de președinte.

Deși rezultatele scrutinului nu sînt 
încă cunoscute, corespondentul din 
Tegucigalpa al agenției Associated 
Press relatează că, după toate indi
ciile, colonelul Arellano se poate 
considera învingător. Reprezentanții 
opoziției au criticat organizarea și 
desfășurarea alegerilor și au declarat 
că junta militară guvernamentală a 
instaurat îi. țară un regim de teroa
re pentru a asigura victoria colone
lului Arellano și a deputaților par
tidului național.

al juntei militare guver- 
Opoziț.ia a fost reprezen-

ALTERNATIVE CHILIENE
Chile se află în fața unui impor

tant eveniment politic — alegerile 
pențru Camera deputaților și Senat. 
Ele ar putea avea urmări de am
ploare asupra programului de refor
me enunțat de președintele Eduardo 
Frei, reforme care, deși modeste, 
s-au lovit pînă în prezent de rezis
tența deputaților conservatori, expo
nent ai monopolurilor.

Situația critică din Chile reclamă 
de mult înfăptuirea unor măsuri în 
interesul maselor populare. In pre
zent 40 la sută din venitul național 
al țării revine unui număr restrîns 
de persoane ce formează oligarhia 

După cum a arătat 
finanțelor. Silva,

financiară.
recent ministrul
95 la sută din țărani sînt lip
siți de pămint,
mic număr de moșieri posedă două 
treimi din terenurile arabile. Jumă
tate din populația țării duce lipsă'de 
apă potabilă. La sate această cifră 
se ridică la 95 la sută. Dintr-o sută 
de copii, care intră în clasa I ele
mentară, în medie numai 5 termină 6 
clase. Dintre studenții din Chile, nu
mai 1,8 la sută provin din familii 
muncitorești.

Mișcarea grevistă în sprijinul ce
rerilor de sporire a salariilor în ra
port cu scumpirea vieții este în creș
tere. în unele regiuni, țăranii ocupă 
cu forța pămînturile lăsate în para
gină de moșieri.

Tocmai ținînd seama de această 
situație, în care dreapta vedea a- 
menințarea ca forțele de stînga să 
dobîndească victoria în alegerile 
prezidențiale de anul trecut, a fost 
împins la putere președintele Frei, 
cu un program de esență reformistă, 
menit să atenueze nemulțumirile ma
selor și să frîneze procesul de radi
calizare.

Printre măsurile preconizate în 
programul președintelui Frei figu
rează accelerarea reformei agrare, 
construcția de locuințe, stabilirea 
impozitelor pe venit, reajustări în 
diverse alte sectoare. Președintele se 
pronunță pentru relații diplomatice

în timp ce un

și comerciale cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social-politic.

în jurul acestui program, între gu
vern și opoziția de dreapta se 
fășoară . o virulentă dispută, 
sporirea impozitelor asupra 
nopolurilor 
3 la sută 
putații de dreapta 
această măsură. Pînă în prezent 80 
la sută din impozite sînt suportate 
de oamenii muncii. Dreapta a res
pins, de altfel, și alte măsuri cu ca
racter cît de cît democratic din pro
gramul președintelui, măsuri care 
fuseseră primite pozitiv de către o- 
pinia publică. <

Forțele de stînga — în primul 
rînd partidul comunist și partidul so
cialist — grupate în Frontul de ac
țiune populară (F.R.A.P.) sînt singura 
forță politică activă care sprijină 
măsurile pozitive preconizate în pro
gramul prezidențial. F.R.A.P. a con
tribuit la îmbunătățirea proiectului 
pentru construcția de locuințe în 
cartierele de cocioabe, deputății lui 
au votat pentru introducerea impozi
tului pe venit, se pronunță în favoa
rea propunerii guvernului de a se 
împiedica pătrunderea în Parlament 
a reprezentanților băncilor și marilor 
companii particulare.

