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------Fabrica legumelor

Salutul adresat de C. C. al P. M. H Conferinței pe țară 
a Uniunii Scriitorilor din U.P. Romînă

Cu trei ani în urmă, pe baza 
uSei hotărîri a partidului și gu
vernului, în apropierea orașului A- 
rad, cunoscut bazin legumicol, s-a 
început construirea unui complex 
de sere specializat în producerea 
roșiilor și castraveților timpurii 
pentru export și consumul intern, 
în vara acestui an, pe lîngă cele 
22 ha de sere existente, vor fi date 
în folosință alte 12 hectare.

La o consfătuire care s-a ținut 
nu de mult la Arad, tov. Bengu- 
lescu, inginerul șef al acestui com
plex de sere, a amintit cîteva din 
rezultatele obținute în cultivarea 
legumelor. Roșiile și castraveții se 
cultivă în două cicluri : octom
brie—decembrie și ianuarie—mar
tie. In primul ciclu, media la hec
tar este de 80 000 kg roșii, iar în 
al doilea — 50 000 kg. La castra
veți se realizează 200 000 kg în 
primul ciclu și 50 000 kg în al doi
lea. Secretul, spunea vorbitorul, 
constă în faptul că „din cei patru 
factori de mediu necesari crește
rii plantelor — căldura, umidita
tea, hrana și lumina — primii trei 
pot fi dirijați după voința noas
tră". Vizita la serele de la Arad 
are ca scop tocmai relatarea fe
lului cum omul stăpînește acești

• 22 ha sere în producție și alte 12 ha în con
strucție o Automatizarea și mecanizarea lu
crărilor o Recolte mari de roșii și castraveți

factori în scopul obținerii unor re
colte mari.

Căldura. Ambianța plăcută din 
interiorul serelor contrastează pu
ternic cu gerul de afară. La adă
postul geamurilor și datorită siste
mului de încălzire, plantelor le 
sînt asigurate condiții din cele mai 
bune de dezvoltare. La Arad inter
vine un lucru nou față de alte sere 
de acest fel. încălzirea cu ajutorul 
injectoarelor cu păcură a fost înlo
cuită. De la uzina termoelectrică a 
orașului, situată la o distanță de 
2 km, a fost trasă o conductă prin 
care apa fierbinte vine la sere. Ea 
nu poate fi însă folosită direct la 
încălzirea lor. Este necesar să fie 
reglată după nevoile plantelor. De 
aceea, la fiecare corp de seră se 
află un așa-numit punct termic 
care asigură, în mod automat, dis
tribuirea căldurii. In sere sînt niș
te termostate care au fost fixate 
pentru realizarea în interior a unei 
temperaturi optime necesare roșii
lor sau castraveților. Dacă tempe

ratura scade, termostatele trans
mit un semnal la punctul termic. 
Intră în funcțiune niște servomo
toare electrice, care deschid va
nele de la conducte și apa cir
culă în toată rețeaua de țevi afla
tă în seră. Cînd termoslatul con
stată că s-a realizat temperatura 
necesară, un nou semnal face să 
se închidă vanele.

Umiditatea. Afară zăpada a a- 
coperit cîmpul. în interiorul serelor 
se aude un fîșîit aidoma unei ploi 
de vară. Da, într-adevăr, plouă. Din 
sutele de duze aflate de-a lungul 
tuburilor de material plastic, apa 
este pulverizată în picături fine. în- 
tîi este udată o porțiune, apoi alta 
și așa, rînd pe rînd, toată sera. 
Gîndiți-vă cită muncă ar trebui să 
uzi o asemenea suprafață cu stro
pitoarea grădinarului sau, în cel 
mai bun caz, cu furtunul. Ar fi ne
cesar ca sute de oameni să lucreze 
zi și noapte. Pe cînd așa, lucrarea 
este făcută de unul singur. îl în- 
tîlnim la tabloul de comandă de la

Complexul de sere de Ia Arad 
ocupâ o suprafață de 22 hectare. 
Serele sint grupate în mai multe 
corpuri, despărțite prin alei as
faltate. Aici se produc cantități 
mari de ro^ii și castraveți desti
nați exportului și consumului in

tern

punctul termic. Este electricianul 
Ștefan Morvai. De la el afli rostul 
mecanismului destul de complicat. 
Fiecare traveie (porțiune din seră) 
are la tabloul de comandă un bu
ton. Apăsîndu-1, pornește „ploaia". 
Un mecanism stabilește cit anu
me să dureze udatul, timpul pu- 
tîndu-se calcula nu numai în minu
te, ci și în secunde. Urmărind un 
indicator se poate ști, în orice mo
ment, în care traveie „plouă", iar 
un bec de control menționează a 
cita oară. Ba mai mult. Există și un 
aparat care dirijează udatul pe 
bază de programare. Tehnicianul 
fixează cînd și unde să se facă 
lucrarea și apoi poate să-și vadă 
liniștit de treburi.

Udatul face ca în seră să creas
că umiditatea aerului, ceea ce ar 
putea provoca plantelor unele ne
ajunsuri. Și acest element este di
rijat tot fără ca omul să intervină. 
Un aparat a declanșat la un mo
ment dat un motor electric care ac
ționează diferite pîrghii. Acestea 
deschid, puțin cîte puțin, geamu
rile aflate pe acoperiș. Aerul

Ion HERȚEG

(Continuare în pag. V-a)

UJCRARILf CONFERINTH PI TARA 
a iiMinii scRiiTomioii din 11. p. romInă

Miercuri au continuat lucrările 
Conferinței pe țară a Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Marin. Preda și Zaharia 
Stancu.

In continuarea discuțiilor pe mar
ginea Dării de seamă asupra acti
vității Comitetului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor și a referatelor 
pe genuri de creație, au mai luat 
cu vin tul: Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Paul 
Georgescu, Letay Lajos, Eugen Si- 
mion, George Ivașcu, Eugen Barbu, 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn transmite un salut călduros Conferinței Uniunii 
Scriitorilor — poeților, prozatorilor, dramaturgilor, 
criticilor, tuturor celor ce-și pun talentul în slujba 
înfloririi literaturii în patria noastră.

Partidul, întregul popor privesc cu satisfacție dru
mul ascendent al creației literare, lărgirea continuă a 
rîndurilor scriitorilor, apariția unui număr sporit de 
opere realiste de valoare, care îmbogățesc patrimo
niul literar național și devin tot mai cunoscute peste 
hotare.

O puternică înrîurire exercită asupra dezvoltării li
teraturii, ca și asupra întregii vieți culturale, uriașele 
transformări înnoitoare prin care trece țara noastră, 
vasta operă de construcție a socialismului care pune 
în valoare toate energiile poporului. în climatul deo
sebit de propice creat de avîntul fără precedent al 
economiei, de reorganizarea societății și a relațiilor 
dintre oameni pe baze noi, se face simțită tot mai 
mult extinderea cîmpului de observație al scriitori
lor noștri și a opticii, lor sociale și artistice,. pătrun
derea în universul spiritual al constructorilor socia
lismului, în bogata lor lume de gînduri și sentimente.

Oamenii muncii acordă o înaltă prețuire scriitorilor 
ale căror opere se fac ecoul vieții patriei și a poporu
lui nostru, al epocii contemporane de furtunoase 
transformări revoluționare, al luptei titanice a ome
nirii pentru pace și progres social. Purtînd amprenta 
puternică a vremurilor noi. literatura noastră este 
pătrunsă de spiritul umanismului socialist, de opti
mism și dragoste de viață.

Este îmbucurător faptul că în rîndurile scriitorilor 
se manifestă o preocupare sporită pentru transmiterea 
mesajului de idei al operelor lor într-o formă artistică 
înaltă, spirit inovator, năzuința de a lărgi și perfec
ționa mijloacele de expresie prin valorificarea crea
toare a tot ce este mai de preț în experiența scriito
ricească acumulată pe plan național și universal.

Anghel Dumbrăveanu, Galfalvi 
Zsolt, Horia Lovinesou, Aurel Rău, 
Ov. S. Crohmălniceanu, I. D. Bălan 
și Ion Bănuță.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul Zaharia Stancu.

în aplauzele puternice ale partici- 
panților, Ion Pas a dat citire salu
tului adresat Conferinței pe țară a 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro
mînă de . către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

în ședința de după-amiază, dele
gații au reales în unanimitate pe 
maestrul Tudor Arghezi ca pre

ședinte de onoare al Uniunii Scriitor 
rilor din R. P. Romînă.

Delegații au aprobat apoi Rezolu
ția conferinței pe țară a Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă.

Conferința a adoptat prin aplauze 
puternice o scrisoare adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în continuare a avut loc alegerea 
prin vot secret a Comitetului de 
conducere al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă și a Comisiei de re
vizie.

O influență pozitivă asupra creației literare exer
cită dezbaterile ce au loc pe marginea problemelor 
actuale ale dezvoltării literaturii originale și îndeosebi 
ale reflectării artistice a realității, discuțiile referi
toare la lucrările valoroase din literatura contem
porană a altor popoare, interpretarea de pe pozițiile 
esteticii marxist-leniniste a diferitelor curente lite
rare, precum și a unor opere cu aspecte contradictorii 
din literatura romînă și străină, combaterea tendin
țelor de ignorare a specificului creației artistice. Sti
mularea în continuare a unui larg schimb de opinii 
și a activității de critică, teorie și istorie literară în
tr-o atmosferă constructivă, de respect reciproc, străină 
subiectivismului și spiritului de grup, cultivarea obiec
tivitătii depline în aprecierea valorii lucrărilor, sînt 
elemente indispensabile mersului înainte al literaturii 
noastre noi.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce revin Uniunii 
scriitorilor depinde în mare măsură de modul în care 
se asigură munca colectivă în organele de conducere, 
de participarea activă a tuturor forțelor scriitoricești 
la dezbaterea problemelor de bază ale vieții literare.

Printre preocupările Uniunii scriitorilor un loc de 
seamă îl ocupă formarea și promovarea scriitorilor ti
neri — schimbul de mîine al literaturii noastre, stimu
larea atentă și exigentă a tuturor talentelor reale, des
fășurarea unei activități literare bogate pe întreg cu
prinsul țării.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
urează scriitorilor noi succese în munca lor nobilă, 
consacrată întruchipării artistice a vieții poporului, 
dorindu-le din toată inima să făurească opere lite
rare tot mai valoroase care să contribuie la dezvolt 
tarea conștiinței socialiste, să satisfacă setea de fru
mos a oamenilor muncii, să îmbogățească tezaurul 
culturii naționale.

La Uzina „Unirea" — Cluj

A intrat in fabricație noul război automat 
de țesut mătase

CLUJ (coresp. „Scîn
teii"). — La Uzina con
structoare de mașini „U- 
nirea" din Cluj a intrat 
recent în fabricație noul 
război automat de țesut 
mătase, care a fost ex
pus la Expoziția reali
zărilor economiei națio
nale. Noua mașină este 
realizată la un nivel 
tehnic înalt. La bătătura 
țesăturii se poate lucra 
cu mai multe culori, cu

fire de grosimi diferite. 
Poate varia în limite 
largi și desimea țesătu
rii. Datorită acestei ca
racteristici, la noul răz
boi automat se pot fo
losi și fire de mătase ar
tificială sau fire sinteti
ce. în uzină au fost lua
te o seamă de măsuri 
tehnice și organizatorice 
care vor permite reali
zarea, pînă la sfîrșitul 
anului, a 300 de războa
ie de acest tip.

Mecanizare în portul Constanța
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Tu Portul Constanța se montează 
acv'n noi utilaje pentru încărcarea 
și descărcarea navelor comerciale. 
La dana 35 au fost date în exploa
tare 3 macarale de chei de cîte 10 
tone fiecare, iar una este în curs de 
montaj; la dana 24 se lucrează la 
instalațiile electrice ale altor 3

în portul Constanța

Anul acesta, la uzina 
clujeană vor fi realiza
te și alte mașini pentru 
industria textilă : răz
boiul automat de țesut 
bumbac, modernizat, 
războiul automat de 
țesut panglici fără su
veică, o mașină de filat 
bumbac, avînd o pro
ductivitate cu 10—20 la 
sută mai mare decît cea 
veche și un gabarit 
mult redus, o cardă, tri
plă și altele.

asemenea mașini. In prezent, în 
portul Constanța funcționează 59 • de 
macarale de diferite capacități — de 
la 3—15 tone — care deservesc 23 de 
dane. In afară de acestea, pentru 
încărcarea și descărcarea pieselor 
mai grele se folosesc două maca
rale de cîte 100 tone fiecare, alta 
de 50 tone și una plutitoare de 50 
tone. De asemenea, la manipularea 
mărfurilor în incinta portului se u- 
tilizează 104 autostivuitoare, 146 
tractoare, 334 remorci și altele. 
Gradul de mecanizare al lucrărilor 
portuare este de peste 60 la sută; 
ca urmare, timpul de staționare a 
vaselor la operațiile de încărcare 
sau descărcare s-a redus cu aproape 
15 la sută față de cel normat.

iN ZIARUL DE AZI

H Viața culturală
(pag. a ll-a)

■ Economie - Finanțe- 
Statistică

(pag. a Ill-a)

H Scrisori 
către „Scinteia" 

(pag. a IV-a)

g| Răsfoind 
presa străină 

(pag. a V-a)

H Note de drum 
din Algeria 

(pag. a V-a)

■ Știri de peste hotare
(pag. a Vl-a)

ȚAR A SEP REGĂTESTE 
D E ALEG E RI

De la angajamente 
la fapte

iNTs m sur 
DIX BAR/tCMl

Pe malul Buzăului, satele se în- 
șiruiesc ca o salbă. Gemenele, unde 
poposim, este o comună mare, frun
tașă pe raionul Brăila în întrecerea 
patriotică pentru buna gospodărire. 
De-a lungul ulițelor drepte, bine în
treținute, s-au ridicat în ultimii ani 
multe case și construcții de interes 
obștesc. O școală cu etaj și un ma
gazin universal sînt amplasate chiar 
în centrul comunei. Nu departe se 
află dispensarul, casa de nașteri, că
minul cultural. Firele rețelei electri
ce împînzesc tot satul.

Pe numeroși gospodari ai comunei 
i-am întîlnit la căminul cultural 
unde s-au întîlnit cu candidata 
F.D.P. pentru alegerile în Marea 
Adunare Națională, tovarășa Mirela 
Micu, ingineră la cooperativa agri
colă de producție din comuna veci
nă — Rîmniceiu.. Candidata este 
bine cunoscută în satul Gemenele. 
Cu prilejul unor schimburi de expe
riență a vizitat cooperativa agricolă 
de aci, a cunoscut preocupările 
membrilor ei. în cuvîntul său la 
adunarea cetățenească, candidata a 
înfățișat tabloul amplu al preface
rilor din viața satelor patriei noas
tre. ca urmare a înfăptuirii politicii 
partidului. „Unirea în cooperative 
agricole de producție, zecile de mii 
de tractoare, semănători și combine, 
puse la dispoziție de statul demo
crat-popular, au făcut mai spornică 
munca țărănimii. Anul trecut, la

Radu APOSTOL 
coresp. „Scmteii"

(Continuare în pag. V-a)

Colectivul Uzinei metalurgice din Ba
cău produce instalații pentru industria 
alimentară și piese de schimb pentru 
utilaj petrolier. Hotărîți să aducă o con
tribuție cit mai însemnată la dezvoltarea 
economiei nafionale, la dotarea cu teh
nică modernă a întreprinderilor noastre, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii și-au luat 
angajamente mobilizatoare în întrecerea 
socialistă. Colectivul uzinei și-a propus, 
între altele, să depășească sarcinile de 
plan la producfia globală și marfă cu 
1 200 000 lei, să ridice nivelul calitativ 
al produselor. Au trecut aproape două 
luni din acest an și pe graficele între
cerii ' metalurgiștilor din Bacău au fost 
înscrise realizări importante. Vizitînd în 
aceste zile uzina în care lucrează doi din
tre candidafii F.D.P. — directorul între
prinderii Ion Andrei și lăcătușul Petru 
Martin — constați că în fiecare ateiier 
șl secție se desfășoară o muncă rodni
că pentru îndeplinirea planului și anga
jamentelor.

Turnătoria este un sector principal al 
uzinei. Intr-unui din ateliere lucrează 
brigada condusă de Gheorghe Ce
nușă. Ea toarnă piesele cele mai 
complexe — pistoane și cilindri pen
tru compresoare. Se întîmpla, pînă de 
curînd, ca producjia să stagneze din cau
za unor modele cu defecjiuni. Planul la 
turnătorie nu putea fi realizat ritmic, iar 
la prelucrare lipseau piesele. Cu spriji
nul inginerului Cornel Popa și al mai
strului Ion Moraru, brigada turnătorului 
Cenușă a reușit să înlăture această greu
tate. Numărul modelelor și platourilor 
de turnare pentru aceste piese au fost 
dublate.

S-au aplicat și alte măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care au contribuit la spori
rea producfiei și la îmbunătățirea cali
tății pieselor. Pentru turnarea vanelor 
plate cu diametru mare se foloseau mo
dele din lemn. Acum au fost confecțio
nate modele metalice care asigură o pre
cizie mai mare. De asemenea, s-a ame
najat o încăpere specială pentru pre
pararea vopselelor de turnare, mărin- 
du-se astfel spafiul productiv al secției.

Aici, ca și în întreaga uzină, 
preocuparea pentru îndeplinirea planului 
și angajamentelor luate în întrecere este 
evidentă. Un fapt este concludent. Mă a- 
flam la turnătorie. Pe la orele 14 mun
citorii din schimbul II trebuiau să 
toarne șarja pregătită încă de dimineață 
de tovarășii lor. Deodată se produse un 
accident tehnic. Cele două motoare care 
acționează instalația de insuflare a ae
rului în cubilou s-au ars. Motorul de 
schimb fusese rebobinat de curînd și era 
încă umed. Deci nu putea fi încă mon
tat. In acest caz turnătoria trebuia să 
fie oprită pînă a doua zi. De aici de
curgeau o serie de consecințe negative : 

neîndeplinirea ritmică a planului de pro
ducție, micșorarea decalajului dintre tur
nătorie și prelucrare etc. S-a făcut apel 
la celelalte secții. După pujin timp, mai
ștrii Dumitru Cărămidarii și llie Dumitru 
de la sculărie, și alți cîțiva tehnicieni de 
la serviciul mecanic șef au început să 
înlăture defecțiunea. La miezul nopții 
motoarele au început să funcționeze. 
Trecuseră orele, de program, dar nici 
unul dintre turnători nu plecase. Con
stantin Botez, Nicolae Nedelcu, Gheor
ghe lorga și ceilalți oameni din schimb 
au turnat pînă dimineața, în bune condi
ții, întreaga șarjă de fontă.

La baza realizărilor colectivului a sfat 
aplicarea cu prioritate a acelor măsuri 
tehnice și organizatorice care au o mare 
eficacitate economică, contribuind la 
sporirea productivității muncii și la îm
bunătățirea calității produselor. Printre 
acestea pot fi amintite : organizarea unui 
atelier de prototipuri, montarea unei 
macarale pivotante la mașina semiauto
mată de frezat etc. Datorită măsurilor a- 
plicate, muncitori ca strungarii Mihai Pă- 
trașcu, Gheorghe Pavel, lăcătușii Dumi
tru Gavrilă și Constantin Grădinaru, iron- 
tatorii din echipa lui Nicolae Cristea dau 
numai produse de bună calitate.

Inginerul Radu Beldiman, șeful servi
ciului control tehnic, ne-a vorbit despre 
îmbunătățirea calității produselor.

— Este problema care ne preocupă 
cel mai mult în momentul de față. Noi 
am întocmit un plan special care pre
vede măsuri concrete pe întreg fluxul 
tehnologic, începînd de la aprovizionarea 
cu materii prime și materiale, pînă la 
produsul finit. Ne-am propus, printre al
tele, să confecționăm dispozitivul pentru 
recepția șuruburilor, să introducem con
trolul calității pe bază de piese-martor 
la produsele destinate exportului, să res
pectăm seriile prototip la piesele turnate 
prin planul de cooperare și altele.