In același timp, forțele de stînga 
critică cererile președintelui de a 
i se conferi puteri suplimentare care 
ar diminua atribuțiile parlamen
tului. De asemenea, stînga dezapro
bă politica preconizată de 
în domeniul cuprului.

Este știut că companiile 
mericane, care controlează 
chilian, au investit inițial trei milioa
ne de dolari, obținînd în cincizeci de 
ani profituri de patru miliarde de 
dolari. în viitorii douăzeci de ani, 
potrivit unor cifre oficiale, publicate 
de departamentul cuprului, încă 
peste patru miliarde de dolari ar 
urma să părăsească țara. Față de 
această situație, una din soluțiile 
preconizate de președintele Frei are 
drept scop mărturisit să transforme

des- 
Deși 
mo- 

cu 
de-

ar afecta doar 
veniturile lor, 

au respins

guvern

nord-a-
cuprul

guvernul chilian în „asociat" al com
paniilor străine care exploatează ma
rile mine de cupru ale țării. Explica
țiile oficiale susțin că printr-o astfel 
de „asociere" statul chilian ar deveni 
coproprietar al minelor (prin cumpă
rarea unei părți din acțiuni) și s-ar 
obține sporirea producției de cupru, 
ceea ce ar duce la asigurarea unei 
cote mai mari de beneficii. Stînga 
susține însă că țara nu este intere
sată numai în sporirea producției de 
cupru și că trebuie totodată urmărită 
o mai mare participare la fiecare 
tonă exportată. Pe de altă parte, 
acordul ar obliga statul chilian să 
micșoreze aproape la jumătate im
pozitele percepute de la viitoarele 
„întreprinderi mixte". In ultimă ins
tanță, statului i s-ar rezerva rolul de 
paznic al intereselor monopoliste. Pe 
alt plan, asocierea urmărește să 
pună surdină cererilor de naționali
zare. Forțele de stînga din Chile 
contrapun asocierii cu exploatatorii 
străini naționalizarea, ca singura so
luție capabilă să permită progresul 
țării.

Alegerile care se apropie ascut 
disputa în jurul programului lui Frei. 
Măsurile de natură să aducă o con
tribuție la progresul economic și so
cial al țării se bucură de sprijinul 
maselor. In același timp, ele stîrnesc 
împotrivirea cercurilor conservatoa
re. Vor duce oare viitoarele alegeri 
la crearea condițiilor necesare trece
rii prin Parlament a acestor măsuri ?

Partidul democrat-creștin al pre
ședintelui Frei depune eforturi pentru 
a cîștiga controlul asupra Congre
sului. Forțele de dreapta, cu aju
torul cărora Frei a cîștigat alegerile 
prezidențiale de anul trecut, nu-i mai 
promit sprijin. La rîndul său F.R.A.P., 
în programul său electoral, se pro
nunță pentru izolarea forțelor de 
dreapta, sprijinind revendicările ma
selor largi populare. Lupta electora
lă se anunță a fi extrem de ascu
țită.

Vasile OROS

bancheri și oameni de afaceri ame
ricani. După cum transmite agenția 
France Presse, aceasta va fi „cea mai 
mare conferință economică ținuta 
vreodată la Casa Albă". în cadrul 
întîlnirii, președintele S.U.A. inten
ționează să ceară oamenilor de afa
ceri să ia parte în mod voluntar la 
programul de apărare a dolarului, 
pe care l-a prezentat săptămîna tre
cută Congresului.

Deschiderea sesiunii 
parlamentului indian

DELHI 17 (Agerpres). — Miercuri 
dimineața a început la Delhi sesiu
nea Parlamentului indian, consacra
tă discutării bugetului țării pe ur
mătorul exercițiu financiar. în cu
vîntul său președintele republicii, 
Sarvapalli Radhakrishnan, s-a refe
rit la probleme de politică internă 
și, în mod deosebit, la tulburările ce 
au avut ioc în ultimul timp în legă
tură cu introducerea unei limbi ofi
ciale unice în țară. El a declarat că 
limbile engleză și hindi vor rămîne 
mai departe limbi oficiale în India, 
atîta timp cît persoanele care nu 
vorbesc limba hindi vor dori aceas
ta. Vorbind despre politica externă 
a țării, Radhakrishnan a declarat că 
principiul de bază în relațiile exter
ne ale Indiei va fi și pe mai departe 
coexistența pașnică și neaderarea la 
blocuri. în legătură cu situația din 
Vietnam, președintele și-a exprimat 
îngrijorarea față de această situație 
și a precizat că „India se află în 
contact cu prietenii săi în vederea 
întrunirii unei conferințe asemănă
toare cu cea de la Geneva".