In uzină au loc și alte acțiuni menite 
să contribuie la ridicarea calității produ
selor. Organizația de partid și comitetul 
sindicatului organizează la locul de mun
că consfătuiri, se iau noi măsuri pentru 
ridicarea calității produselor. La turnăto
rie se confecționează un nou dispozitiv 
pentru insuflarea aerului în cubilou și se 
lucrează la modernizarea instalației pen
tru întărirea miezurilor cu bioxid de car
bon.

Depășirea de pînă acum a sarcinilor 
de producție cu 50 de tone de piese 
turnate și prelucrate constituie o garan
ție că planul și angajamentele luate în 
întrecere vor fi îndeplinite, că cuvîntul 
dat va deveni faptă.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

Centrala electrică de termolicare Grozăvești
Foto : Agerpres

Dezvăluiri
în parlamentul grec

Primul ministru Papandreu a 
dezvăluit planul elaborat de fos- 
tul guvern pentru falsificarea a- 
legerilor din 1961. Punerea în 
practică a acestui plan a necesi
tat cheltuirea a 7 milioane de 
drahme din fondurile secrete ale 
ministerelor. Dezvăluirile au dat 
naștere unor dezbateri aprinse. 
(Amănunte în pag. a Vl-a).

Situația 
din Vietnamul de sud

Agenția France Presse relatea
ză din Saigon că militarii rebeli 
mai dețin unele puncte de rezis
tență. Miercuri s-a anunțat ofi
cial participarea unor avioane 
americane la acțiuni împotriva 
patrioților sud-vietnamezi. în le
gătură cu situația din Vietnamul 
de sud, în ultimele 24 de ore 
s-au înregistrat o serie de acțiuni 
diplomatice 
(Amănunte

și luări de poziții. 
în pag, a Vl-a).

DEMISIA GUVERNULUI
ADENULUI

Primul ministru al Adenului, Zain 
Abdo Baharoon, a prezentat marți 
seara înaltului comisar britanic de
misia guvernului său. Această demi

sie are loc după ce patru membri ai 
guvernului au anunțat că nu mai 
doresc să facă parte din actuala 
echipă ministerială din cauza diver
gențelor de păreri privind proiectata 
conferință constituțională de la Lon
dra în problema Federației Arabiei 
de sud. Din Londra s-a anunțat că 
această conferință a fost amînată la 
o dată ulterioară.

După cum transmite agenția 
M.E.N., în protectoratul englez Bah
rein au sosit recent noi întăriri mi
litare britanice, precum și arme și 
echipament de război. în prezent, în 
această regiune se află 30 000 de 
militari englezi.

Poziția guvernului R.F.G. 
față de prescripția 
crimelor naziste

guvernul R.F.G. s-a 
oficial în favoarea 
urmăririi criminali-
Agenția Associated

Miercuri, 
pronunțat 
continuării 
lor naziști.
Press apreciază că poziția auto
rităților vest-germane a fost in
fluențată de protestele venite din 
întreaga lume împotriva pres
cripției crimelor naziste. Rapor
tul aprobat de Consiliul de mi
niștri urmează să fie supus spre 
aprobare Bundestagului.
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Baletul are de spus lucruri noi
Baletul romînesc a cunoscut în anii 

noștri o perioadă de realizări remarca
bile, obținute prin munca asiduă a co
lectivelor de dansatori și a maeștrilor 
coregrafi, a regizorilor. Spectacole de 
înaltă ținută au prilejuit afirmarea unor 
balerini înzestrați, talente autentice care 
s-au impus pe scenele noastre ca și în 
cadrul unor turnee peste hotare; au 
apărut și numeroase elemente tinere, 
foarte dotate. Compozitorii și libretiștii 
au îmbogățit cu lucrări interesante pa
trimoniul național al genului. Dacă 
înainte de război, diletantismul și ama
torismul erau sinonime cu noțiunea de 
balet, crearea de către partidul și 
statul nostru a unor condiții cu 
totul deosebite au făcut cu putință, 
după eliberare, un apreciabil progres 
calitativ în acest domeniu. Succesele, cu 
care ne mîndrim, vin în întîmpi- 
narea exigențelor în creștere ale publi
cului extrem de numeros al spectaco
lului de balet. Și tocmai cu gîndul la 
ceea ce așteaptă în continuare de la 
noi acest public larg, receptiv și ge
neros, scriu rîndurile de față, propu- 
nîndu-mi să relev cîteva aspecte, ce mi 
se par actuale, ale dezvoltării artei noas
tre coregrafice.

Dezvoltarea baletului romînesc este 
nemijlocit legată de crearea unui nu
măr mai mare de lucrări coregrafice cu 
temă contemporană, inspirate din rea
litățile noastre, menite să reflecte idei
le, sentimentele, năzuințele oamenilor 
de azi. Publicul așteaptă spectacole de 
balet în care să se răsfrîngă preocupă
rile vremii în care trăim, exprimate în- 
tr-un limbaj simplu, nepretențios, scu
turat de convenționalism, un limbaj cît 
mai direct, mai convingător și mai e- 
moționant. Or, limbajul dansului clasic 
alcătuit din cinci poziții de bază și cîte
va zeci de figuri se dovedește prea strimt 
pentru a exprima gama mult mai am
plă și calitativ nouă a trăirilor, a sen
timentelor proprii eroilor contemporani 
pe care vrem să-i întruchipăm. Mi se 
pare astfel, de la sine înțeles, că pen
tru a reprezenta coregrafic, să spunem, 
o poveste de dragoste avînd drept eroi 
doi tineri de azi, — nu o vom putea 
face convingător recurgînd la arabescuri, 
la prețiozitatea caracteristică baletului a- 
părut în condițiile galanteriei de curte 
din cel de-al 18-lea veac. Repertoriul 
nou —’ și nu numai repertoriul nou —

Moment din spectacolul cu piesa „Fliiclenii** de DUrrenmatt pe care 
Teatrul de Stat din Bacâu l-a prezentat luni In București (la Sala Come* 
dia a Teatrului Național). In rolurile principale au apârut actorii Liliana 
Rusu, Eugen Antohl, Ion Buleandrâ, George Musceleanu. Regla — Gh. Jora 

Foto : R. Costin

G. CĂLINESCU

ION CREANGĂ
Dacă Viața lui Eminescu, apăru

tă în 1932, a fost considerată de G. 
Ibrăileanu „monumentul cel mai im
punător ce s-a ridicat pînă astăzi' 
celui mai mare poet romîn, nu mai 
puțin. Viața lui Creangă, apărută în 
1938, a echivalat cu un al doilea 
monument literar în panteonul cul
turii naționale. Ediția nouă, revăzu
tă, apărută la sfîrșitul anului trecut, 
sub titlul Ion Creangă ’) nu face 
decît să confirme trăinicia monu
mentului după un sfert de veac, așa 
după cum cea de-a patra ediție -’) 
a cărții consacrate lui Eminescu 
și-a confirmat-o după 32 do ani.

Se-nțelege, capacitatea, arta a- 
ceasta de a da viață — postumă — 
monumentului viu care, tulburător, ca 
și autorul Luceafărului, a fost Ion 
Creangă, implică și impune o 
viziune de reprezentare. Despre ea 
scrie însuși Călinescu în Postfața 
cărții de care ne ocupăm : „Nici 
nu poate fi îndoială că Creangă de 
aici este reprezentarea noastră, 
fiindcă el nu poate trăi decît rînd 
pe rînd prin opera de interpretare a 
fiecăruia. Dar interpretarea aceasta 
e obiectivă, pentru că se bizuie pe 
documente. Oricît ar încerca alt
cineva să dea o altă interpretare 
«mai obiectivă», el nu va putea 
decît să ajungă cam la aceeași 
viziune cîtă vreme izvoarele sînt 
aceleași, sau, în sfîrșit, la o impre
sie arbitrară, părăsindu-le".

Documentația blo-bibliografică 
este într-adevăi copleșitoare, indi
cată în desfășurarea cărții nu prin 
indice de subsol, ci de trimitere la 
cele 250 titluri din Bibliografia de

1) G. Călinescu Ion Creangă (vtața 
și opera), E.P.L. 1964.

2) G. Călinescu. Viața lui Mihai E- 
minescu, ed. a fV-a revăzută, E.P.L. 
1964. 

impune îmbogățirea substanțială a mij
loacelor de expresie artistică, înnoirea 
lor, depășirea rigorilor unui limbaj cu 
care ne-am obișnuit, pe care într-o mă
sură mai mare sau mai mică îl stăpî- 
nim, dar care — el singur — se do
vedește îngust pentru a comunica, la 
nivelul de receptivitate al publicului, 
mesajul artistic al vremii noastre.

O adaptare a alfabetului de dans 
academic la gustul timpului s-a 
făcut întotdeauna. Dar o adaptare în 
limitele unor tipare precise, care îi 
aparțin. Sprijinindu-se pe o disci
plină de antrenament cu totul excep
țională, care continuă să rămînă o bază 
inatacabilă pentru orice trupă de ba
let serioasă, dansul academic este pus 
în fața necesității de a acoperi diversi
tatea cerințelor actuale. De aici, o mul
țime de experiențe care, în general, 
au dezvăluit posibilități de expresie ne
folosite pînă acum.

Nu este locul aici să enumăr toate 
încercările de a inova arta dansului de 
pe o anumită poziție mai independen
tă în raport cu partitura muzicală, de
corul și costumele. Am să rețin însă 
atenția asupra faptului, confirmat de 
experiență, că nu orice tentativă de a- 
ceastă natură trebuie socotită valabilă 
pentru simplul motiv că tinde către o 
depășire a vechiului. O mulțime din a- 
ceste „înnoiri" — care au scontat nu
mai efectul de surpriză ori s-au rezumat 
la o simplă speculare formală a mișcă
rilor în dans, fără a urmări o expresi
vitate sporită, concentrată, fără a se 
apropia de receptivitatea, de sensibili
tatea publicului larg — au căzut.

Limbajul către care cred că ar 
trebui să tindem — urmărind descătu
șarea tuturor lesurselor expresive ale 
mișcării, ale gestului omenesc în scopul 
realizării emoției artistice — ar avea 
ceva din plasticitatea dansului popu
lar, ale cărui forme îmbracă cele 
mai felurite trăiri. Pentru aceasta 
pledează de altminteri experiența unor 
coregrafi și a unor ansambluri presti
gioase din diferite țări, inclusiv pro
pria noastră experiență. Prezentat pe 
scena T.O.B., baletul „Priculiciul" a 
constituit, din acest punct de vedere, 
o reală reușită : aciditatea expresiei ar
tistice lovește aici imobilitatea ridicolă 
a superstițiilor, servind intențiile sati

la sfîrșit. Dar decantînd întreg acest 
material, G. Călinescu realizează o 
adevărată operă de creație, înce- 
pînd cu căutarea filiației (ardelene) 
în trecut a părinților lui Creangă, 
continuînd cu revelarea (și nu sim
pla „evocare") a datelor mediului 
familial și, prin extensie, rural, de 
la munte, moldovenesc al copilului 
și adolescentului Ionică a lui Ștefan 
a Petrii Ciubatariul, urmărindu-1 la 
școala de catiheți de la Fălticeni, la 
„fabrica de popi' de la Socola Ia
șilor anului 1855, punîndu-1 în fața 
morții timpurii a tatălui în iunie 
1858, cînd rămîne un soi de cap al 
familiei, marcîndu-i momentul căsă
toriei, în 1859, spre a putea deveni 
diacon, menționîndu-1, în anul șco
lar 1861—62 pe Creangă printre cei 
14 studenți care frecventează facul
tatea de teologie, deschisă cu mare 
solemnitate de Kogălniceanu la 26 
octombrie 1860, dar care se des
ființează după 2 ani. Ca secvențele 
unui film vor urma apoi celelalte 
momente ale vieții lui Creangă : 
numit institutor în mai 1864, între 
1866 și 1872 face și „ceva politica- 
le", în tabăra liberală ; în 1868 pu
blică primul abecedar ; în 1875 e 
prezentat de Eminescu la „Junimea”, 
publică în Convorbiri literare 
„Soacra cu trei nurori”, e declarat 
admirabil „scriitor poporal', iar 
Maiorescu va consfinți de la Bucu
rești că scrierile lui „sînt o adevă
rată îmbogățire a literaturii noas
tre”. In cap. XII sînt descriși cei 
din urmă ani și moartea (la 31 de
cembrie 1889).

Ultima pătrime a volumului e 
consacrată studiului operei propriu- 
zise (cea mai mare parte a textului 
de aici va intra mai apoi în capito
lul respectiv din Istoria literaturii 
romîne). Cu un subtext polemic,

Călinescu demonstrează în ce con
stă valoarea artistica a lui Crean
gă, a poveștilor, „aci adevărate 
nuvele de tip vechi, aci narațiuni 
fabuloase (...), și ele dezvoltări ale 
unei observații morale milenare” ; a 
Amintirilor, în care nu există „pro
ză”, întrucît partea naratorului este 
un monolog care cuprinde foarte 
puțina observație și mai mult jude
căți despre lucruri și exclamații, 
într-o nevoie de descărcare lirică : 
în sfîrșit, a nuvelei care e Moș 
Nichifor Coțcariul.

Dar unde artistul, creatorul Căll- 
nescu depășește noțiunea curentă 
de istoric și critic literar sau, altfel 
spus, unde istoricul literar de tip 
călinescian își afirmă mai pregnant 
însușirile specifice ? Neîndoios, in 
acele capitole unde, ca un veritabil 
romancier, proiectează astfel pe 
omul de știință — pe „etnograf”, pe 
„sociolog” sau pe „biograf" — încît 
aprecierile — de raportare și fina
litate obiectivă — prind viață sub 
ochii cititorului ca una din cele mai 
pregnante realități social-umane. 
Astfel, chiar din cap. I al cărții, 
vrind să ne introducă, retrospectiv, 
în mediul unei civilizații rurale de 
munte, ca aceea din Moldova 
Humuleștilor lui Creangă, Călinescu 
Înfățișează ochilor noștri o viziune 
panoramică asupra întregii regiuni, 
la stingă și de-a dreapta Șiretului, 
care „împarte Moldova (...) în două 
ținuturi fundamental deosebite”. 
Aici, biograful lui Creangă va cău
ta și va descoperi „o stăruință în 
automatism, arhaitatea, oroarea de 
amestecătură, gîndirea obiectivă și 
expresia proverbială", bun temei 
pentru a afirma : „povestitorii sînt 
aproape toți de la munte". Urmea
ză, caleidoscopic, ca într-o retros
pectivă de structură romanescă, dar

rice ale libretului. Alte spectacole însă, 
cum au fost „Haiducii" sau „Călin", 
mi s-au părut în bună parte tributare 
unor forme mai vechi de expresie co
regrafică.

M-am gîndit de multe ori la utilita
tea unor clarificări privind însăși con
cepția spectacolului de balet, deoarece 
problemele de limbaj nu pot fi rezolva
te decît piin contribuția tuturor celor ce 
slujesc baletul romînesc și pe temeiul 
unei perspective largi în ce privește re
sursele, funcțiile și locul pe care arta 
noastră îl ocupă în contextul vieții so
ciale. Viabilitatea și implicit calitatea 
artistică reală a oricărei soluții inova
toare este condiționată în primul rînd 
de adîncimea mesajului uman pe care-1 
conține.

Desigur, drumul spre acest mod de 
expresie propriu experienței noastre de 
viață, particularităților culturii noastre 
nu este deloc ușor. Păstrînd o atitudine 
critică față de schematizările arbitrare, 
ca și față de preluarea neasimilată a 
unor formule și experiențe coregrafice 
de „ultimă oră", este necesar să mergem 
direct la emoție, fără încărcătura na
turalistă care ne dă doar iluzia și nu 
esența profunzimii. Teama de nereușită, 
de exces nu trebuie să ne inhibe elanul 
creator, să ne osifice în forme pe lingă 
care viața trece nepăsătoare fiindcă 
sînt depășite. Deoarece prin dans se pot 
sugera trăiri de la cele mai subtile pînă 
la acelea pătrunse de o intensitate vi
guroasă, ceea ce mă preocupă întot
deauna este să-mi imaginez mișcările, 
ritmurile corpului omenesc care pot re
prezenta cît mai caracteristic această 
diversitate, în scopul obținerii unei ex
presivități artistice maxime. In cadrul 
pe care-1 oferă libretul, partitura muzi
cală, expresivitatea maximă despre care 
vorbesc presupune o viziune clară, în
chegată asupra baletului respectiv, sub
ordonarea tuturor mijloacelor reliefării 
conținutului. Trebuie să ne ferim de 
tendința de a ne crampona de formule, 
de a fetișiza virtuozitatea tehnică, pri
vită uneori ca un scop în sine.

Arta este sinonimă cu febra crea
toare, cu invenția și căutarea. „Mai de
parte" este un domeniu al necunoscu
tului, pe care trebuie să-l exploreze 
orice artist și orice școală de artă. A- 
cest „mai departe" înseamnă în primul 
rînd cunoașterea vieții, a oamenilor în 
mijlocul cărora trăim, înseamnă cul
tură, muncă perseverentă, respingerea 
rutinei. Desigur, reușitele nu vin din- 
tr-odată, peste noapte. Dar pentru a 
ajunge la ele trebuie să ieșim din imo
bilitatea care se face adeseori resimțită, 
în munca noastră, a maeștrilor de balet. 
Trebuie să căutăm, să experimentăm nu
de dragul experimentului, ci pentru a 
găsi un veșmînt artistic apt să oglin
dească bogăția spirituală, sentimentele, 
bucuriile, năzuințele contemporanilor 
noștri. Aci confruntarea experienței 
proprii cu experiența altor școli core
grafice, pe care e necesar să le studiem 
preluînd creator tot ceea ce au valoros 
— îmbogățirea antrenamentului clasic 
cu elemente ale dansului modern ar 
deschide școlii noastre de balet per
spectivele pe care le dorim cu toții. 
Nu prin încercări sporadice, ci printr-o 
muncă colectivă, cu orizont larg, se 
poate realiza spectacolul de balet de 
concepție înaintată, de înaltă ținuta. 
Teatrele muzicale au de spus în acest 
sens un cuvînt hotărîtor, stimulînd în 
mai mare măsură pe compozitori, pe 
creatorii de librete spre realizarea unor 
balete cu o tematică generoasă, într-o 
concepție nouă, mai îndrăzneață, de o 
vie expresivitate.

Ster» POPESCU

Traduceri din literatura 
universală

Dintre lucrările apărute în 
ultima vreme în Editura pentru 
literatură universală amintim : 
„TEATRUL RENAȘTERII EN
GLEZE" (vol. I — Predecesorii 
lui Shakespeare, vol. II — Con
temporanii lui Shakespeare) — în 
romînește de Ana Cartianu, Leon 
Levițchi, Dan Duțescu, Mihnea 
Gheorghiu, studiu introductiv de 
Ana Cartianu; Juliusz Slo- 
wacki : „TEATRU" — în romî
nește de Miron Radu Paraschi- 
vescu, C. Nisipeanu, Elena Lintza, 
studiu introductiv de Stan Velea 
(în colecția „Clasicii literaturii u- 
niversale") ; volumul „TEATRU 
FRANCEZ CONTEMPORAN", 
reunind piese de Jean Anouilh, 
Jean Cocteau, Jean Giraudoux 
Eugen Ionescu, Armand Salacrou, 
Jean-Paul Sartre în traducerea 
lui Valentin Lipatti, M. Radnev 
și Victoria Gheorghiu, F. Brunea- 
Fox, Florica Șelmaru, Paul B. 
Marian, Romulus Vulpescu, și cu 
o prefață de Elena Vianu ; volu
mele de versuri „SONETE" de 
Michelangelo (în romînește de 
C.D. Zeletin), „TRAGEDIA OMU
LUI", poem dramatic de Madăch 
Imre (traducere de Octavian 
Goga, studiu introductiv de I. D. 
Bălan), „POEZII" de Rafael Al
berti (în romînește de Veronica 
Porumbacu și Geo Dumitrescu, 
introducere de Francisc Păcura- 
riu); „DRAGOSTE INTERZISĂ" 
de Jesus Lopez Pacheco (traduce
re și prezentare de Tiberiu U- 
tan) ; romanele „SUFLETUL" de 
Elsa Triolet (traducere și note 
de Sergiu Dan, prefață de Sorin 
Alexandrescu), „MOARTEA U- 
NUI EROU" de Richard Alding
ton (traducere și prefață de Radu 
Lupan), „ORGANIZAȚIA CLAN
DESTINĂ" de Mario Tobino (în 
romînește de George Lăzărescu).

bazat pe date stricte de ordin et
nografic, sociologic, psihologic, în
fățișarea vie a spațiului și timpului 
în care se situează strămoșii „erou
lui", adică ai lui Ion Creangă, în 
care acesta s-a născut și a copilă
rit, din care Amintirile de mai 
tîrziu se vor concretiza artistic, a 
cărui esență umană o vor plasticiza 
poveștile.