SENEGAL

Jannna O

PORTUGHCZĂ

Gambia este una din 
mai mici ale continentului african, 
avînd o suprafață de numai 10 500 
km p. O parte a ei, incluzînd zona 
orașului Bathurst, capitala sfatului, 
împreună cu o fîșie îngustă de pe 
țărm, avea pînă azi un statut de 
colonie, iar restul constituia un pro
tectorat.

Corespondențâ din Londra

DIN NOU CU FATA SPRE EUROPA ?
Apropiata sesiune ministerială a 

celor 7 țări membre ale A.E.L.S. *) 
(Marea Britanie, Danemarca, Norve
gia, Suedia, Austria, Portugalia și 
Elveția), care se deschide luni 
la Geneva, a precipitat readucerea 
în scenă a unei cronice și contro
versate probleme, și anume aceea a 
dificultăților existente în relațiile e- 
conomice ale Angliei cu o serie de 
țări vest-europene. Un semnal de o- 
fensivă a Vpnit din tabăra opoziției 
conservatoare al cărei lider, Home, 
a pledat sîmbăta trecută pentru fo
losirea influenței britanice în vede
rea apropierii între „cei șapte" și 
„cei șase". Ziarele proconservatoare 
insistă asupra acestei teme și în ex
celași timp este grăbită redactarea 
unei broșuri despre Marea Britanie 
și Europa, care urmează să apară 
peste cîteva săptămîni. Pe aceeași 
linie pare a se înscrie și recenta 
remaniere a „cabinetului din umbră" 
conservator în cadrul căruia Edward 
Heath a preluat problemele econo
miei și finanțelor. Se spune că 
acesta, în ciuda eșecului înregistrat, 
cu 2 ani în urmă, la tratativele de la 
Bruxelles, privind aderarea Angliei 
la Piața comună, ar fi rămas același 
adversar convins al izolării britani
ce de restul Europei.

Pe de altă parte, declarațiile fă
cute miercuri de premierul Wilson 
în parlament au restabilit vechea

*) Asociația europeană a liberului 
schimb.

distanță față de conservatori — și 
nu mai puțin față de Piața co
mună — prin constatarea că nu 
există nici o rațiune să se presu
pună că circumstanțele care au dus 
la ruptura de la Bruxelles s-ar fi 
schimbat între timp. S-a și reafit- 
mat de altfel cunoscuta poziție la
buristă, în sensul că în cazul cînd ar 
apare condiții favorabile de nego
cieri, guvernul ai fi dispus să le 
ducă, dar numai și numai (acesi 
punct a fost subliniat de două ori) 
dacă vor fi asigurate interesele 
esențiale ale Marii Britanii și ale ță
rilor membre ale Commonwealth- 
ului.

Presa de aici se referă însă mal 
mult la elementul moderator și op
timist din acea parte a declarației 
lui Wilson care se referă la depu
nerea de eforturi spre a se „con
strui punți" între cei 7 parteneri din 
A.E.L.S. și cei șase din Piața co
mună. Se vorbește acum de o oare
care încălzire relativă a relațiilor 
franco-britanice, în urma întîlnirii de 
la Londra dintre președintele de 
Gaulle și premierul Wilson și în aș
teptarea unei alte apropiate întîlnin 
a celor doi la Paris ; se reamintesc 
unele proiecte tehnice comune fran
co-britanice în domeniul aeronauticii. 
In atenție se află și proiectata vizită 
a lui Harold Wilson la Bonn, fixată 
pentru 6 martie. în unele cercuri lon
doneze se emite ipoteza că pledoa
ria conservatorilor în sprijinul unei 
politici active față de problemele

— chiar astăzi joi 
procent de redu- 
de 15 la sutâ fi- 
încâ toamna tre- 

acest

vest-europene ar fi fost generată 
tocmai de teama ca nu cumva gu
vernul laburist să treacă pe neaș
teptate la o apropiere de Piața co
mună și astfel opoziția să rămînă 
descoperită pe propriul său teren. 

Zilele acestea vor fi urmărite cu 
multă atenție efectele așteptate ale 
unei alte inițiative laburiste, desti
nată să întărească pozițiile Marii 
Britanii în cadrul A.E.L.S. : se anun
ță că este în curs 
— stabilirea unui 
cere a suprataxei 
xată la importuri
cută. In afară de faptul că 
gest, considerat „conciliant", ar urma 
să ofere Marii Britanii avantaje po
ziționale în negocierile cu Piața co
mună, el vine și în întîmpinarea unor 
insistente și repetate cereri din par
tea partenerilor din A.E.L.S. Unele 
știri din presă vorbesc chiar des
pre exercitarea unor presiuni : Con
siliul economic al țărilor nordice 
ar fi hotărît ca la sesiunea A.E.L.S. 
să se îndrepte presiunile asupra de
legației britanice în vederea obține
rii unei complete desființări a su
prataxelor. Se presupune că reduce
rile ar fi de 2,5 sau 5 la sută.

Cînd se va cunoaște exact dimen
siunea reducerii ? Ziarul „Guardian" 
scrie că „exi3tă o persistentă dorin
ță printre unii miniștri de a se a- 
mîna anunțarea pînă după sesiunea 
A.E.L.S., astfel îneît să se păstreze o 
rămășiță de iluzie că Marea Brita
nie nu s-a aplecat sub presiunea 
partenerilor săi europeni". In cercu
rile de aici se spune însă că în pri
mul rînd contează aportul pe care 
inițiativele laburiste l-ar putea adu
ce la ameliorarea relațiilor Angliei 
cu celelalte țări vest-europene.

Liviu RODESCU

Istoria 
veacuri 
5—8 e.n. 
îl face în prezent de două ori pe 
săptămînă era străbătut de pirogi 
aparținînd fostului imperiu al Gha- 
nei. Pe vremea lui Sundiata, condu
cătorul altui imperiu din vechime 
— cel malian, același drum era 
străbătut de ambarcațiuni încărca
te cu aur și diferite produse. Abiq^t» 
în secolul al 16-lea, primii europeni^ t 
un venețian și un genovez în sluj
ba infantelui portughez Henric Na
vigatorul, au reușit să atingă țăr
mul Gambiei. Au urmat secole în 
care acest teritoriu a fost obiectul 
unei aprige dispute între puterile 
coloniale. Incepînd de la sfîrșitul 
secolului XVIII Gambia a rămas 
pînă în zilele noastre sub domina
ția Angliei.

Cei peste 300 000 de locuitori ai 
Gambiei aparțin mai 
cunoscute în Africa 
malinke, wolof, foula, 
pația lor principală 
tura, în cadrul căreia 
arahide deține locul principal, 
cultivă, de asemenea, orez, fructe, 
în țară există aproximativ 10 000 
de salariați dintre care aproape 
4 000 sînt funcționari administrativi, 
iar 5 000 sînt ocupați în sectorul 
comercial. Dominația colonială și-a 
lăsat amprenta asupra economiei 
țării. Ca întreprinderi industriale 
figurează doar 4 fabrici de decorti- 
care a arahidelor și 2 fabrici de 
ulei de arahide. Situația este ase
mănătoare în ceea ce privește în- 
vățămîntul și asistența socială. A- 
nalfabetismul cuprinde circa 90 la 
sută din populație ; în țară 
numai vreo 250 de paturi de 
un medic revenind la 30 000 
cuitori.