Intr-o succesiune de cîteva por
trete, Ion Creangă va străbate, prin 
paginile cărții, timpul pînă la noi. 
Iată-1 între 13 și 15 ani, făcînd cele 
mai multe din năzdrăvăniile de car» 
vorbește partea a Il-a a Amintiri
lor : furînd cireșe din ograda mătu- 
șii Mărioara și pupăza din pom, 
ajutînd Smarandei la tors, ținîndu-se 
de tot felul de ghidușii, profilin- 
du-se așa „cum va fi toată viața — 
ca toți oamenii mincăcioși, băutori, 
înclinați la obezitate roșcată — 
vorbăreț, plin de jovialitate și nă- 
scocitor de glume”. Iată-1, apoi, in
stitutor la Iași, „un om vesel, fără 
astîmpâr, mușcător și chiar colțos, 
plin de sentimentul valorii sale", 
„un moș Ion Roată tlnăr, încredințat 
că are un rol de jucat în viața nou

Oaspeți ai Orchestrei 
Cinematografiei

Un dirijor iugoslav — 
Mladen J a gust — și un so
list sovietic — violonistul 
Eduard Graci — s-au in- 
tilnit duminică seara pe 
scena Ateneului pentru a 
concerta împreună cu Or
chestra Cinematografiei 
intr-un program alcătuit 
din lucrări de Wagner, 
Brahms fi Șostakovici. Încă 
din Uvertura la opera 
„Tanhauser" de Wagner, 
Mladen Jagust a apărut ca 
un dirijor cu temperament 
vulcanic care „poartă" cu 
el orchestra, insuflindu-i 
propria sa energie. Această 
manieră caracteristică, pli
nă de elan, a fost continu
ată și în acompaniamentul 
concertului de Brahms. 
Imaginea cea mai elocven
tă a talentului lui Jagust

a oferit-o, după părerea 
mea, partea a doua a con
certului, prin execuția 
Simfoniei I de Șostakovici. 
Vigoarea șefului de or
chestră, înclinația sa către 
o dinamică de mare efect, 
se sprijină pe calități pro
fesionale serioase : mode
larea intens expresivă a 
frazelor, precizia, atenția 
acordată tuturor amănun
telor. Răspunzînd cu de
plină participare la solici
tarea dirijorului, Orches
tra Cinematografiei a dat 
simfoniei lui Șostakovici o 
execuție remarcabilă, la 
realizarea căreia au con- 
fribuil, în fruntea ansam
blului, șefii de pupitre ale 
diferitelor grupuri instru
mentale, susținînd nume

EXPOZIȚII
• In sala Dalles este deschisă 

expoziția retrospectivă Ion Țucu- 
lescu, cuprinzînd cîteva sute de 
tablouri din toate perioadele de 
creație ale artistului.

• La Galeria de artă a Fondu
lui plastic din bd. Magheru 20 ex
pune pictorul Ion Mirea.

• O expoziție de gravură și de
sene realizate de Maria Manoles- 
cu poate fi vizitată in sala din 
Calea Victoriei 132.

lui stat (sintem după Unire), bănu- 
ielnic împotriva boierilor, un om 
care se face «a nu pricepe» și-și 
însușește vorbele mojic, ghiorlan și 
dobitoc cu o umilință falsă, în care 
se ascunde ironia și încredințarea 
că numai el, ca țăran, e deștept". 
Dar, în această etapă a vieții erou
lui său, Călinescu ne aduce tot 
atît de viu în lumina retrospectivei 
și pe Titu Maiorescu, care „n-avea 
decît 22 de ani, cînd, la 4 decem
brie 1862, sosea la Iași ca profesor 
la Universitate și director al 
Liceului Național", „tînăr cu studii 
temeinice în străinătate", avînd „de 
pe atunci fizionomia care stîr- 
nește cultul și ura". Dar Emi
nescu ? Cititorul așteaptă înfri
gurat evenimentul întîlnirii între el 
și Creangă, legînd o prietenie care 
va intra în legendă. într-adevăr, 
„în toamna anului 1874 apare pe 
ulițele lașului un tînăr straniu, ca 
de vreo 24 de ani, voinic, spătos, 
cu o mare frunte albă și cu o coamă 
de păr negru dat peste urechi pe 
ceafă, ca la preoții asiatici. Eia 
mereu ginditor și zimbea. Acesta se 
numea Mihai Eminescu, era poet și 
fusese numit de curînd de către 
Titu Maiorescu, ministrul instrucțiu
nii, director al Bibliotecii centrale 
din Iași". Unghiul de evocare e cel 
al opiniei publice din care se 
număra și Creangă. Urmează por
tretul Intelectual al poetului, fizio
nomia lui ideologică : „Așadar, 
poetul se făcu prietenul cercului 
«Junimea», care profesa un conser
vatorism progresist, admițînd că 
orice prefacere este buna dacă e 
cerută de natură și că orice formă 
nouă este legitimă dacă s-a ivit 
și conținutul care s-o îndreptățeas
că", dar „tinărul pletos era în 
fundul sufletului indignat și pe așa- 
zisa «boierime», și pe liberali, care 
nu erau exponenții unei adevărate 
lupte de idei, ci politicieni, cruțîn- 
du-se unii pe alții, fiind toți moșieri 
și bogătași*.  în ce-1 privește pe 
Creangă, el trecu la „Junimea*  
„de la scaunul dinspre ușă, pe care 
sta smerit, în fruntea adunării, lă- 
sîndu-s» cu toată făptura-i groasă 
și mișcînd îndrăzneț basmaua-i ro
și»'. La iei de vii sînt episoadele 

roasele intervenții solistice 
ale partiturii.

Eduard Graci face parte 
din generația violoniștilor 
sovietici care s-au afirmat 
temeinic în anii din urmă. 
El este un instrumentist 
format, ale cărui execuții 
au un incontestabil nivel 
concertistic, chiar dacă a- 
supra concepției de inter
pretare pot exista, sub li
nele aspecte, puncte de 
vedere diferite. După con
certul de Brahms, Eduard 
Graci a acordat, la cererea 
publicului, două suplimen
te — un Capriciu de Pa
ganini și un „Dans gru
zin" de Maciavariani în 
care virtuozitatea violonis
tului, triumfătoare asupra 
tuturor dificultăților, s-a 
făcut pe deplin anrecmtă.

Radu GHECIU

• „Istoria gravurii italiene" 
este prezentată la sala Dalles.
• „Monumentele arheologice 

din Turcia" se intitulează expo
ziția organizată la Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu", din str. 
Enei nr. 1.

• Sculptorul I. Tene expune la 
Galeriile de artă ale Fondului 
plastic din str. Onești nr. 1.

• „Afișe din Finlanda" — sala 
din str. Biserica Amzei nr. 5—7.

cu „diaconul răsvrătit", denun
țat a ii mers la teatru, ca și 
cele in care trage cu pușca 
în ciori sau își tunde pletele, desti
tuirea, portretul proiectînd imagi
nea scriitorului la 40 de ani („Cu 
pălăria mare pe ceafă, cu bățul 
cioturos în mină, el merge drept, 
dar scăldat în sudori (...). Pe cate
dră el suflă greu și-și descheie 
groasei» veșminte. Iar acaBâ scrie 
apoi dezbrăcat, cu o prostire în ju
rul gîtului, pentru strîngerea sudo
rilor, sau vîrît, asemeni buhaiului, 
în putina cu apă"). în sfîrșit, „la 
mai puțin de cincizeci de ani, po
vestitorul era un om îmbătrînit. Se 
puhăvise și se cernise la față și 
ochii-i căpătaseră o căutătură 
amețită, de mort cu ochi deschiși".

Oricine va sesiza forța de evoca
re a împrejurărilor de viață, a me
diului social, ca și trăsăturile pline 
de o viguroasă sugestivitate ale 
portretului fizic și moral ale lui Ion 
Creangă, proiectat în lumina inter
pretării celei mai juste, mai plau
zibile, adică mai esențiale a docu
mentelor. Procedeul retrospectivei e 
totdeauna acela al unui reflector 
de lumină, a cărui sursă se află 
permanent în mîna biografului care, 
de pe poziția de astăzi îl îndreap
tă revelator spre trecut, explorînd 
omul și epoca pe toate fațetele. De 
aici și portretul — apoi — al ope
rei propriu-zise, situarea ei pe 
scara de valori — naționale și uni
versale, — profilul ei ca expresie 
caracterologică a poporului din 
care face parte : „Creangă este o 
expresie monumentală a naturii 
umane în ipostaza ei istorică ce se 
numește poporul romîn, sau mai 
simplu, poporul romîn însuși, sur
prins într-un moment de genială 
expansiune. Iar Creangă este, de 
iapt, un anonim".

Mod de a-i confirma, adică, o 
dată în plus genialitatea, pe care 
cartea lui Călinescu t-o demon
strează cu o forță unică, — aceea 
prin care și Creangă, ca și atiția 
alți mari scriitori ai noștri, va tă- 
mînea proiectat, tablou totdeauna 
viu, în lumina perenității.

George IVAȘCU

Monumental
. . .

inspirație
Apar cîteodată sculpturi bolnave de 

gigantism ambițios, există bibelouri 
care pretind să atingă înălțimea de 
5 metri. Nimic mai penibil decît o 
sculptură meschină, umflată grotesc. 
Ce satisfacție, în schimb, produce o 
statuie în care simți că amploarea nu 
este un semn de veleitarism, ci,’ dim
potrivă, o dimensiune firească a gîn- 
dirii însăși, a concepției sculpturale I 

Astfel de calități putem saluta în 
lucrarea recentă a lui I. Vlad, insfa-. 
lată la Onești, pe timpla unei con*  
strucfii moderne. E o lucrare de r<^ 
bustă respirație, artistul are îndrăz
neala dar și seva trebuitoare marilor 
desfășurări O femeie întind® b 'ele 
într-un gest larg, spre pruncul 'său, 
tandrețea ei maternă poartă un accent 
aproape grandios. Suspendată pe tim
panul noului spital din Onești, această 
formă de aramă proiectează umbre 
de un desen fantastic pe dalele clare 
ale fundalului său de travertin. Com
poziția e străbătută de o tensiune di
namică, uriașa de 5 metri e blinda și 
teribilă în același timp.

Căci viziunea lui Vlad refuză co
rectitudinea fadă, respinge falsa „per
fecțiune" de tip academist, șub care 
se ascunde tocmai lipsa fervorii și a 
inspirației; de aici, energia brațului a- 
cela care înaintează imens, adevărată 
hieroglifă a puterii generoase. Să ex
plicăm valoarea unor astfel de hiper
bole ? „Licențe" față de gramatica 
academismului, ele au calitatea de a 
exprima viguros emoția, dăruind fru
musețe și accent atitor prestigioase 
opere de artă.

Menită a sta prinsă ca o agrafă de 
aramă pe acest piept de zid, sculp
tura lui Vlad nu e, totuși, o simplă 
emblemă caligrafică. Suspendată, ea 
e gîndită (monumental,' depășind ne
îndoielnic acel decorativism manierat 
pe care unii artiști îl iau drept sin
teză. Această formă cu rotunjimi or
namentale nu se reduce la o existență 
stilizat lineară, ci poartă un dialog 
bogat cu spațiul. Pe această streașină 
înaltă, gestul copilului e acut și ex
ploziv, fătul viteaz nu se arată spe
riat de golul de sub dînsul.

Motivul artistic al maternității l-am 
Intîlnit și altădată în creația sculpto
rului. Un grup de prin 1962 se înfă
țișa compact, mama șe apleca enormă 
asupra pruncului mărunt și drept ; pă 
rea pămîntul însuși, proteguind ivirea 
unei flori, lată, acum, sculptorul se 
orientează spre forme deschise ; mo
tivul, odinioară strîns, se desfășoară 
triumfal și vast. Dar și în această o- 
peră se poate descifra, subiacentă, fot 
o metaforă a pămîntului — și a țării. 
Lîngă o asemenea imagine poți să 
rostești vorbele cu care un poet stră
vechi își cinstea țara, pămînful său 
natal : „maică a eroilor și a recolte
lor", spunea Vergilius.

Ce este mai cu seamă îmbucurător, 
caracteristic pentru epoca noastră, e 
c| asemenea înțelesuri și izbînzi se 
pot desprinde intr-o lucrare destina
tă unui oraș de provincie. Pe acerie 
locuri, unde prezentul socialist tn>' 
mislif o impunătoare industrie, legen
da așeza acel stejar vestit, legat de 
numele marelui Ștefan. Astăzi copa
cul de demult, de la Borzești, a che
mat pe tărîmurile de acolo apariția 
unor rețele arborescente, rămuriș ne- 
sfîrșit de țevi strălucitoare și de con
ducte. Să urmărim schema sculpturii 
lui Vlad, mișcarea ei imperios orizon
tală, razantă pe zid, care se întoarce 
apoi în sus, îndărăt, cu o putere a- 
păsată, incetinindu-și parcă ritmul — 
ca o aluzie imprevizibilă la îndoitura 
unghiulară a traseelor arborescente de 
la Onești și Borzești ; se poate spune 

că brațul de aramă al femeii, întors 
ca crosă uriașă, a crescut din același 
trunchi, el stă sub zodia locului.

In creația lui Vlad, sculptura de ta'ă 
constituie un moment semnificativ, 6 
operă capabilă să-l reprezinte unitar, 
peste experiențele uneori disparate 
prin care a trecut în ultimii ani, Pe a
cest drum de expresivitate aspră se cer 
poate, eliminate unele insistențe ana
litice care apar în modelarea unor 
fragmente, de pildă, degetele și pal
ma femeii însă e limpede ca o atare 
compoziție se înscrie ca un punct de 
seamă în evoluția artei noastre mo
numentale. E un drum fecund, o ase
menea alianță curajoasă cu arhitectu
ra. Proiectantul clădim, Emilian Ma- 
chedon, a subordonat cu înțelegere 
această suprafață arhitectonică sculp
turii Aș remarca însă unele stîngăcii, 
unele detalii inutil vizibile, în tehnic» 
montării pe zid a statuii. Acordul 
sculpturii cu arhitectura presupune 
o întreagă scenografie modernă a 
distanței, a efectelor de perspectivă. 
In fața artei noastre monumentale stau 
drumuri rodnice. O lucrare ca aceea 
a sculptorului Vlad este un stimulent 
și o dovadă.

Dan HAULICA
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ECONOMIE • FINANȚE • STATISTICA
DUPĂ INTRAREA IN FUNCȚIUNE
Ă NOILOR OBIECTIVE

La dezvoltarea în ritm înalt a eco
nomiei naționale contribuie realiza
rea, an de an, a unui volum sporit 
de investiții cu eficiență ridicată. In 
perioada 1960—1964, totalul investi
țiilor a fost de aproximativ două ori 
mai mare decît în cei cinci ani pre- 
cedenți. In anii șesenalului au in
trat în funcțiune în diferite ramuri 
industriale sute de întreprinderi și 
secții noi, iar numeroase fabrici și 
uzine au fost reutilate, dezvoltate 
sau modernizate.

Eficacitatea economică a investi
țiilor, a tehnicii moderne cu care 
sînt înzestrate noile unități indus
triale și întreprinderile existente își 
găsește reflectarea în ritmul susți
nut al creșterii producției industria
le, precum și în faptul că, în ul
timii ani, au fost puse în funcțiune 
obiective importante, în termene 
mult mai scurte decît în trecut. A- 
ceasta constituie o realizare deose
bită în înfăptuirea sistematică a 
programului de investiții elaborat 
de partid și guvern.

Așa cum s-a subliniat la ulti
ma sesiune a Marii Adunări Na
ționale, pentru sporirea eficienței 
economice a investițiilor, o problemă 

-,tot atît de importantă ca și cea a 
respectării termenelor planificate de 
punere în funcțiune o constituie rea
lizarea grabnică de către noile uni
tăți industriale a indicatorilor tehnici 
și economici proiectați. Aceasta este 
considerată, pe bună dreptate, ca o 
sarcină de interes general, avînd o 
mare însemnătate pentru respecta
rea diferitelor corelații între ramuri, 
prevăzute în planul de stat, pentru 
realizarea mai devreme a unor pro
duse necesare economiei naționale. 
Totodată, prin scurtarea perioadei 
de îndeplinire a indicatorilor stabi
liți, se începe recuperarea grab
nică a fondurilor cheltuite pînă la 
darea în exploatare a noilor între
prinderi industriale, iar economiei 
naționale i se asigură nu numai pro
duse de un nivel calitativ înalt, dar 
și economii și beneficii, într-un cu- 
vînt, acumulări bănești.

Cadrele pregătite 
din vreme

Cunoscînd nivelul parametrilor ce 
urmează a fi obținuți, profilul și ca
racteristicile producției din docu
mentația tehnică, variantele fluxului 
tehnologic, beneficiarul are posibili
tatea de a lua din vreme măsuri efi
ciente care să asigure, în final, des
fășurarea normală a fabricației, ob-, 
ținerea de la început a unor produse 
de calitate și, implicit, scurtarea du
ratei de realizare a indicatorilor. In 
această privință, o preocupare de 
prim ordin a beneficiarilor de in
vestiții constituie pregătirea din 
timp a cadrelor, specializarea lor 
Corespunzător deservirii în bune 
condiții a unităților industriale noi.

La Combinatul de îngrășăminte 
chimice de la Turnu Măgurele s-au 
luat măsuri din vreme în vederea 
pregătirii muncitorilor și tehnicieni
lor care aveau să lucreze la fabrica 
de acid sulfuric. Aproximativ două 
treimi din numărul lor au luat parte 

j activ la montarea utilajelor și la 
probele tehnologice, restul fiind de
tașați pentru calificare și speciali
zare la unități similare din țară. 
Participînd Ia montajul instalațiilor 
complexe, la probele tehnologice, 
cadrele tehnice din noua fabrică au 
avut posibilitatea să-și însușească te
meinic procesul de fabricație, să ur
mărească atent funcționarea utilaje
lor, să se familiarizeze cu condițiile 
producției. Aceasta a influențat po
zitiv activitatea fabricii, care în nu
mai două luni de la punerea în func
țiune a realizat parametrii proiectați.

Nu în același mod a fost rezolvată 
de la bun început problema recru
tării și pregătirii muncitorilor și teh
nicienilor necesari deservirii instala
țiilor Fabricii de mobilă din Focșani. 
Aici numai în ultimul timp s-au or
ganizat cursuri de calificare și ri
dicare a pregătirii profesionale a 
muncitorilor.

Totul pus la punct 
în perioada probelor 
tehnologice

In realizarea mai devreme a indi
catorilor tehnici și economici proiec
tați, un rol important revine nu nu
mai beneficiarilor, ci și constructori
lor, mentorilor și furnizorilor de u- 
tilaje. Cei care au luat parte la exe
cuția lucrărilor fabricii de ulei „U- 
nirea" din Iași, de exemplu, s-au 
străduit să monteze utilajele cores
punzător proiectului, să execute lu
crări de bună calitate. După mon
tajul instalațiilor, constructorii, mon- 

. lorii și furnizorii de utilaje au parti
cipat la rodajul mașinilor, la efec
tuarea probelor tehnologice, acordînd 
beneficiarului asistența tehnică ne
cesară. O asemenea colaborare între 
toți factorii principali, care au con

Pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a controlorilor revizori

La Sinaia se desfășoară, 
în această lună, un in
structaj cu controlorii re
vizori de la toate direcțiile 
de control și revizie din 
țară și cu absolvenții 
I.S.E. din ultimii ani, re
partizați la aceste direcții. 
Cursurile urmăresc per
fecționarea cunoștințelor 
profesionale ale controlo
rilor revizori, în vederea 
ridicării nivelului calita- 
jjv al controlului financiar. 

Ele se desfășoară pe baza 
unei tematici cuprinzînd 
cele mai importante pro
bleme de control și au un 
pronunțat caracter practic. 
Se studiază probleme ale 
verificării planului de pro
ducție și al prețului de 
cost, ale planificării și uti
lizării fondurilor de sa
larii, ale controlului întoc
mirii balanțelor de veni
turi și cheltuieli, ale sta
bilirii normelor de stoc.

tribuit la realizarea acestui obiectiv 
industrial, nu putea să nu ducă la 
rezultate eficiente. In mai puțin de 
12 luni, fabrica ieșeană a atins pa
rametrii proiectați.

La numeroase alte unități, printre 
care Fabrica de plăci fibrolemnoase 
din cadrul C.I.L.-Comănești, instala
ția de distilare de la Rafinăria Brazi, 
indicatorii tehnici și economici pre- 
văzuți în proiecte au fost atinși în 
6—15 luni de la intrarea în produc
ție. Exemplul lor confirmă încă o 
dată că de felul cum se execută ro
dajul și probele tehnologice depinde 
în mare măsură scurtarea duratei de 
îndeplinire a parametrilor stabiliți, 
încă în perioada probelor tehnolo
gice se pune la punct funcționarea 
utilajelor, se pot descoperi o serie de 
locuri înguste, prin eliminarea cărora 
se obțin sporuri de producție. Și 
încă un lucru important. In între
prinderile enumerate s-a urmărit în 
ce măsură primele produse realizate 
corespund cerințelor calitative pre
văzute de proiecte.

Cu totul altfel se întîmplă atunci 
cînd rodajul și probele tehnologice 
nu sînt executate în mod corespun
zător. Timpul cîștigat la construirea 
obiectivului se pierde nejustificat 
prin diferite opriri ale utilajelor și 
instalațiilor care au nevoie de reme
dieri, ceea ce duce la realizarea doar 
în parte și după o perioadă îndelun
gată a indicatorilor tehnici și econo
mici proiectați. Iată de ce conduce
rile întreprinderilor au îndatorirea 
de a face tot ce este cu putință ca 
să se asigure de la început o func
ționare ireproșabilă a tuturor in
stalațiilor, indiferent dacă este vor
ba de mari uzine sau de lucrări de 
mai mică însemnătate.

Tot atît de important este ca in
stalațiile auxiliare să fie terminate 
o dată cu construcțiile de bază. Con
siderăm că trebuie prevenite aseme
nea situații ca cea petrecută la Com
binatul de industrializare a lemnu
lui din Pitești, unde deși au fost co
relate termenele de dare în exploa
tare a lucrărilor principale cu cele 
ale investițiilor conexe, totuși aces
tea din urmă nu au fost executate 
după grafic ; între altele, s-a recurs 
la unele soluții provizorii în alimen
tarea cu energie termică, pentru care 
au fost necesare însă cheltuieli su
plimentare.

Stricta urmărire 
a îndeplinirii parametrilor

Indicatorii tehnici și economici 
prevăzuți în documentația tehnică 
aprobată pentru un obiectiv indus
trial se realizează în anumite pro
porții și la anumite perioade, unii în 
creștere, iar alții în scădere. Mi
nisterele. celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale au da
toria ca în fiecare etapă să înde
plinească măsurile prevăzute în re
glementările în vigoare, în vederea 
atingerii parametrilor tehnici și e- 
conomici în maximum 24 luni de la 
punerea în funcțiune a noilor obiec
tive. în cadrul acestui termen, pro- 
iectanților le revine sarcina de a în
tocmi grafice cu etapele și pro
porțiile de îndeplinire a parame
trilor stabiliți. Concomitent, ei urmă
resc gradul de îndeplinire a acestor 
indicatori, pe baza dărilor de seamă 
statistice primite de la întreprinde
rile respective. După părerea mea, 
în cel mai scurt timp organiza
țiile de proiectare și ministerele tre
buie să rezolve și altă problemă. 
Este vorba de definitivarea norme
lor de durată a probelor tehnologice 
și a normelor de realizare în timp a 
parametrilor tehnici și economici, dat 
fiind că termenele fixate au expirat 
de mult.

Unul din indicatorii care permit 
să se aprecieze stadiul de îndeplini
re a acestor parametri este calitatea 
produselor. îmbunătățirea calității 
producției de către colectivul Uzine
lor sodice Govora, o dată cu atinge
rea capacității proiectate, s-a reflec
tat în faptul că întreprinderea a 
putut începe recuperarea investiți
ilor mai devreme. Conducerea a- 
cestei întreprinderi s-a îngrijit de 
repartizarea judicioasă a cadrelor în 
secțiile de fabricație, de buna orga
nizare a producției. Consecința: pro
ducția, productivitatea muncii au 
crescut față de nivelele prevăzute 
în proiect, iar prețul de cost a scă
zut continuu.

Controlul financiar intern și a- 
paratul de inspecție bancară, în ca
drul sarcinilor ce le revin, urmă
resc aplicarea măsurilor stabilite în 
vederea perfecționării activității e- 
conomice a noilor întreprinderi. Prin 
aceasta, organele financiar-bancare 
contribuie la realizarea într-un ter
men scurt a parametrilor din pro
iecte la noile capacități de producție 
puse în funcțiune.

Radu CIURILEANU
controlor revizor general adjunct 
in Ministerul Finanțelor

Alte teme privesc modul 
de verificare a gestiunilor 
în bani și valori materiale, 
a operațiilor de casă și 
decontare în vederea iden
tificării cheltuielilor ne- 
economicoase și neproduc
tive sau probleme de în
drumare a controlului fi
nanciar intern în scopul 
îmbunătățirii activității. fi
nanciare a întreprinde
rilor.

Combinatul de industrializare a lemnului din Blaj

Mașini de calcul 
in construcții

Institutul de proiectări în construc
ții și materiale de construcții și de 
cercetări pentru materiale de con
strucții dispune de două mașini me- 
cano-electrice, alfanumerice, cu aju
torul cărora se execută calcularea și 
redactarea devizelor pe categorii de 
lucrări. Față de modul de lucru 
practicat anterior, cu aceste mașini 
s-au obținut : reducerea duratei de 
elaborare și calcul a devizelor, con
trolul automat al calculației pe ar
ticol de deviz, posibilitatea măririi 
numărului de exemplare dactilogra
fiate, sporirea preciziei operațiilor.

Trustul I construcții-montaj Bucu
rești, dotat cu o mașină de contabi
lizat cu 45 de totalizatoare, execută 
lucrări atît pentru contabilitatea cen
trală, cît și pentru unele unități. La 
această mașină s-au experimentat 
și realizat programări pentru întoc
mirea statelor de salarii pentru per
sonalul tehnico-administrativ, pre
cum și pentru centralizarea bilanțu
rilor contabile sau dărilor de seamă 
statistice.

Fabrica de acid sulfuric din Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu 
Măgurele

Corelarea prețurilor cu ridicata, 
practicate în relațiile dintre între
prinderile și unitățile economice, 
este o problemă care stă în aten
ția organelor economice centrale 
și a economiștilor din fabrici și 
uzine. Cerința obiectivă ca aces
tea să fie stabilite în anumite ra
porturi față de valoare, ca și ne
cesitatea menținerii nivelului ge
neral al prețurilor impun corela
rea judicioasă a prețurilor cu ri
dicata ale noilor produse cu cele 
existente la produsele asemănă
toare, comparabile, denumite eta
lon

Cele mai frecvente metode de 
corelare a prețurilor cu ridicata 
folosite în prezent constau în com
pararea prețurilor noilor produse 
cu cele ale produsului etalon, 
compararea factorilor tehnico-e- 
conomici care caracterizează efi
ciența, respectiv utilitatea produse
lor, precum și încadrarea în serii
le și haremurile de prețuri existen
te. Deci, față de un nivel general 
dat, prețurile cu ridicata ale noi
lor produse se stabilesc nu numai 
în funcție de prețul de cost, prin 
formare, ci prin corelare cu prețu
rile celorlalte produse care satis
fac necesități asemănătoare. Fi
rește, este nevoie să se cunoască 
și prețul de cost al noilor produ
se, pentru a ne da seama de efi
ciența economică a fabricării lor.

Practica de pînă acum demon
strează că un preț cu ridicata ju
dicios stabilit, prin compararea 
cheltuielilor de producție, presu
pune determinarea cît mai exactă 
a prețului de cost mediu pe ramură 
pentru produsul etalon, evaluarea 
și luarea în calcul a deosebirilor 
calitative între produsele ce se 
compară. E nevoie, totodată, să se 
aibă în vedere dacă prețul produ
sului respectiv reflectă la un mo
ment dat prețul de cost și rata ren
tabilității grupei din care face 
parte. In stabilirea prețurilor cu 
ridicata la produsele fabricate de 
întreprinderile și secțiile noi, este

UTILIZAREA MIJLOACELOR
Mijloacele circulante sînt o parte a avuției naționale. Stabilirea vo

lumului acestor mijloace in concordanță cu necesitățile concrete ale fie
cărei întreprinderi și utilizarea lor rațională constituie o problemă de o 
deosebită importanță economică. Pe această bază pot fi scoase la iveală 
însemnate rezerve de fonduri materiale și bănești necesare economiei 
naționale. în legătură cu rezultatele obținute în utilizarea mijloacelor 
circulante de întreprinderile constructoare de mașini, redăm răspunsul 
tov. Gheorghe Nestorescu, director în Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, la întrebările adresate de redactorul ziarului nostru, 
Gh. Vîlceanu.

I
Ce rezultate s-au obținut în u- 
tilizarea mai eficientă a mijloa
celor circulante ?

De regulă, cînd se vorbește de fo
losirea tot mai eficientă a mijloace
lor circulante se are în vedere ca 
îndeplinirea planului de producție să 
aibă loc, de la un an la altul, cu un 
volum relativ mai redus de aseme
nea mijloace. în industria construc
țiilor de mașini s-au obținut rezul
tate bune în această privință. Pro
ducția realizată cu 1 000 lei mijloa
ce circulante a crescut în 1964 cu 
aproape 32 la sută față de 1959. Or
ganele ministerului nostru urmăresc 
sistematic cum sînt utilizate mijloa
cele circulante ale întreprinderilor. 
Trimestrial, ele analizează cu con

TRIBUNA ECONOMISTULUI

CORELAREA JUDICIOASÂ
A PREȚURILOR CU
bine să se analizeze și prețul pre
văzut de proiect.

Marea majoritate a întreprinde
rilor propun spre avizare prețuri 
cu ridicata care au la bază ana
lize tehnico-economice temeinice 
și multilaterale. Aceasta dovedeș
te că se orientează just în alege
rea procedeului de corelare, iau în 
calcul caracteristicile tehnico-eco
nomice esențiale, țin seama de 
condițiile de fabricație ale produ
selor care se compară, contribuind 
astfel Ia menținerea unui sistem de 
prețuri închegat, coordonat și unic.

Au fost cazuri, ce-i drept puține 
la număr, cînd unele întreprinderi 
au propus prețuri cu ridicata 
(prin corelare) mai mari decît 
cele care ar fi necesare, cu 
scopul de a-și îmbunătăți si
tuația rentabilității, respectiv a 
beneficiului, pe o cale care nu ne
cesită eforturi de a se descoperi 
noi rezerve de reducere a prețu
lui de cost. Astfel, organele de 
prețuri de la Uzinele mecanice Tr. 
Severin au propus un preț cu ridi
cata pentru cargoul de 1 600 t.d.w., 
care nu a fost avizat de organele 
în drept fiind considerat prea mare 
și insuficient fundamentat în ra
port cu prețul produsului luat ca 
etalon. La fel, cînd unele între
prinderi aparținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor au solicitat a- 
vizarea prețului cu ridicata al șa- 
motei forsterice arse, s-a constatat 
că au prevăzut în calcule un con
sum exagerat de combustibil, mai 
mare cu 45 mc pe tonă decît cel

ducerile întreprinderilor activitatea 
economlco-financiară, pe baza dări- 
lor de seamă contabile. Cu această 
ocazie se stabilesc, între altele, mă
suri pentru lichidarea imobilizărilor 
de fonduri în stocuri supranormati- 
ve și a împrumuturilor restante, 
precum și pentru prevenirea formă
rii lor. Concret, în vederea valorifi
cării stocurilor supranormative de 
materii prime și materiale, periodic, 
acestea se redistribute la alte între
prinderi sau se predau bazelor de a- 
provizionare și desfacere. Măsurile 
au dat rezultate : la sfîrșitul anului 
1964, imobilizările în stocuri supra
normative au fost reduse cu 33 la 
sută, față de începutul anului. Fireș
te, cînd se fac aceste analize, se pre
conizează măsuri care privesc și alte 
laturi ale folosirii cît mai raționale 
a mijloacelor circulante.

CIRCULANTE
tul lunii a garanției creditului, în
trucît valorile materiale pentru care 
s-au făcut plățile se pot găsi în 
diverse stadii din ciclul de aprovi
zionare — producție — desfacere, 
propunem ca aceasta să se facă pe 
total normativ și nu pe fiecare ele
ment al mijloacelor circulante în 
parte. Dacă se constată imobilizări 
în materiale fără mișcare, comenzi 
de producție neterminată sistate, de
bitori neurmăriți și facturi refuzate 
din motive întemeiate, sumele res
pective să fie trecute la credite res
tante pînă la lichidarea lor. De ase
menea, cunoscînd volumul mare de 
asimilări de produse noi de la an la 
an, cu o tehnicitate și complexitate 
țot mai ridicată, avînd un ciclu de 
fabricație mai lung decît ciclul me
diu din anul trecut pe minister, pro
punem ca la acordarea normativului 
să se țină seama de schimbările ce 
au apărut în structura sortimentelor 
din planul de producție. S-ar pu
tea asigura astfel o finanțare cores
punzătoare specificului producției 
din ramura constructoare de mașini, 
ceea ce ar contribui la ridicarea ni
velului activității economico-finan- 
ciare a întreprinderilor.

Din cite știm, vă preocupă 
problema perfecționării continue 
a metodologiei de finanțare și 
creditare. Ce ar fi de semnalat în 
această ordine de idei ?

Aș vrea să mă refer la graficul de 
încasări și plăți. Adeseori, în cursul 
lunii, se creează un decalaj între 
volumul încasărilor și al plăților 
unei fabrici sau uzine. Decalajul 
apare în a doua decadă a fiecărei 
luni, cînd plățile sînt mai mari decît 
încasările și întreprinderile sînt 
nevoite să solicite credite. Ce se în
tîmplă însă ? Pentru acordarea cre
ditelor întreprinderile întocmesc do
cumentații analitice, care se aprobă 
de către Banca de Stat. Dar formali
tățile de aprobare sînt destul de gre
oaie și, din această cauză, acordarea 
creditului nu mai este totdeauna 
oportună, întrucît se face după tre
cerea decadei a doua a lunii. Ce cre
dem că ar trebui făcut ? Pentru 
ca graficul de încasări și plăți să 
fie intr-adevăr un instrument efi
cient, ar fi bine ca atunci cînd plă
țile depășesc încasările să se acorde 
întreprinderilor credite într-o for
mă mai operativă, mai elastică, iar 
pe măsură ce încasările depășesc 
plățile să se ramburseze creditele 
acordate.

In ce privește verificarea de 
către organele bancare la sfîrși-

rjormal. Tot așa au procedat și anu
mite fabrici de ciment, cînd au pro
pus prețul cu ridicata pentru clin
chetul refractar din dolomită sta
bilizată. El a fost corelat cu prețul 
produsului „dosefa" granulată și 
măcinată. Dar din prețul acestuia 
din urmă nu s-a scăzut costul ope
rațiilor de granulate și al măcină
rii care nu sînt necesare la fabri
carea clincherului. Este necesar ca 
economiștii de prețuri din între
prinderi să manifeste mai multă 
exigență la fundamentarea propu
nerilor de prețuri cu ridicata.

Pentru avizarea prețurilor este 
nevoie să se întocmească o docu
mentație corespunzătoare, temei
nică. In caz contrar, au loc întîr- 
zieri în fixarea prețurilor respec
tive cu toate consecințele ce de
curg din aceasta. Este știut că o 
întreprindere nu poate să înceapă 
fabricația de produse sau sorti
mente noi decît după ce are sta
bilite prețurile de vînzare. Dacă se 
încalcă această dispoziție legală, 
produsele finite nu pot fi desfă
cute, ceea ce dăunează atît între
prinderii respective, cît și celorlal
te care au nevoie de aceste pro
duse. Pentru a se preveni propu
nerile eronate și întîrzierile este 
bine, după părerea mea, să existe 
o strînsă colaborare între compar
timentul de prețuri și celelalte ser
vicii ale întreprinderii. Este indicat, 
totodată, ca la stabilirea propune
rilor de prețuri cu ridicata prin co
relare, economiștii din întreprin
deri să fie îndeaproape sprijiniți

Discuții în timpul unei pauze a consfătuirii începute ieri la 
Brașov

RIDICATA
de conducerile tehnico-adminis- 
trative, ca și de organele de resort 
ale ministerelor tutelare.

Majoritatea economiștilor sînt de 
acord că abaterile prețurilor față 
de valoare sînt inevitabile. Tot
odată, se recunoaște necesitatea 
urmăririi condițiilor care le-au dai 
naștere, întrucît modificarea aces
tor condiții impune și revizuirea 
prețurilor în funcție de ele. Altfel 
se diminuează rolul prețurilor cu 
ridicata ca importantă, pîrghie eco
nomică. De ce spun aceasta ? In 
practică se ivesc situații cînd, 
după o anumită perioadă, unele 
prețuri cu ridicata asigură un ni
vel exagerat de rentabilitate ; a- 
ceasta, ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii și a introduce
rii de noi procese tehnologice care 
au permis reducerea prețului de 
cost. Menținerea acestor prețuri 
cu ridicata poate duce în unele 
întreprinderi la tendința de a 
realiza cu prioritate produsele 
cu rentabilitate mai mare sau, 
ceea ce se întîmplă în cele mai 
multe cazuri, poate crea greutăți 
în absorbția acestor produse de 
către beneficiari, din cauză că pre
țul are în această etapă un nivel 
ridicat. In astfel de cazuri se cu 
vine ca organele tutelare ale în
treprinderilor să analizeze posibi
litățile de lărgire a consumului a- 
cestor produse ca urmare a re
examinării nivelului prețurilor cu 
ridicata. Credem că au procedat 
bine organele de prețuri ale Mi
nisterului Industriei Petrolului și

Eficienta9

modernizării mașinilor
Tn cadrul acțiunii . de modernizare a 

mașinilor și utilajelor, la Uzinele ,,Teh« 
nofrig" din Cluj s-au echipat diferite 
mașini de găurit cu dispozitive și apa
rate, care au permis să crească produc
tivitatea muncii cu 40—50 la sută. Tot 
aici, numeroase strunguri au fost înzes
trate cu dispozitive de filetat care le-au 
ridicat randamentul cu 15—20 la sută.v 
S-a prevăzut modernizarea altor 20 ma- 
șini-unelte care, prin modificări construc
tive și prin echiparea lor cu diferite dis
pozitive, vor putea fi folosite cu randa
mente mai ridicate, egale sau apropiate 
cu cele ale mașinilor noi.