Sub presiunea mișcării de 
rare națională, Anglia a fost ne
voită să întreprindă în ultima vreme 
un șir de reforme constituționale ; în 
octombrie 1963, Gambia a dobîndit 
autonomia internă, ceea ce a con
stituit 0 primă etapă pe drumul spre 
dobîndirea independenței. Funcția 
de prim-ministru a revenit lui David 
Jawara, liderul partidului progresist 
al poporului, care deține 18 din cele 
32 de locuri din Adunarea legisla
tivă.

Lupta poporului gambian pentru 
cucerirea independenței a fost ur
mărită cu interes și simpatie de în
treaga omenire progresistă. Alături 
de toate popoarele iubitoare de 
pace și progres, poporul romîn sa
lută cu căldură nașterea noului 
stat independent, Gambia, urînd po
porului ei succes în lupta pentru 
consolidarea independenței, pentru 
prosperitate și pace.

Augustin BUMBAC

multor triburi 
occidentală : 
diola. Ocu- 
este agricul- 
producția de 

Se

există 
spital, 
de lo-

elibe-

împotriva prescrierii 
crimelor naziste

BERLIN 17 
cum transmite 
Stoph, președintele 
Miniștri ăl R. D. Germane, a adre
sat cancelarului R.F.G., Erhard, a- 
pelul de a nu permite prescrierea 
crimelor naziste. După cum se știe, 
guvernul 
termenul 
crime nu 
nul R. D.
este gata ... _...____
R. F. Germane în domeniul urmă
ririi criminalilor naziști.

(Agerpres). — Dupî 
agenția A.D.N., Willy 

Consiliului de

vest-german a anunțat că 
de prescripție a acestor 
poate fi prelungit. Guver- 
Germane, se arată în apel, 
să colaboreze cu guvernul

PEKIN. Miercuri a sosit la Pekin 
Julius K. Nyerere, președintele Repu
blicii Unite Tanzania, care face o vi
zită de prietenie la invitația președin
telui Liu Șao-ți.

Shimizu (Japonia) aDe curînd, pe șantierul naval Nippon Kokan din
lost lansat la apâ un feribot care poate transporta 16 vehicule (vago- 

nete sau automobile) și 369 de călători

PARIS. La 17 februarie, la Paris a 
avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri al Franței prezidată de gene
ralul de Gaulle. La sfîrșitul ședinței, 
ministrul informațiilor, Alain Peyre- 
fitte, a deolarat corespondenților de 
presă că în central atenției acestei șe
dințe s-a aflat vizita primului ministru 
Pompidoii și a ministrului de externe, 
Couve de Murville, în Pakistan și In
dia.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a lansat la 17 februarie in 
direcția Lunei o navă cosmică „Ran- 
ger-8“. Lansarea a fost efectuată cu 
ajutorul unei rachete „Atlas-Agena". 
Potrivit proiectelor, la aproximativ 65 
de ore după lansare nava se va apro
pia de satelitul natural al Pămîntu-

lui și va transmite prin instalația de 
televiziune instalată la bord 4 000 de 
fotografii ale suprafeței acestuia.

LONDRA. La 16 februarie a sosit 
la Londra, într-o vizită oficială, Stanko 
Todorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, care 
va avea convorbiri cu primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wilson, și cu 
alți miniștri ai guvernului britanic.

PARIS. Ministrul de externe al 
Franței, Maurice Couve de Murville, 
a părăsit miercuri Parisul plecînd în
tr-o vizită la Washington.

TEL AVIV. Lucrările celui de-al 
10-lea congres al partidului de guver- 
nămînt din Izrael, Mapai, care au 
început miercuri, se desfășoară într-o 
atmosferă încordată provocată de di
vergențele acute dintre principalii săi 
lideri, Ben Gurion și Levi Eshkol.

RAWALPINDI. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, dr. Subandrio, 
a sosit la 17 februarie în capitala Pa
kistanului.
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