Rezultate bune în acțiunea de moder
nizare a mașinilor și utilajelor aflate în 
funcțiune au fost obținute și în alte în
treprinderi industriale clujene, printre 
care Uzinele „Unirea" și „Carbochim", 
întreprinderea metalurgică din Aiud, Uzi
nele chimice din Turda și altele.

Consfătuire pe tema 
prețului de cost în industria 
energiei electrice

Ieri, au început la Brașov lucrările 
unei consfătuiri organizate de Departa
mentul Energiei Electrice din cadrul 
Ministerului Minelor și Energiei Electri
ce, pe tema : aplicarea regulilor de bază 
pentru planificarea, evidența și calcula
rea prețului de cost in ramura industriei 
energiei electrice și termice. La consfă
tuire participă economiști din întreprin
derile energetice și specialiști de la Co
mitetul de Stat al Planificării, Ministerul 
Finanțelor, Direcția Centrală de Statis
tică și Institutul de Științe Economice, 
Vor fi prezentate mai multe referate 
privind particularitățile procesului de 
producere, transformare, transport și 
distribuție a energiei electrice și ter
mice, metodele de determinare a pre
țului de cost pe produse cuplate, con
ținutul economic al elementelor pri
mare de cheltuieli și al articolelor 
de calculație în această ramură și al
tele. Referatele vor fi urmate de discu
ții. De asemenea, Direcția economică 
din Departamentul energiei electrice 
va prezenta și supune dezbaterii un pro
iect de instrucțiuni pentru aplicarea 
regulilor de bază privind planificarea, 
evidența și calcularea prețului de cost 
în ramura energiei electrice și termice. 
Lucrările consfătuirii continuă pini du
minică 28 februarie.

Chimiei și Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice care, în cadrul 
prevederilor legale, au reexaminat 
prețurile relativ ridicate la unele 
produse în raport cu costurile lpr. 
A fost favorizată astfel extinderea 
fabricației unor produse noi și in
troducerea lor în consum pe o sca
ră mai largă, prin înlăturarea co
relării necorespunzătoare a prețu
rilor acestora. La fel, organele de 
prețuri din cadrul Ministerului E- 
conomiei Forestiere, constatînd că 
prețurile cu ridicata ale lăzilor de 
fag pentru exportul vinului fabri
cate în întreprinderile subordonate 
sînt mai mari decît cele ale lăzi
lor produse de unitățile industriei 
locale, a luat măsuri de reducere 
a acestor prețuri.

Pe de altă parte, se ivesc 
și situații cînd la anumite pro
duse prețul cu ridicata să nu fie 
stabilit la un nivel corespunzător, 
care să stimuleze întreprinderile la 
fabricarea lor. In asemenea cazuri 
se cuvine să se facă o analiză a 
cauzelor care determină nivelul 
ridicat al prețului de cost; pe a- 
ceastă bază, pot fi luate măsuri 
tehnico-organizatorice care să 
ducă în final la reducerea cheltu
ielilor de producție. în anumite 
perioade și condiții se poate avea 
în vedere posibilitatea modificării 
prețurilor cu ridicata la unele pro
duse, în cazul cînd, cu toate mă
surile luate, se mențin diferențe 
esențiale între nivelul cheltuielilor 
de producție și prețul cu ridicata 
stabilit. Consider util să mai subli
niez că bine se orientează econo
miștii din întreprinderi atunci cînd 
la elaborarea propunerilor de pre
țuri cu ridicata țin seama și de des
tinația produselor la consumator. 
Practica stabilirii prețurilor cu ri
dicata arată că perfecționarea co
relării lor trebuie să preocupe în 
permanență organele de speciali
tate din întreprinderi și ministere.

Traian SILEA
economist specialist C.S.P.
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INFORMAȚII DIN ACTIVITATEA 

ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
SIMPOZION PENTRU CADRE 
DIDACTICE DIN ÎN VĂȚĂMÎNTUL 
SUPERIOR

Comitetul orășenesc de partid 
București folosește mijloace variate 
în perfecționarea pregătirii ideolo
gice a cadrelor didactice care pre
dau științe sociale și a propagandiș
tilor. Recent, din inițiativa Ca
binetului orășenesc de partid — 
secția de informare și îndrumare 
metodico-științifică — a avut loc, în 
aula Facultății de Științe Juridice, 
un simpozion consacrat problemelor 
dezvoltării relațiilor de producție 
socialiste în țara noastră. Âu parti
cipat cadre didactice care predau 
științele sociale în instituțiile de în- 
vățămînt superior din Capitală și 
din alte centre universitare din 
țară (Brașov, Pitești, Craiova, Galați 
și Constanța), precum și propagan
diști din învățămîntul de partid. Co
municările prezentate cu acest priJej 
au analizat aspecte ale relațiilor so
cialiste în economia națională, rolul 
partidului și al statului democrat- 
popular în dezvoltarea acestor rela
ții, influența transformărilor econo
mice și sociale din țara noastră asu
pra conștiinței oamenilor muncii 
etc. Au urmat discuții, care s-au 
purtat pe secții: economie politică, 
materialism dialectic și istoric, so
cialism științific.

MUNCA POLITICĂ 
IN SPRIJINUL CALITĂȚII

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Unul 
din obiectivele principale ale muncii 
politice de masă desfășurate de or
ganizațiile de bază de la Fabrica 
„țesătura" Iași îl constituie îmbu
nătățirea calității pînzeturilor. Fie
care membru și candidat de partid 
are sarcini precise în realizarea pla
nului de măsuri stabilit de condu
cerea întreprinderii în vederea ridi
cării calității produselor. Din ini
țiativa comitetului de partid a 
fost format un colectiv de cadre teh
nice care ajutat de un grup de spe
cialiști din activul comisiei eco
nomice a comitetului orășenesc 
de partid, analizează în fiecare de

Secția ringuri de la Bumbâcârla 
romlneascâ Jilava

Foto : Agerpres 

DRUMURI FORESTIERE
Invingînd dificultățile naturale, 

constructorii de drumuri au „tăiat" 
de-a dreptul în munte, pe văile rîu- 
rilor, sau prin păduri, noi căi de ac
ces spre bazinele forestiere. Anul 
trecut au fost date în folosință ast
fel de drumuri pe o lungime de a- 
proape 1 800 km, în regiunile Argeș, 
Banat, Cluj, Crișana, Hunedoara, 
Maramureș, Oltenia, Ploiești etc. în 
acest an se vor deschide noi șan
tiere de drumuri forestiere de-a lun
gul a peste 2 000 kilometri, pe Valea 
Topologului, pe Argeșul superior, pe 
Valea Ozanei și în multe alte locuri.

cadă, felul cum sînt aplicate măsu
rile de îmbunătățire a calității. Con
cluziile sînt comunicate fiecărei sec
ții ; în felul acesta se pot remedia 
operativ deficiențele constatate.

Comitetul de partid îmbină pre
ocuparea pentru calitatea produse
lor cu grija pentru pregătirea pro
fesională a muncitorilor, astfel ca 
aceștia să-și însușească tehnica nouă 
introdusă în fabrică, să obțină un 
randament cît mai bun la cele 744 
de războaie automate, care au în
ceput să producă de la începutul a- 
nului în curs. în legătură cu aceasta 
au fost făcute expuneri despre ca
racteristicile și modul de folosire a 
noilor utilaje de către inginerii și 
tehnicienii care au lucrat la mon
tarea lor. Merită relevată și iniția
tiva luată de comitetul de partid ca, 
de fiecare dată cînd se introduce în 
producție un articol nou, membre de 
partid din rîndul celor mai bune 
țesătoare să organizeze convorbiri, 
schimburi de experiență și demon
strații practice cu muncitoarele care 
au o pregătire mai slabă.

STUDIUL IDEOLOGIC 
IN DISCUȚIA BIROULUI 
ORĂȘENESCJ

Acum cîteva zile, biroul Comitetu
lui orășenesc de partid Ploiești a a- 
riăliZăt desfășurarea învățămîntului 
de partid în întreprinderile și insti
tuțiile din oraș. S-a relevat cu acest 
prilej că, în actualul an de învăță- 
mînt, în majoritatea formelor de 
studiu se țin cu regularitate lecțiile 
și seminariile, iar nivelul calitativ 
al acestora a crescut simțitor față de 
anii trecuți, problemele care se dez
bat fiind strîns legate de activitatea 
fiecărei unități. Discuții rodnice au 
loc, de pildă, în cercurile de eco
nomie concretă de la Rafinăria Te- 
leajen, Uzinele ceramice, Uzinele 
„1 Mai" etc.

împărtășindu-și constatările fă
cute pe teren, membrii comitetului 
și instructorii teritoriali au criticat 
totodată activitatea nesatisfăcătoare 
a unor propagandiști care se mul
țumesc cu cunoștințele căpătate an
terior, nu se preocupă de perfec
ționarea continuă a pregătirii lor. 
Organizațiile de bază de la T.R.C.

SCRISORI CĂ TRE ..StiNTEIA"
Propuneri

La Slănic a avut loc o întîlnire 
a alegătorilor cu candidatul lor în 
alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională, maistrul Ion 
Gh. Stroie, de la Uzina mecanică 
din Plopeni Cu acest prilej, mai 
mulți alegători au vorbit despre 
marile realizări ale poporului nos
tru, despre transformările petrecu
te în orașul lor. Totodată, ei au 
făcut mai multe propuneri privind 
executarea unor lucrări de interes 
obștesc. Mecanicul Ion Panait, de 
pildă, a propus mărirea capacității 
fabricii de pîine din localitate, prin 
construirea unui nou cuptor, iar 
profesorul Haralambie Negreanu a 
cerut sfatului popular orășenesc să 
urgenteze darea în folosință a clă

La plus 50 de grade
Nu de mult, într-o 

seară, la centrala ter
mică a complexului*  
pentru industrializa
rea lemnului din Pi
tești, din cauza presi
unii ridicate, s-a spart 
țeava fierbătoare de 
la cazanul numărul 
doi. Șeful de tură Ni- 
colae Dinescu a hotă- 
rît, cu calm și price
pere, ce are de făcut 
fiecare. A dat indicații 
mecanicului Ion An- 
ghel să pornească 
pompa de alimentare 
cu apă a cazanului, 
iar el a oprit injec- 
toarele.

Cazanul a început

să se răcească, dar 
mai păstra încă o 
temperatură ridicată. 
Reparația nu putea fi 
amînată pînă se răcea 
de tot. Fiecare clipă 
era prețioasă. S-au 
sfătuit cu toții și au 
găsit soluția: la o 
temperatură de 50°C, 
maistrul Gheorghe 
Iancu și oamenii din 
echipa sa de inter
venție au intrat în 
cazan. Aveau o misi
une care nu era deloc 
ușoară. Au făcut efor
turi, au înfruntat căl
dura înăbușitoare și 
au terminat reparația 
cu mult mai repede 
decît dacă ar fi aștep

Cine suportă
în aprilie 1964 au fost date în 

folosință la Turnu Măgurele blocu
rile A 1 și A 2. Cînd am luat în pri
mire apartamentele, mai erau de 
executat unele lucrări de finisaj în 
exterior : tencuirea fațadei și vop
sirea tîmplăriei, turnarea mozaicu
lui și montarea unor geamuri ar
mate la balcoane etc. După muta
rea noastră, constructorii de la 
I.C.M.B., șantierul IV, au început 
lucrările. Dar conducerea acestui 
șantier a ținut, se vede, să ne pre
zinte o mostră de organizare defec
tuoasă a muncii, de nepăsare și ri
sipă. lată cum s-a lucrat. S-au 
montat schelele și s-a făcut tencui
rea blocurilor. Schelele au fost pe 
urmă demontate, pentru că nu fu
seseră aduse toate materialele ne
cesare finisării (terasit, geamurile 
armate etc). Geamurile au fost apoi 
„depozitate" la întîmplare printre 
grămezi de nisip și pietriș. Din nou 
s-au montat schelele și s-a execu
tat tencuirea fațadei cu terasit. De 
astă dată, deși erau geamuri, nu 
S-au găsit geamgii și nici mozaic 
pentru balcoane. De aceea, schelele 
au fost iarăși demontate, urmînd 
ca lucrările să fie terminate mai 
tîrziu. S-ău „terminat" în schimb

— întreprinderea nr. 1, Termo
centrala Brazi, Intex-Păulești ș.ă. 
n-au analizat cauzele pentru care 
cercurile de aici au rămas in urmă 
față de program. Unele birouri 
ale organizațiilor de partid nu 
controlează calitatea învățămîntu
lui, mulțumindu-se cu întocmi
rea de statistici despre frec
vență, numărul seminariilor etc. 
Comitetul orășenesc de partid și-a 
propus să dea o mai mare atenție 
pregătirii instructorilor teritoriali, 
pentru ca ei să poată îndruma cu 
mai multă competență munca de 
propagandă. Totodată, a dat indica
ția ca în fiecare organizație de 
partid să se analizeze desfășurarea 
învățămîntului de partid.

CURSURI CU SECRETARII 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
DE LA SATE

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Zilele acestea s-au încheiat cursu
rile de instruire a secretarilor comi
tetelor de partid și ai organizațiilor 
de bază din cooperativele agricole 
de producție, organizate la Moneasa 
și Stîna de Vale în lunile decem- 
brie-februarie. Expunerile prezen
tate în cadrul acestor cursuri s-au 
ocupat de căile și mijloacele de dez
voltare intensivă și multilaterală a 
agriculturii, consolidarea economico- 
organizatorică a cooperativelor agri
cole de producție etc. Lecțiile de Spe
cialitate, ținute de ingineri de la 
consiliile agricole, au fost urmate de 
filme documentare privitoare la a- 
grotehnica culturii cerealelor, me
tode avansate de îngrijire a anima
lelor, combaterea eroziunii solului, 
în aceeași perioadă, la Oradea au 
avut loc cursuri cu secretarii or
ganizațiilor de partid din gospodă
riile agricole de stat și S.M.T.-uri 
din regiunea Crișana.

METODICA CONDUCERII
SEMINARIILOR

Cabinetul raional de partid Fe
tești a organizat la cooperati
va agricolă de producție din Țăn-

gospodărești
dirii căminului cultural. Băile din 
locălitate sînt mult solicitate în ul
tima vreme. Muncitorul Ion Pascu. 
a propus organelor locale să ia 
măsuri pentru o mai bună gospo
dărire și administrare a stațiunii, 
ca să se asigure oaspeților con
diții optime de tratament și cazare. 
Deși s-au executat lucrări de în
diguire, uneori apele rîului Slănic 
se revarsă. Alegătorii au propus să 
se ceară sprijinul specialiștilor 
spre a studia posibilitățile de efec
tuare a unor lucrări de îndiguiri.

Vasile C. ENESCU 
instructor al Sfatuhii 
popular raional Teleajen

tat să se răcească ca
zanul. Avaria a fost 
înlăturată. Centrala a 
continuat să asigure 
energie secțiilor din 
întregul complex.

Nicolae Din eseu,
Gheorghe Iancu, Ion 
Dumitrescu, Florea 
Sima, Ion Nicolae, 
Florea Anghel, Ion I- 
lie, Gheorghe Badea 
ca și ceilalți fochiști 
și mecanici și-au fă
cut datoria. Pentru 
fapta lor conducerea 
întreprinderii și noi, 
colegii lor, i-am feli
citat.

Florea TISTULEASA 
muncitor 

paguba?
geamurile și alte materiale, cu con
cursul autocamioanelor care tre
ceau de patru ori pe zi peste ele.

Ne întrebăm cum justifică con
ducerea șantierului plățile, făcute 
suplimentar pentru manoperă, ma
terialele risipite ?

Mai mulți locatari ai blocurilor 
Al și A 2, Turnu Măgurele

Sub lac
în acest anotimp, cînd la sate sînt 

mai puține lucrări de făcut, biblio
tecile căminelor culturale din raionul 
Istria sînt vizitate de un număr sporit 
de cititori De exemplu, în ultima lună 
biblioteca din Jurilofca a avut peste 
700 de cititori. Creșterea interesului 
sătenilor pentru citit impune ca biblio
tecarii să-și îndeplinească cu simț de 
răspundere sarcina de a folosi forme 
variate de popularizare a cărții. Or, 
în unele comune, nu numai că nu Se 
întreprind astfel de acțiuni, dar nici 
nit se înlesnește cititorilor procurarea 
cărților. Aproape o lună de zile citi
torii din comuna Baia au tot încercât

dărel un schimb de experiență 
pe tema „Metodica conducerii semi
nariilor și folosirea materialului in
tuitiv", la care au participat con
ducătorii cercurilor de studiere a 
problemelor de bază ale politicii 
P.M.R. — anul II de la sate. Aceștia 
au asistat la un seminar despre 
„Organizarea muncii în cooperati
vele agricole de producție. Rolul or
ganizațiilor de bază" și la predarea 
lecției : „Despre patrie și patriotism. 
Patriotismul socialist și internațio
nalismul proletar". în cadrul discu
țiilor s-a analizat modul cum pro
pagandista Jana Andrei a condus 
seminarul și cum a folosit în pre
darea lecției materialul intuitiv și 
ilustrativ : harta economică a R. P. 
Romîne, un album despre eroii pa
triei editat de Institutul de istorie 
al Academiei R. P. Romîne, poezii 
patriotice. în cuvîntul lor propagan
diștii au apreciat că aceste schim
buri de experiență sînt pline de în
vățăminte.

PREGĂTIREA INSTRUCTORILOR 
NESALARIAȚI

CIMPINA (coresp. „Scînteii"). — 
în activitatea de îndrumare și spri
jinire a organizațiilor de bază, Co
mitetul orășenesc de partid Cîmpina 
folosește un număr de instructori 
nesalariați din rîndul celor mai 
pregătiți membri de partid. Activiș
tii voluntari participă la adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
pe lingă care au fost repartizați, 
ajută birourile la întocmirea planu
rilor de muncă și aplicarea hotărî- 
rilor adoptate, informează coihitetul 
orășenesc de partid asupra celor 
constatate pe teren.

Comitetul orășenesc de partid se 
îngrijește de pregătirea instructori
lor nesalariați, invitîndu-i să parti
cipe la instruirea lunară a aparatu
lui de partid. Tov. Tiberiu Varga, 
prim-secretar al comitetului orășe
nesc de partid, și ceilalți membri ai 
biroului merg deseori pe teren îm
preună cu instructorii nesalariați, îi 
ajută să-și însușească metode efi
ciente de îndrumare și control a or
ganizațiilor de bază.

De treci 
prin Ocna Mureș

Scoaterea sării din adîncuri 
era în trecut treabă de oc
naș. Ciocănașii — cum li se spu
nea altădată minerilor de la Ocna 
Mureș — coborau și ieșeau din 
mină pe niște scări. Zilnic două 
ofe de coborîș și urcuș istovitor. 
In galerii — adevărată muncă de 
bsîhdă. își amintesc și acum cei 
mai vîrstnici de ciocănașii de la 
baia de sare, care mergeau la lu
cru într-uh convoi trist, ca niște 
condamnați pentru fapte nelegiu
ite, străbătând ulițele pline de 
praf ori de jnoroi, cu trotuare doar 
de la primărie pînă lă percepție. 
Cine sosește azi pe înserat la Ocna 
Mureș și h-a fost demult pe aici, 
poate crede că a greșit trenul și 
a coborît în vreo gară de pe Va
lea Prahovei. Luminile sondelor 
se văd de departe. Vechii cio- 
cănași au învățat să extragă sa
rea cu ajutorul sondei și s-o tri
mită pe conducte lă uzinălb so
dice. Se mai exploatează sare și 
în galerii, dar cu mașini moderne 
și se transportă cu locomotive e- 
lectrice și ascensoare. Vechile mi
ne sînt ca niște laboratoare ; soda 
fabricată în localitate se exportă in 
numeroase țări.

Ocria Mureș a devenit un 0- 
raș cu străzi asfaltate sau pietru
ite și blocuri cu sute de aparta
mente. Întreprinderea de gospodă
rire orășenească a extins rețeaua 
de apă și gaze pe toate străzile 
pînă la ultima casă, curentul elec
tric a înlocuit lampa cit petrol. S-a 
înființat o școală medie. Pe lîh- 
gă uzina de produse sodice funcțio
nează un centru școlar cu 400 de 
elevi care se pregătesc în meseria 
de chimist. In trecut aici era Un 
singur medic de circumscripție. 
A.cum asistența sanitară este asi
gurată de o policlinică, uh Spital 
și un serviciu medico-sanitar pe 
lîngă Uzinele sodice. Mîndri de 
aceste realizări, oamenii muncii 
din Ocna Mureș nu-și precupețesc 
forțele pentru a obține noi succese 
în producție, în gospodărirea și în
frumusețarea orașului lor.

loan SUCIU 
tehnician

ă t
ușa bibliotecii, dar au găsit-o încuiată; 
la Ceamurlia de Jos este deschisă doar 
trei zile din zece. Din motive asemă
nătoare de mai mult timp nici membri 
ai cooperativei agricole de produc
ție din Ceamurlia de Sus nu pot îm
prumuta cărți de la bibliotecă. Comi
tetele executive ale sfaturilor populare 
din aceste comune ar trebui să-și aducă 
aminte, măcar din cînd în cînd, că 
bibliotecile au uri rol însemnat în ri
dicarea nivelului cultural al oamenilor 
muncii de la sate.

C. DOLNICEANU
N. FUCÎGIIJ 
activiști culturali

I-am lăsat la kilometrul 7, înalntlnd incet și prudent...

IARNA
LA ODIHNĂ

Stațiunile balneo-climaterice Borsec, 
Sovata și Tușnad sînt vizitate și în 
timpul iernii de mii de oameni ai mun
cii. întrecerea dintre salariați pen
tru titlul de stațiune bine gospodă
rită a devenit o tradiție, în caietele de 
sugestii și reclamații, mulți din cei a- 
proape 100 000 de Oaspeți găzduiți aici 
anual exprimă mulțumiri pentru felul 
cum au fost cazați, pentru mîncărurile 
consistente, bine gătite, timpul petre
cut într-un mod plăcut prin organiza
rea cu inventivitate a distracțiilor, tra
tamentul medical plin de solicitudine.

...în aceste zile, Stațiunile cunosc o 
mare afluență de vizitatori, ceea ce a 
impus luarea unor măsuri pentru redu
cerea duratei operațiilor de repartizare. 
Salariații birourilor de cazare lucrează 
operativ, îi conduc pe oaspeți la vilele 
respective. Pe cei care merg la Borsec, 
din gara Toplița autobuzul îi transportă 
la stațiune. Orarul curselor este acum 
în concordanță cu mersul trenurilor. 
Cine sosește noaptea în gară, pînă la 
plecarea curselor de dimineață este ca
zat la casa de primire — frumos ame
najată și confortabilă.

— Am sosit la Tușnad, cu copilul și 
soția, în plină noapte — ne-a spus to
varășul Simion Mureșanu, din Onești. 
La gară ne aștepta un reprezentant al 
stațiunii ; ni s-au transportat bagajele și 
am fost conduși imediat la o vilă cu 
camere confortabile, bine încălzite.

în unele cazuri însă, primele impresii 
pe care și le pot face cei veniți ’a 
odihnă sau tratament nu sînt dintre cele

Ca multe alte stațiuni balneo-climatlce din țară, Sovata primește oaspeți 
și în sezonul de iarnă

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Cavaleria rusticană ; 
Paiațe (orele 19,30). Tegtrul de stat de 
operetă : Suflet de artist (orele 19,30). 
Teatrul Național ,,I. L. Caragiale*  (sala 
Comedia) : Regele Lear (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani (orele
19.30) . Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra**  
(sala din Bd. Schitu Măgurbanu hr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii 
cuminte, Cristofor î (orele 19,30). Teatrul 
„C. 1. Not.tăra" (sala Magheru) : Luna 
dezmoșteniților (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Sonet pentru o păpușă (orele 16), 
Scandaloasa legătură (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ninge la 
ecuator (orele 19.30). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16) : Vulpile (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Soldatul Fanfaron (orele 
16). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" (Șos. 
Stefan cel Mare nr. 34): Sera melodiilor 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rizînd (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică .,1. L. Caragiale" (Str. 30 De
cembrie nr. 9) . In lumea apelor (orele 
20). Teatrul ..Țăndărică**  (sala din Calea 
Victoriei nr. 50): Katia și crocodilul 
(orele 16), (sala din Str. Academiei nr.
18) : Năzbltiile lui Țăndărică (orele 16), 
Eu și materia moartă (orele 20,30). Tea
trul satiric-muzical ,,C. Tănase- (sala 
Savoy) : Revista dragostei (orele 20), 
(sala Victoria) : Aventurile unei umbrele 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : 
„Vitoșa“ — spectacol prezentat de circul 
din R. P. Bulgaria (orele 20)

CINEMATOGRAFE : Regina cîntecelor: 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1327 — orele 16,30 și seria 1328 — 
orele 20), Patria (8: 10,45: 13.30: 16; 18.45;
21.30) . București (9: 11.30; 14; 16.30. 19;
21,30).  Un enoriaș ciudat : Republica (9.30; 
11,45: 14.15: 16,30: 18.45: 21). Grivița (9,45; 
12; 14,15; 16.30; 18.45; 21), Modern (9.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Tovarășii : 

mai plăcute. însoțitorii, care în sezonul 
cald așteaptă în gara Sovata fiecare tren 
cu vizitatori, iarna cam uită de această 
îndatorire. în gaia Toplița, la venirea 
trenurilor de noapte se simte lipsa unui 
ajutor pentru transportul bagajelor pînă 
la casa de primire.

Stațiunile balneo-climaterice Borsec, 
Sovata, Tușnad găzduiesc în această pe
rioadă circa 4 000 de oameni ai muncii 
din toate colțurile țării, cărora le sînt 
asigurate condiții din cele mâi bune. La 
Sovata, ca și îti celelalte stațiuni, pre
gătirile vilelor pentru iarnă s-au făcut 
din timp.

La Boisec, pentru asigurarea unui 
meniu corespunzător s-au procurat din 
timp alimentele necesare. Personalul 
blocului alimentar este bine calificat. 
Tovarășul Nicolae Rădoiu, care în a- 
ceastă stațiune a găsit totul „așa cum 
și-a dorit", a făcut totuși o remarcă : 
serviciul la cantină nu e bine organi
zat, uheori trebuie să aștepți cam mult 
pînă ți se servește întreg meniul.

Cluburile, bibliotecile, sălile de spec
tacol și de sport ale stațiunilor oferă po
sibilități multiple de a-ți petrece plăcut 
timpul. La Tușnad, bunăoară, se orga
nizează excursii pe schiuri, concursuri 
de săniuțe etc. Păcat numai că uneori 
ghid este cîte un fotograf, preocupat 
mai mult de treburi personale decît de 
îndatorirea de a recomanda turiștilor 
locurile vizitate.

Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"

Luceafărul (8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,30; 21). 
Șaptfe mirese pentru șapte frați : Carpați 
(8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45). Nevasta nr. 
13 : Capitol (9; 12; 15; 18; 21), Ekcelăior 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Tomis (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Micul pescar — 
cinemascop : Festival (9,45; 12: 14; 16,15; 
18,30; 20.45). Sărutul : victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Înfrățirea între popoare 
(10; 15,30; 17,45; 20), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Climate — cinemascop : Centrai (9,30: 
12,15; 15,15; 18,15; 21). Cu mîinile pe oraș : 
Lumina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,15) Moșilor 
(15,30; 18; 20,15). Eroi curajoși ca tigrii : 
Union (15; 17,15; 20) Vitan (16: 18,15;
20,30).  Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Veselie la ACapuico : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 13,45; 20.30). Delta, 
raiul albinelor — Pădurea și nisipul — 
Mai repede ca gîndul — Eroii ringului — 
Glumă nouă cu fier vechi — Jakek som
norosul — Deasupra munților Tatra : 
Timpuri Noi (10—15 în continuare ; 17; 19; 
21). Titanic vals : Ciulești (10; 12: 14; 16; 
18; 20,15), Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Cascada diavolului ; Cultural 
(10; 12,15; 14,30: 16,45; 19; 21,15). O stea
cade din cer — cinemascop : Feroviar 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia 
(9.30: 11.45; 14; 16,30: 19: 21,15) Floreasca 
(11; 16; 18,15: 20,45), Flamura (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Cîntînd în ploaie : 
Buzești (9; 11,30: 14.30; 17; 19.30). Bucegi 
(10: 12,30- 15,30; 18; 20,30). Dragoste la 
zero grade : Crîngași (16; 18,15: 20,30). La 
patru pași de infinit : Unirea (16; 18,15:
20,30).  Paula captivă : Flacăra (10: 15.30: 
17,45; 20). Zborul întrerupt : Miorița (10; 
12; 14; 16,15; 18.30; 20,45). Comoara din 
lacul de argint — cinemascop : MunCa 
(10.30; 13; 15.30; 18: 20.30). Cel mai mare 
spectacol : Aurora (9: 12: 15: 18; 21)
Hatari — ambele serii : Viitorul (10; 15.30;
19) . întîlnire cu spionul : Colentina (16; 
18,15; 20.30), Volga (10; 12,15; 15; 17.30;
20) . Viață ușoară : Rahova (15; 17; 19: 21). 
Cine-l criminalul ? — cinemascop ' Pro
gresul (15,30; 18; 20 15) Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Popu
lar (10.30; 16; 19,30), Lira (10,30; 15.30: 
19,15). A treia rachetă : Cotrocfcni (16;

LUDUȘ 

KILOMETRUL 7

La 7 kilometri de Luduș spre 
Tirgu Mureș pe șoseaua națio
nală, o coloană de cîteva mașini / 
înainta cu viteză redusă. O auto
utilitară „T. V." deschidea dru
mul anunțînd printr-o pancartă? 
„Atenție, gabarit depășit". In spa
tele ei, o macara de dimensiuni 
impresionante, de 40 de tone, din 
acelea care, pe șantiere, dau cota 
cea mai înaltă, era culcată de 
astă dată la orizontală, sprijinită 
cu un capăt pe un dispozitiv cu 
roți, iar cu celălalt pe șasiul unui 
autocamion condus de Constantin 
Bontidean. Lăsa impresia unui 
pod metalic așezat de-a lungul 
șoselei. In urmă veneau, aduse de 
prevedere, o automacara gata Să 
intervină și o mașină a depanării 
care încheia coloana, cu același 
semnal: „Atenție, gabarit depă
șit".

Dar la urma urmelor poate că 
nu numai spectaculozitatea in
stantaneului ne-a oprit lingă co
loană Voiam să aflăm încotro 
se îndreaptă, cu mai puțin de 10 
km pe oră, această ciudată uzină 
pe roți. Patru oameni din echi
paj pătrunși de vîntul rece al lui 
februarie stăteau pe scara mași
nilor și pe postamentul macara
lei, urmărind întreaga mișcare a 
coloanei.

Ne-a lămurit tehnicianul „ex
pediției" Iosif Both :

— Ducem macaraua asta la 
șantierul de locuințe din cartie
rul Gheorgheni la Cluj. S-au 
construit cu ea 200 de aparta
mente la Tîrgu Mureș și acum 
este cerută de trustul clujean de 
construcții. Facem două zile de 
drum.

— Este anevoios și dificil trans
portul.

— Adevărat — a răspuns teh
nicianul — în schimb cîștigăm 3 
săptămîni. Atît ar fi durat mon
tarea macaralei, dacă o transpor
tam pe bucăți.

Totul sub imperiul scurtării 
timpului. In loc de 3 săptămîni 
— două. zile. Poate chiar azi, a- 
ceastă macara gigant va fi ridi
cată cu troliile pe vertical, consti
tuind axul principal al unui nou 
cartier clujean în conștfucție.

Dormiseră la Luduș cîteva ore 
din noapte și dimineața au por
nit iar la drum. I-am lăsat la 
kilometrul 7, înainta încet și 
prudent.

„Atenție, gabarit depășit" Oare 
se referă numai la greutatea co
losală a macaralei, nu și la ru
tină, la obișnuință, depășite și a- 
cestea de inventivitatea practică 
și utilă ?

Ștefan ZIDARIJA

18,15; 20,30). Ah, Eva ! Pacea (15,45; 18; 
20,15). Judecătorul de minori : Cosmos 
(15,30; 18; 20,30). Răzbunătorul : Ferentari 
(16: 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Juhialul 
televiziunii. 19,10 - Știți să desenați, 
copii ?! Punguța cu doi bani — povestire 
de Ion Creangă. 19,35 — Clubul tinereții. 
20,55 — Umor romînesc pe peliculă. în 
încheiere : Poșta televiziunii, buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
ieri m țară : Vremea s-a menținut re

lativ rece, cu cer temporar noros in 
Ardeal și nordul Moldovei, unde au că
zut ninsori locale. In jumătatea de sud 
a țării vremea, s-a încălzit ușor, iar ce
rul a fost variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
predomlnînd din sectorul vestic. Tem- 
r era tura aerului la ora 14 oscila între

grade la Bărădia și minus 9 grade la 
Avrămeni. Local s-a semnalat ceață. 
In București : Viemea a fost frumoasă, 
cu cer variabil, mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de două grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 28 februarie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor în prima 
parte a intervalului, apoi se va răci în 
nordul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații locale 
mai ales sub formă de ninsori. Vîntul 
va sufla potrivit predomlnînd din sec
torul nordic. Temperatura în creștere la 
început, apoi în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 grade și 
0 grade, local mai coborîte, iar maximele 
între minus 7 și 3 grade. Local ceață. 
Ih București : Vreme schimbătoare, cu 
cer variabil, mai mult acoperit. Vor că
dea precipitații izolate. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura în creștâră 
ușoară la început, apoi staționară. Ceațl 
locală.
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Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
romino-polone de colaborare economică 

și tehnico-științifică

INFORMAȚII RĂSFOIND PRESA

în zilele de 22 și 23 februarie a 
avut loc la București cea de-a patra 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale romino-polone de colabo
rare; economică și tehnico-științifică.

CT^aisia a examinat modul cum 
s-au îndeplinit prevederile Protoco
lului sesiunii precedente cu privire 
la colaborarea economică și tehnico- 
științifică dintre cele două țări.

Comisia a luat cunoștință de rezul
tatul discuțiilor ce au avut loc între 
organele ceritrale de planificare ale 
celor două țări în domeniul colabo
rării economice în perioada 1966— 
1970.

S-a constatat că se dezvoltă cu 
succes colaborarea economică și teh- 
nico-științifică, stabilindu-se totodată 
noi posibilități privind colaborarea 
în aceste domenii în perioada ur
mătoare.

Au fost convenite probleme ale co
laborării, îndeosebi în domeniul con
strucțiilor de mașini, industriei chi
mice și a altor ramuri importante 
ale economiei naționale, ceea ce va 
permite o lărgire în continuare a 
schimbului reciproc de mărfuri pe 
perioada 1966—1970.

Protocolul încheiat la sfîrșitul se
siunii a fost semnat din partea ro-

• la Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romîne

în ziua de 23 februarie a.c. la ex
ploatarea minieră Uricani din Valea 
Jiului s-a produs un grav accident 
provocat de o explozie de grizu — 
gaz de mină.

în urma accidentului, 41 de mineri 
și-au pierdut viața, iar 16 mineri au 
fost răniți, fiind însă în afara orică
rui pericol.

★

Consiliul de Miniștri exprimă pe această cale cele mai 
sincere condoleanțe familiilor îndoliate și le împărtășește 
durerea.

Sesiune de referate 
la I. C. Z.

Sesiunea de referate științifice din 
acest an a Institutului de cercetări 
zootehnice, ale cărei lucrări s-au 
terminat miercuri, a fost consacra
tă unor rezultate ale activității de 
cercetare privind sistemul de ali
mentație a animalelor, unor pro
cedee de preparare și conservare a 
nutrețurilor, metode de selecție 
pentru ameliorarea raselor de tau
rine, porcine și ovine. La sesiune 
au fost, de asemenea, dezbătute pro
bleme de organizare a muncii în fer
mele și complexele industriale de 
creștere a animalelor și păsărilor.

(Agerpres)

Fabrica legumelor
(Urmare din pag. I-a)

proaspăt se revarsă In interior și 
apoi, cînd aparatele constată că 
s-a realizat umiditatea potrivită, 
transmit o nouă comandă de în
chidere a geamurilor.

Hrana. Cînd se face pregătirea 
terenului în seră se dau și anu
mite cantități de îngrășăminte na
turale. Dar plantele au nevoie în 
timpul vegetației de hrană mai 
multă. în consecință, se recurge 
la îngrășăminte chimice în stare 
lichidă care ajung la rădăcina 
plantelor, o dată cu apa. Tot de 
la un panou central se stabilește 
concentrația de îngrășăminte ne
cesară în apa de stropit ca și 
cantitatea trebuincioasă.

Pe aleile dintre sere circulă fără 
întrerupere mașini și tractoare cu 
remorci care transportă îngrășă
minte, materiale ca și produsele

ÎNTR-UN SAT DIN BĂRĂGAN
(Urmare dîn pag. I a)

•«operativa agricolă din Rîmnicelu. 
,,-au obținut aproape 3 000 kg de 
porumb la hectar. înainte vreme, 
dacă timpul era cum a fost anul tre
cut, oricine știe că nu se putea ob
ține nici pe jumătate. Succese în 
sporirea producției agricole au ob
ținut toate cooperativele din raionul 
nostru. Avem însă posibilități să 
culegem recolte și mai bogate, să 
dezvoltăm creșterea animalelor'1. 
Candidata a vorbit, în continuare, 
despre pregătirile ce se fac pentru 
campania agricolă de primăvară în 
toate comunele, arătînd că în aceas
ta se vede hotărîrea oamenilor 
muncii din circumscripția electorală 
de a înfăptui politica partidului.

Gheorghe Spiță, brigadier la coo
perativa agricolă de producție din 
Gemenele, s-a referit îndeosebi la 
posibilitățile create de regimul de 
democrație populară pentru dezvol
tarea culturii în satele patriei noas
tre. în trecut, în sat erau sute de 
analfabeți. Azi, toți copiii învață. 
Studiază și cei vîrstnici la cursuri 
agrozootehnice, citesc felurite cărți 
și ziare. Cartea, radioul, filmul, 
presa — a spus el — sînt azi la în- 
demîna tuturor. Zeci de fii de țărani 

mînă de Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, iar din partea po
lonă de Zenon Nowak, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

La semnare .au fost de față mem
brii și experții celor două delegații, 
precum și reprezentanți ai ambasa
dei R. P. Polone la București.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere to
vărășească.

★
Cu acest prilej, Alexandru Birlă- 

deanu a oferit un dejun, iar Zenon 
Nowak, un cocteil.

★
Delegația guvernamentală polone

ză condusă de Zenon Nowak, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
ăl R. P. Polone, a făcut miercuri o 
vizită la Brașov. în cursul zilei, 
membrii delegației însoțiți de Tlbe- 
riu Abrihan, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
au fost oaspeții constructorilor de 
tractoare și de autocamioane. Mem
brii delegației au apreciat calitatea 
tractoarelor și autocamioanelor ro- 
mînești.

(Agerpres)

Consiliul de Miniștri a hotărît cer
cetări pentru stabilirea cauzelor ac
cidentului șț luarea măsurilor nece
sare pentru1 continuarea activității 
normale în mină. Familiilor celor 
care au avut de suferit în urma acci
dentului li se asigură ajutoare din 
partea statului.

★

Turiști străini 
pe Valea Prahovei

Din ce în ce mai bine cunoscute 
peste hotare, frumoasele stațiuni de 
munte de pe Valea Prahovei găzduiesc, 
în acest sezon de iarnă, numeroși turiști 
străini. La Poiana Brașov, își petrec 
văcărită de'T'ănlă turiști din țărite scan-' 
dinave, din R. D. Germană și R. F. 
Germană, din Franța și Austria — ve- 
niți în grupuri sau individual. La ho
telul alpin de la Cota 1400-Sinaia și 
la „Vîrful .cu Dor“-Predeal se află gru
puri de turiști din R. D. Germană. în 
prima jumătate a lunii februarie cinci 
grupuri de turiști bulgari au vizitat 
orașele București și Brașov; alte gru
puri vor parcurge, același itinerar in 
a doua jumătate a lunii.

obținute. Un scurt popas la hala 
de sortare. Aci sînt două încăperi : 
una in care se face sortarea pro- 
priu-zisă a legumelor, iar alta pen
tru depozitarea lor. Aleși printr-o 
operație mecanizată, castraveții 
și roșiile sînt expediați în condi
ții ireproșabile.

La un hectar de seră lucrează 
numai 10—12 oameni. Dacă la a- 
ceasta se adaugă recoltele mari 
care se obțin, se explică de ce fie
care hectar de seră aduce un be
neficiu anual de 400 000 lei.

Acum, în serele complexului de 
la Arad se pregătește recolta din 
ciclul al doilea. Cu fiecare zi tul- 
pinele roșiilor și castraveților se 
înalță tot mai mult, prevestind o 
recoltă bună. Sînt roadele pricepe
rii cu care inginerii, tehnicienii și 
muncitorii de aci știu să dirijeze 
cei trei factori : căldura, umidita
tea și hrana.

din comuna noastră învață în școli 
profesionale și tehnice, în institute 
de învățămînt superior.

„Privesc cu mindrie noile con
strucții obștești din comuna noas
tră — școala, sala aceasta a cămi
nului cultural, unde ne aflăm — 
a spus alegătorul Constantin Negru. 
Peste 200 de membri ai cooperativei 
noastre, printre care mă număr si 
eu, trăiesc în case noi. în căminele 
multora dintre noi găsești lucrurile 
la care nici nu ne gîndeam in tre
cut. Toate acestea sînt rodul muncii 
în cooperativa agricolă de produc
ție. Am citit cu atenție Manifestul 
Consiliului Național al F.D.P. între
gul nostru popor se mîndrește cu 
realizările despre care se vorbește 
în Manifest. Partidul ne cheamă a- 
cum să dezvoltăm succesele obținu
te. Pentru noi, țăranii, lucrul cel 
mai însemnat acum, înaintea primă
verii, este să ne pregătim bine pen
tru campania de însămînțări, să 
luptăm pentru a obține recolte mai 
bune decît anul trecut.

Numeroși alți cetățeni au mai 
vorbit cu mîndrie despre realizările 
obținute, despre viața nouă a satu
lui, arătînd că vor vota cu încrede
re candidații F.D.P.

PRIMIRI
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Miercuri, 24 februarie, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gaston 
Marin, a primit în audiență de ră
mas bun pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Un
gare la București, Jeno Kuti, și pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Indoneziei la București. 
Sukrisno, în legătură cu plecarea 
definitivă de la post a acestora.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT

Miercuri, 24 februarie, secretarul 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, a primit în audiență pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Indoneziei la București, 
Sukrisno, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din R. P. Romînă.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — La 
Borșa s-au desfășurat campionatele re
publicane de sărituri cu schiurile. Locul 
întii a fost cîștigat de Iqsif Eros (Dinamo 
Brașov) — 247,6 puncte, urmat de Va- 
sile Mărgineanu (Tractorul Brașov) și Flo- 
rea Voinea (Dinamo Brașov). In cadrul 
unei tentative de record, efectuată în 
afară de concurs, Vasile Mărgineanu a 
stabilit un nou ’■ecord republican cu per
formanta de 86,5 metri. In fotografie : 
un aspect din timpul concursului.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 8 din 

seara zilei de 24 februarie 1965, au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

10 17 1 5 27 13
Numere de rezervă : 3 49.
Fond de premii : 736.607 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri, 3 martie 1965, la București.

NOTE DE DRUM

K A B Y L I A AZI
De pe colinele cartierului El-Biar 

din capitala Algeriei poți admira 
una dintre cele mai vaste și mai în- 
cîntătoare panorame. In stînga, 
imensa Mediterană, cu apele adinei 
și limpezi, de culoarea safirului, 
poartă deschisă spre alte continen
te. In dreapta, El-Djezair*),  construit 
pe ruinele vechiului Icosium, pare 
dăltuit în marmură albă, presărată 
cu verdeață. In depărtare, ori
zontul nu este altceva decît p 
creastă fără sfîrșit, o dantelă de 
piatră sclipind în bătaia raze
lor soarelui. Piscurile semețe ale 
munților sînt dominate de vîrful Lala- 
Khedija (2 308 m), din masivul Djur- 
jura, situat în Kabylia, o regiune cu
prinsă între mare, departamentele 
Alger și Constantine. O șosea mo
dernă, tăind cîmpii mănoase, care 
lasă de o parte și de alta întinse 
plantații de vie, grădini, crînguri de 
lămîi și smochini, te duce pînă la 
hotarele Kabyliei.

*) numele arab al Algerului.

Deși pămînturile cultivabile sînt 
puține prin aceste locuri, oamenii 
s-au răspîndit în întreaga regiune. 
Adesea satele, adevărate cetățui în 
stîncă, cu cărărui întortocheate în 
loc de străzi, se cațără pe pante sau 
la marginea unor văi adinei. Ele au 
fost construite de triburile numidice 
(berberi). Satele Kabyliei mai poartă 
Încă amprenta războiului. Prin erois
mul fiilor ei, regiunea a adus o mare 
contribuție la lupta de eliberare a 
poporului algerian. Cînd, după 
victorie, în munții Kabyliei s-au 
aciuit grupuri contrarevoluționare, 
populația a ajutat la înfrîngerea și 
lichidarea lor, manifestîndu-și ata
șamentul față de guvernul Republi
cii și politica Iui.

Hărnicie și dirzenie
Din ce vezi și din ce ți se poves

tește, Iți dai repede seama că ținu
tul a moștenit o situație grea. Cei 
circa un milion de locuitori dispun

VIZITE ȘI ÎNTREVEDERI 
ALE MINISTRULUI COMERȚULUI 

EXTERIOR AL BELGIEI

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, dl. Maurice Brasseur, mi
nistrul comerțului exterior al Bel
giei, a avut o întrevedere cu Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior.

Oaspetele belgian, împreună cu 
soția, însoțit de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, a făcut o călătorie pe Va
lea Prahovei, a vizitat Rafinăria 
Brazi și Uzinele Tractorul, precum 
și stațiuni de odihnă din această 
parte a țării.

Miercuri seara, Mihail Petri a 
oferit în cinstea oaspeților belgieni 
un dineu.

în seara aceleiași zile Honore 
Cambier, ambasadorul Belgiei în 
R. P. Romînă. a oferit o recepție cu 
prilejul vizitei d-lui Maurice 
Brasseur.

(Agerpres)

Formația iugoslavă de fotbal Ze- 
lejniciar Niș, aflată în turneu în țara 
noastră, a jucat ieri la Reșița cu e- 
chipa locală C.S.M. Reșița. Meciul 
s-a încheiat la egalitate : 2—2 (1—0).

HOCHEI
Pe patinoarul artificial „23 Au- 

gust“ din Capitală s-a disputat asea
ră partida internațională de hochei 
pe gheață dintre echipa cehoslovacă 
Slovan Bratislava și selecționata de 
tineret a R. P. Romine. Au cîștigat 
oaspeții cu scorul de 7—3 (1—2 ;
3—1 ; 3—0). Astăzi, de la ora 19, 
Slovan Bratislava întilnește combi
nata cluburilor bucureștene Steaua 
și Dinamo.

ECHIPA ROVINA 
DE TENIS DE MASA 

ÎNVINGĂTOARE IN ANGLIA
Continuîndu-și turneul în Anglia, 

echipa de tenis de masă a R. P. Romî
ne a susținut la Newbury (Berkshire) 
meciul revanșă cu formația Internatio
nal Club Din nou victoria a revenit 
echipei noastre. Scor 5—1.

Competiții 
in Capitală

Lotul de juniori, care se pregă
tește pentru turneul de fotbal 
U.E.F.A., ce se va desfășura îr 'una 
aprilie în R. F. Germană, susține 
astăzi o partidă de verificare (pe 
stadionul Ciulești din Capitală, de 
la ora 15,15) în compania formației 
bulgare Akademik Sofia.

Astă-seară de la orele 19 în sala 
Floreasca va avea loc a doua reu
niune de box pentru „Cupa orașului 
București". Din program se desprind 
următoarele meciuri: N. Puiu (Pro
gresul) — St. Ispas (Rapid) ; C. Sta- 
nev (Viitorul) — N. Hîrsu (Rapid) 
etc.

doar de 110 mii ha de pămînt culti- 
vabil, din care numai 900 ha tere
nuri cu înalt randament. Pe 100 mii 
hectare trăiesc peste 100 mii familii 
de ielahi. Pe deasupra, natura aspră 
— vînturile, zăpada, eroziunile — 
provoacă mari pagube terenurilor a- 
gricole și oamenilor, iar comunicații
le, spre deosebire de alte regiuni ale 
Algeriei, sînt mai dificile. După cum 
ni se spunea, recolta strînsă aici sa
tisface nevoile de cereale ale popu
lației pentru numai aproximativ două 
luni pe an. De aceea, necesarul pen
tru subzistență provine din celelalte 
regiuni ale țării. Industria a fost aici 
inexistentă ; se aflau doar ateliere 
izolate, dotate cu mijloace arhaice. 
Pînă nu de mult, ani în șir, kabylie- 
nii erau nevoiți, din cauza condițiilor 
naturale aspre și sărăciei, să pără
sească ținutul, plecînd prin țară 
sau în străinătate, îndeosebi în Tu
nisia și în Franța, pentru a căuta de 
lucru și a-și hrăni familiile rămase 
acasă.

Kabylienii, oameni dîrzi și har
nici, iolosesc la maximum posibilită
țile oferite de pămînturile lor aride. 
Ei culeg recolte bogate de fructe, 
legume și tutun. Arborii fructiferi, in 
special smochinul și măslinul, con
stituie importante resurse ale acestei 
regiuni. Aici există un obicei : orică
rui călător sosit pe aceste meleaguri 
i se oferă un pumn de smochine 
uscate. Smochinele kabyliene se 
remarcă printr-o mare varietate. 
Ele concurează pe piața internațio
nală cu cele provenind din alte țări 
mediteraneene. De asemenea, Kaby
lia produce importante cantități de 
ulei de măsline, măsline conservate 
și diverse alte fructe care au o mare 
pondere în exportul țării. Locui
torii regiunii, cît și autoritățile 
depun eforturi pentru regenera
rea plantațiilor de pomi fructi
feri, a terenurilor agricole care au 
avut de suferit de pe urma războiu
lui sau au fost lăsate în paragină de 
foștii lor stăpîni. Creșterea vi
telor e larg răspîndită. O statistică 
precisă lipsește, dar se consideră că

Țările în curs 
și Occidentul

Săptămînalul francez „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR“ publică sub semnă
tura comentatorului Jacques Mornand, 
un articol în care se arată :

Țările lumii a treia (denumire 
dată în presa occidentală țărilor în curs 
de dezvoltare —- n.n.) riscă, în 1965, să 
li se refuze de către Occident împru
muturile sau creditele pe termen lung.

în Statele Unite, președintele Johnson 
a anunțat că creditele pentru ajutorul 
economic destinat străinătății vor fi re
duse masiv. Or, Statele Unite singure 
furnizează peste jumătate din contri
buția financiară occidentală pentru lu
mea a treia. Franța, care se situează pe 
locul al doilea după Statele Unite, își 
va reduce, de asemenea, anul acesta a- 
sistența față de țările în curs de dezvol
tare. Marea Britanie va proceda la fel : 
ea nu-și poate permite să distribuie în 
afară mai multe sute de milioane de 
dolari, în timp ce lira sterlină este di
rect amenințată.

De aceea, anul acesta ajutorul occi
dental pentru lumea a treia va scădea 
cu siguranță. Nu trebuie uitat nici că 
puterea de cumpărare reală de mașini, 
utilaj sau bunuri de consum, reprezen
tată de aceste sume, a scăzut continuu 
din 1961 încoace, datorită creșterii pre
turilor. în plus, Asia, Africa și America 
Latină vor trebui să înfrunte în 1965 o 
problemă și mai dramatică decît scăde
rea ajutorului pentru străinătate : redu
cerea masivă a propriilor lor venituri, 
datorită scăderii prețurilor la materiile 
prime.

în 1964, prețurile la numeroase ma
terii prime produse în lumea a treia au 
scăzut în mod serios : la zahăr — cu 
70 la sută, bumbac — cu 8 la sută, 
cacao — cu 15 la sută. Din fericire, alte 
produse de bază, și în special metalele 
neferoase, s-au scumpit în cursul acele
iași perioade, fapt datorită căruia anu
mite țări au putut să compenseze pier
derile suferite într-o parte, cu cîști- 
gurile înregistrate în altă parte. Dar 
totul lasă să se prevadă că în 1965 scă
derea se va extinde progresiv la toate 
materiile prime. Cuprul, cositorul, plum
bul au și scăzut din toamna trecută cu 
20—40 la sută.

în situația arătată, țările din lumea a 
treia trebuie să suporte această sărăcire 
fără să aibă nici un mijloc de a riposta.

înaintea vizitelor premierului britanic 
pe continent

Referindu-se la vizitele pe care primul 
ministru al Angliei, Harold Wilson, le va 
face la Bonn (începind de la 6 martie) 
și la Paris (3—4 aprilie), corespondentul 
din Londra al ziarului „LE MONDE", 
Alain Jacob, relatează :

Programele celor două prime vizite pe 
continent ale premierului englez sini 
fixate într-un moment cînd In capitala 
britanică se manifestă un mare interes 
față de eventuale relații între Marea Bri
tanie și Piața comună. Nimic nu indică, 
totuși, dacă se ține seama de declara
țiile făcute recent de dl. Wilson, ca și 
de declarațiile făcute în particular de 
membri ai guvernului său, că într-un 
viitor previzibil ar putea fi luată în con
siderare o inițiativă britanică în acest 
sens. Adeziunea Angliei la Comunitatea 
economică europeană nu constituie în 
prezent, în ochii primului ministru, nici 
o posibilitate practică și nici o problemă 
de interes imediat. Se pare chiar că In 
cursul conversației pe care au avut-o la 
Londra, cu ocazia funeraliilor lui 
Winston Churchill, generalul de Gaulle 

regiunea furnizează circa o treime 
din efectivul algerian în ovine, bo
vine, caprine.

Perspective de dezvoltare
Kabylia are frumoase perspective 

de dezvoltare — mi-au spus nume
roși oameni cu care m-am întîlnit în 
timpul vizitei. Există posibilități de 
lărgire a irigațiilor, se studiază pro
blema extinderii unor culturi în tera
se. întreprinderile pentru prelucra
rea fructelor și legumelor au condi
ții favorabile. Rîurile năvalnice ofe
ră posibilitatea dezvoltării bazei e- 
nergetice. Statul algerian a ini
țiat măsuri pentru valorificarea 
acestor resurse. Pe rîurile Agri- 
oun, Djen-Djen au fost construi
te o serie de baraje. Kabylia 
dă de pe acum aproape jumătate din 
producția hidroenergetică a Algeriei. 
Pe cursul superior al rîului Djen-Djen 
va fi construit cel de-al doilea mare 
ansamblu de centrale electrice din 
țară. El va iurniza, în medie, circa 
160 milioane de kilowați/oră, permi- 
țînd economisirea unor importante 
cantități de combustibil de altă na
tură. Pentru anii următori sînt prevă
zute, de asemenea, lucrări de valori
ficare a resurselor hidraulice și ale 
altor rîuri kabyliene. Așadar, fața 
Kabyliei începe să se schimbe și, 
după cum spunea recent Safi Bou- 
dissa, ministrul muncii al Algeriei, 
într-o cuvîntare rostită la Tizi-Ouzu, 
se depun eforturi pentru valorificarea 
maximă a posibilităților și resurse
lor, pentru dezvoltarea regiunii și ri
dicarea nivelului de trai al locuito
rilor ei.

Școlile din Tizi-Ouzu
...Traversăm localitatea Michelet, 

lăsăm în urmă strîmtoarea Tirourda, 
situată la aproximativ 1 800 de metri 
altitudine, și vîrful Lala-Khedija, care 
se înalță ca o piramidă, trecem de 
orășelul Fort-National, un fel de san
tinelă în inima ținutului, și ajungem 
la Tizi-Ouzu, capitala regiunii, ținta 
călătoriei noactre. In fiecare sîm- 

de dezvoltare

Bătălia care are loc în momentul de fată 
pe piața mondială de cacao dovedește 
acest lucru.

Se știa de mult timp că țările produ
cătoare de materii prime sînt eternele 
victime ale evoluției economice, dar în 
acest an situația se prezintă în așa fel, 
încît riscă serios să provoace falimente 
în lanț în lumea a treia. Condițiile mo
netare au ajuns foarte precare în dife
rite țări ale ei.

Desigur, există numeroase proiecte de 
stabilizare a prețurilor materiilor prime, 
tot felul de programe pentru a indus
trializa treptat lumea a treia, pentru a 
utila agricultura rămasă în înapoiere, 
pentru a învinge încetul cu încetul mi
zeria și foamea. Dar, din toate acestea 
nu a ieșit nimic concret. Și anul care a 
început riscă să fie un an dramatic nu 
numai pentru situația monetară dar, 
ceea ce este mai grav, pentru sutele de 
milioane de oameni lipsiți de orice mij
loace din Africa, Asia și America Lati
nă. Occidentul pare să se dezintereseze 
de această problemă.

Saci de cafea încărcați intr-un port 
din America Latină. Pentru unele 
țări din acest continent, ca și din 
Africa și Asia, cafeaua reprezintă u- 
nul din principalele produse de ex
port. Din cauza speculațiilor diierite- 
lor societăți occidentale, in ultimii 
ani prețurile încasate de producă

torii de cafea scad continuu

și dl. Wilson s-au înțeles asupra acestui 
punct. Este, deci, puțin probabil ca acesl 
subiect să fie discutat cu prilejul con
vorbirilor de la începutul lunii aprilie, 
într-un alt mod decît într-o perspectivă 
cu fotul istorică.

In același timp, un alt subiect — pro
punerea britanică cu privire la forțele 
nucleare atlantice (F.N.A.) — și-a pierdut 
o parte din actualitate. Guvernul federal 
german ar fi făcut cunoscut, între altele, 
că nu ar dori începerea unor conversații 
multilaterale asupra acestui subiect îna
intea alegerilor prevăzute a avea loc în 
toamnă în Germania occidentală. Dacă 
F.N.A. va figura pe ordinea de zi a con
vorbirilor de la Paris și Bonn, aceasta nu 
va fi probabil în scopul de a se ajunge 
la decizii imediate.

In cursul primei intîlniri dintre pre
ședintele de Gaulle și premierul Wilson 
cei doi oameni de stat — care au apre
ciat și unul și altul acest contact perso
nal — s-ar fi înțeles să nu angajeze o 
înfruntare sterilă asupra subiectelor în 
care există între ei deosebiri evidente 

Locuitori ai Kabyliei
bătă aici își dau întîlnire, la tîrg, mii 
de kabylieni, sosiți din toate direc
țiile, in autobuze, călări pe măgari 
sau pe jos. In această zi, străzile par 
un furnicar de oameni într-un con
tinuu du-te-vino ; pe trotuarele arte
rei principale se înaintează anevoie. 
Magazinele sînt pline de lume. In 
jurul meselor din numeroasele cafe
nele sau în fața prăvălioarelor se 
vorbește gălăgios. Numeroși tineri 
poartă sub braț servietele încărcate 
cu cărți și caiete. Sînt cursanții de la 
școlile profesionale și de cultură ge
nerală. La Tizi-Ouzu și în împreju
rimi funcționează patru asemenea 
școli unde se predau limbile arabă 
și franceză, matematici, științele na
turii, istorie, geografie.

La capătul uneia din străzi, stră
juită de o parte și de alta de arbori 
seculari, în mijlocul unei grădini 
imense, se află o clădire din piatră, 
cu cîteva etaje. Este universitatea 
populară. Directorul ei, un om 
de vreo 60 de ani, ne spune că in
stituția este frecventată de aproxi
mativ 200 de cursanți — funcționari 
publici, ofițeri ai armatei națio
nale populare, salariați ai ser
viciilor de poduri și șosele și ai nu
meroaselor birouri hidraulice din a- 
cest departament. „Acești oameni — 
ne spune directorul — consideră că 
au nu numai posibilitatea, dar și da
toria cetățenească de a-și îmbogăți 
și completa cunoștințele, de a-și ridi
ca nivelul cultural și profesional, 
pentru a se pune cît mai repede ca
păt «foamei» de cadre, de pe urma 
căreia mai suferim''.

Decorul predominant al peisajului 
kabylian îl constituie pădurile, 
în special cele de la Azaga, 
Adekar, Yakuren și El-Kseur. Ele 
însoțesc, de o parte și de

PROBLEMA „PRESCRIPȚIEI" 
Șl OPINIA PUBLICĂ 
AMERICANĂ

Corespondentul din Washington al 
ziarului „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" relatează următoarele:

Văzut din perspectiva Washingtonu
lui, nici un eveniment de la terminarea 
războiului n-a adus mai multe preju
dicii intereselor (vest) germane decît 
hotărîrea, rămasă pînă acum în vigoa
re, de a se prescrie, începînd cu 8 mai * 
anul acesta, crimele naziste. Cercuri 
largi ale opiniei publice care, de ani de 
zile, și-au manifestat simpatia față de 
Republica Federală își încrețesc dintr-o 
dată frunțile și adresează scrisori pline 
de nedumerire redacțiilor ziarelor, în 
care declară că nu pot înțelege felul de 
a gîndi al Bonnului.

Ceea ce a stîrnit o indignare deo
sebit de puternică în ultimele zile 
este o recentă declarație a minis
trului federal de justiție, Bucher, că în 
Statele Unite protestează, în primul 
rînd, organizații evreiești. Această afir
mație constituie un neadevăr atît de e- 
vident, încît ea a fost contrazisă atit de 
ambasadorul german la Washington, dr. 
Knappstein, cît și de consulul general 
german la New York, dr. Curtius. Atît 
ambasada germană cît și autoritățile 
consulare germane din New York, Chi
cago, Los Angeles, Boston și din alte 
orașe mari sînt bombardate de săptămîni 
de zile cu scrisori și telegrame în care 
cetățeni americani, apartinînd celor mai 
diferite clase și religii, cer deseori, în 
cuvinte drastice, ca Bonnul să adopte 
o hotărîre privitoare la urmărirea în 
continuare a crimelor naziste. De 
asemenea — arată corespondentul 
— 68 de membri ai Congresului au a- 
dresat și ei un protest colegilor lor din 
Bundestag.

întreaga această problemă este con
siderată aici (în S.U.A.) drept «news» 
(o știre senzațională) ; aproape zilnic 
ziarele publică relatări despre protes
tele ce au loc aici sau despre decla
rațiile ce se fac la Bonn. Numărul scri
sorilor sosite din partea cititorilor la 
redacțiile ziarelor și care se ocupă de 
această problemă crește din săptămînă 
în săptămînă. Proporția celor care cer 
continuarea urmăririi față de cei ce con
sideră justă hotărîrea guvernului fede
ral este de 99 la 1.

de păreri („concepjia asupra Europei", 
alianța atlantică, relațiile cu S.U.A, etc.), 
ci să caute, dimpotrivă, o apropiere la 
toate capitolele in care o colaborare 
franco-britanică este practic de con
ceput. Aceasta poate duce — în afara 
realizării tunelului sub Canalul Mînecii 
— la proiecte foarte diverse. Astfel, 
posibilitățile existente în sectorul elec
tronicii și în anumite domenii ale cerce
tării științifice sînt evocate în mod cu
rent.

Dincolo de aceste relații bilaterale, 
totul arată că primul ministru britanic va 
discuta bucuros cu cancelarul Erhard și 
cu generalul de Gaulle despre raportu
rile ce pot fi stabilite între Piața comu
nă și Zona europeană a liberului schimb. 
Aceasta din urmă ar avea cu atit mai 
multă nevoie de o înviorare, cu cît și-a 
pierdut în mod sensibil din vitalitatea ei 
în cursul ultimelor luni, în special după 
intrarea în vigoare a suprataxei la im
porturile Marii Britanii. Rămîn, în sfîrșit, 
diferite subiecte de politică internațio
nală despre care, desigur, dl. Wilson va 
trebui să discute cu gazdele sale vest- 
germane și franceze. Asupra situației din 
sud-estul Asiei, în special, pozițiile Lon
drei și Parisulu' sînt mai puțin depărtate 
în ce privește fondul decît indică unele 
aparențe.

alta, aproape întreaga șosea, care 
pornește de la Tizi-Ouzu spre vest, 
pînă la Bougie, Cap Carbon și Pis
cul Maimuțelor. Vara, șoseaua este 
în întregime acoperită de coroanele 
stejarilor seculari, iar spre sfîrșitul 
toamnei și iarna, după ce frunzele 
au căzut, ea este scăldată într-un 
soare îmbietor, care te îndeamnă la 
drum. Pentru kabylieni, pădurile 
constituie o importantă bogăție. Ele 
furnizează tării cantități însemnate 
de lemn, în special de stejar, nece
sar construcțiilor și noilor fabrici de 
mobilă.

Kabylienii sînt oameni primitori, 
ospitalitatea lor este proverbială. 
Deși, la prima vedere, majoritatea 
bărbaților — înalți, puternici, cu 
mușchi de oțel, care, după expresia 
lor, „țin la drum" — par aspri 
și reci, vioiciunea ochilor, mo
bilitatea exptesiei feței dezvă
luie o profundă sensibilitate. Fe
meile, purtînd veșminte viu co
lorate, iar pe cap un fel de fular, 
care le ascunde părul, le vezi ori
unde, alături de bărbați, la cîmp sau 
la alte munci grele.

Urechea distinge imediat dialectul 
berber de arabă. Nu există însă 
scriere în acest dialect. O bogată 
literatură orală compusă din po
eme, fabule, povești savuroase, 
snoave a fost transmisă șl îmbogăți
tă din generație în generație. Am a- 
vut prilejul să văd cum un kabylian 
recita versuri timp de cîteva ore în 
șir, fără să repete vreunul dintre ele.

Oameni harnici, kabylienii mun
cesc din răsputeri pentru lichidarea 
moștenirii tiecutului, încadrîndu-se 
în efortul întregului popor algerian 
pentru construirea noii sale patrii.

Constantin BENGA



Pag. 6 SCtSTEIA Nr. 6541 ,

UJE PESTE
ÎNCORDARE 
ÎN SUDAN
• Partidele de stînga nu 

intenționează să par
ticipe la noul guvern

• Demonstrație la Khar
tum

KHARTUM 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de pre
să, primul ministru al Sudanului, 
Khatim El Khalifa, împreună cu cei 
10 miniștri ai noului cabinet au de
pus miercuri jurămîntul. După cum 
s-a mai anunțat, din noul guvern 
format de Khalifa, după îndelungate 
tratative cu liderii tuturor partide
lor politice, trei din cele 14 porto
folii ministeriale au fost atribuite 
reprezentanților partidului democra
tic al poporului, iar unul a revenit 
partidului comunist. Potrivit agen
ției M.E.N., conducătorii partidului 
democratic al poporului, ai partidu
lui comunist și ai organizațiilor 
muncitorilor și ale țăranilor s-au 
întrunit miercuri la Khartum pen
tru a examina situația creată după 
formarea noului guvern și pentru a 
lua o hotărîre definitivă privind 
participarea lor la noul guvern. Pînă 
în prezent, cele două partide nu au 
informat oficial pe premierul Khalifa 
de refuzul lor de a participa la noul 
guvern.

într-un interviu acordat corespon
dentului agenției France Presse, 
Khatim El Khalifa, referindu-se la 
programul noului guvern sudanez, a 
declarat că el va continua să aplice 
carta națională, adoptată în comun 
de toate partidele și organizațiile în 
momentul înfăptuirii revoluției din 
noiembrie anul trecut.

în același timp, agențiile de presă 
relatează despre o agravare a situa
ției în provinciile din sud, unde u- 
nele triburi, instigate de eleipente 
de dreapta, au organizat demonstra
ții antiguvernamentale. între ele
mentele separatiste și trupele gu
vernamentale au avut loc ciocniri. 
Au fost semnalați morți și răniți de 
ambele părți. La Khartum, transmi
te agenția M.E.N., a avut loc o de
monstrație a studenților împoțriva 
noului guvern. Ea a fost împrăștia
tă de poliție.

Schimbarea de guvern din Turcia

La sesiunea Pieței comune de la Bruxelles

Acorduri și probleme rămase 
in suspensie

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
După mai multe ore de înfruntări, la 
sfîrșitul unei nopți albe, miercuri 
dimineața, miniștrii agriculturii din 
țările membre ale Pieței comune, în
truniți de la 23 februarie la Bru
xelles, au reușit să stabilească pre
țurile naționale la o serie de pro
duse agricole pentru perioada 
1965—1966. în lipsa unei înțelegeri 
pentru aplicarea unui preț unic în 
toate țările Pieței comune, deocam
dată s-a căzut de acord asupra unor 
prețuri pe plan național. A fost, de 
asemenea, adoptat un sistem comu
nitar de protecție vizînd producția 
de fructe și legume. Această ultimă 
măsură, menționează agenția France 
Presse, dă satisfacție Italiei, care în 
decembrie anul trecut a condiționat 
acordul ei cu privire la prețul unic 
al cerealelor de rezolvarea a trei 
probleme pe care le socotește esen
țiale pentru viitorul agriculturii 
sale. Este vorba de cotele pe care 
Italia le va vărsa în fondul comu
nitar, nivelul prețurilor la porumb 
și cereale furajere și de măsurile 
de apărare a pieței fructelor și le
gumelor în cadrul C.E.E. față de im
porturile din afară. Se știe că pri
ma chestiune a fost rezolvată într-un 
anumit fel prin reducerea cotei Ita
liei de la 28 la sută la 18 la sută.

Evaluări 
de aur

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Douglas Dillon, ministrul american 
al finanțelor, a declarat că în 
cazul cînd Franța va continua poli
tica anunțată de președintele de 
Gaulle cu privire la preschimbarea 
rezervelor de dolari în aur, Statele 
Unite vor trebui să conteze pe pier
deri de aur anuale de pînă la 1 mi
liard dolari. Potrivit lui Dillon, în 
ultimul timp S.U.A. au suferit pier
deri de aur în valoare de 450 de 

ale pierderilor americane

Cea de-a doua problemă este încă 
în suspensie, în timp ce ultima ur
mează să primească aprobarea Con
siliului ministerial care se va în
truni la 1 martie la Bruxelles.

Referindu-se la sistemul protec- 
ționist în legătură cu fructele și le
gumele, pus de acord de miniștrii 
agriculturii, France Presse arată că 
în cercurile europene se așteaptă ca 
țările terțe, în special S.U.A., țările 
Magrebului, Izraelul, Spania și al
tele, să protesteze împotriva acestui 
sistem, care va avea drept efect frî- 
narea exporturilor acestor țări în 
Europa „celor șase". Pe de altă 
parte, fixarea prețurilor la lapte și 
carnea de vită pentru campania a- 
gricolă 1965—1966 ar putea ridica 
numeroase dificultăți cu caracter 
politic, ținînd seama de faptul că în 
1965 în Belgia și R. F. Germană vor 
avea Ioc alegeri generale. După ce 
precizează că aceste prețuri nu sînt 
unice pe întreaga comunitate, agen
ția citată adaugă că prețul cărnii de 
vită a fost majorat, iar în ce pri
vește laptele, care, după cum se ex
primă France Presse, „constituie o 
problemă pur și simplu politică în 
toate țările comunității", miniștrii 
agriculturii au hotărît sporirea pre
țului acestuia de la 31 la 33 pfen- 
nigi.

milioane dolari, din care mai mult 
de jumătate au luat direcția Fran
ței. EI a subliniat că Statele Unite 
nu-și mai pot permite pierderi ma
sive de aur, deoarece ele pun în 
primejdie angajamentul american 
de a menține valoarea dolarului la 
35 dolari per uncia de aur fin. O 
asemenea scurgere de aur este ine
vitabilă, a spus Dillon, dacă expor
tul de capital nu va putea fi îngră
dit.

Tratative purtate 
de R. P. Bulgaria 
pentru achiziționarea 
de fabrici din Franța

SOFIA 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., Stanko 
Todorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
făcut o scurtă vizită în Franța, la 
întoarcerea, sa din Marea Britanie.

într-o declarație făcută reprezen
tanților presei, S. Todorov a arătat 
că Bulgaria a achiziționat pînă acum 
unele fabrici din Franța și că, în pre
zent, se duc tratative pentru achizi
ționarea unor noi întreprinderi. El 
a arătat, de asemenea, că în cursul 
lunii mai vor avea loc tratative pen
tru încheierea unui acord comercial 
și cultural pe termen lung.

Referindu-se la vizita în Marea 
Britanie și Franța, el a declarat că 
există posibilități pentru dezvol
tarea colaborării economice dintre 
Bulgaria și cele două țări.

în legătură cu situația 
din Vietnamul de sud
• 0 recunoaștere oficială privind participarea avioanelor americane 

la operațiunile împotriva patrioților • Convorbirea ambasadorului 
U.R.S.S. la Paris cu președintele de Gaulle • Poziția guvernului 

englez • Declarațiile lui U Thant

SAIGON 24 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al ambasadei S.U.A. 
din Saigon a anunțat miercuri că 
„la cererea guvernului sud-vietna- 
mez" avioane cu reacție americane au 
participat la o operație combinată în 
după-amiaza zilei de 24 februarie 
„pentru a permite degajarea unei 
unități guvernamentale izolate ata
cată de importante forțe ale Viet- 
congului (patrioți sud-vietnamezi — 
N.R.), într-o regiune muntoasă din
tre An Khe și Pleiku". Purtătorul de 
cuvînt a adăugat că avioane cu re
acție nord-americane au participat 
săptămîna trecută, alături de avi
oanele sud-vietnameze, la operațiuni 
împotriva patrioților. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
este pentru prima oară cînd autori
tățile americane recunosc oficial 
participarea avioanelor militare ale 
S.U.A. la operații împotriva patrio
ților sud-vietnamezi.

Intr-un comentariu consacrat co
municării făcute de ambasada S.U.A. 
de la Saigon, corespondentul din Was
hington al agenției Associated Press, 
Fred Hoffman, scrie : „Dezvăluirea 
că Statele Unite folosesc acum avi
oane de război cu reacție, pilotate 
de nord-americani, chiar în interio
rul Vietnamului de sud, marchează 
o retragere de pe poziția potrivit că
reia forțele armate nord-americane 
se află în această țară pentru a da 
sfaturi sud-vietnamezilor și nu pen
tru a participa la războiul propriu- 
zis. Pe măsură ce războiul s-a inten
sificat și Statele Unite au început să 
devină tot maî mult amestecate în 
acest război, poziția oficială a S.U.A.
— de consilier și nu de combatant
— s-a schimbat treptat, ajungîn- 
du-se la situația actuală".

★

PARIS 24 (Agerpres). — Agenția 
TASS anunță că la 23 februarie 
S. A. Vinogradov, ambasadorul

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
PREȘEDINTELUI TANZANIEI 
ÎN R.P. CHINEZA

PEKIN 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, la 
Pekin s-a semnat comunicatul co
mun cu privire la vizita în R. P. 
Chineză a președintelui Republicii 
Unite Tanzania, Julius K. Nyerere. 
După cum se menționează în comu
nicat, cele două părți au făcut un 
schimb de vederi asupra situației in
ternaționale, luptei popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
independența națională. Ele și-au 
exprimat părerea că toate națiunile, 
mari și mici, au dreptul la o exis
tență independentă și la deplină su
veranitate.

Ambele părți s-au exprimat pen
tru convocarea unei conferințe la 
nivel înalt a tuturor țărilor lumii la 
care să se discute interzicerea com
pletă și distrugerea totală a armelor 
nucleare.

In cursul vizitei președintelui Ju
lius K. Nyerere în R. P. Chineză 
cele două părți au semnat un tratat 
de prietenie. Președintele Liu Șao-ți 
și premierul Ciu En-lai au acceptat 
invitația ce le-a fost adresată de a 
vizita Tanzania.

U.R.S.S. în Franța, a făcut o vizită 
președintelui de Gaulle. în timpul 
convorbirii, ambasadorul U.R.S.S. a 
expus punctul de vedere al guver
nului sovietic în legătură cu situația 
din Asia de sud-est. S. A. Vinogra
dov a subliniat că guvernul sovietic 
consideră situația din această regiu
ne serioasă și periculoasă. O mare 
îngrijorare trezesc atacurile bombar
dierelor americane asupra R. D. Viet
nam. De aceea, după părerea guver
nului sovietic, este necesar să se de
pună eforturi pentru înlăturarea 
primejdiei și pentru reglementarea 
situației din această regiune.

★

LONDRA 24 (Agerpres). — în
tr-un răspuns scris adresat Came
rei Comunelor, ca urmare a interpe
lărilor din partea mai multor depu- 
tați, primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, a declarat că 
„guvernul englez este profund neli
niștit din cauza situației din Viet
namul de sud și speră că va fi în 
măsură să joace un rol eficace în 
eforturile întreprinse în vederea re
zolvării actualelor probleme și pen
tru a se ajunge la o soluționare 
pașnică". Wilson a anunțat că gu
vernul englez „este angajat activ în 
consultări diplomatice confidențiale, 
care continuă și în prezent „pentru 
a se găsi bazele unei reglementări 
a situației din Vietnamul de sud".

★
NEW YORK 24 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat că a procedat în ultima 
vreme la o serie de consultări parti
culare cu Statele Unite și cu alte 
țări interesate în problema Vietna
mului și a prezentat propuneri con
crete în vederea realizării unui a- 
cord pe calea tratativelor. El și-a 
exprimat încrederea că „va putea fi 
găsită o formulă care să pună capăt 
luptelor și să permită o retragere 
demnă a Statelor Unite din această 
regiune".

U Thant a spus, printre altele: 
„sînt sigur că, dacă poporul ameri
can va cunoaște faptele reale, va fi 
de acord cu mine că o continuare a 
vărsării de sînge nu este necesară și 
că numai tratativele politice și di
plomatice ar putea crea condițiile 
care să permită Statelor Unite să se 
retragă din această parte a lumii". 
Secretarul general a reafirmat de
clarațiile sale anterioare potrivit că
rora consideră că o pace trainică în 
Vietnam nu poate fi obținută prin 
mijloace militare.

Cetățeni englezi care lucrează in Gibraltar și locuiesc in Spania, expul
zați de autoritățile spaniole, primesc asistență de la oficiile britanice

Corespondență din Atena

DEZBATERI AGITATE 
IN PARLAMENTUL GREC 
e Dezvăluiri asupra „planului Pericle"

elaborat de E. R. E.
Cu toate că Atena era de mult 

cufundată în noapte, iar briza rece 
a mării îi făcea pe pietonii întîrziați 
să grăbească pasul spre casele lor, 
în fața parlamentului continuau să 
aștepte sute de oameni în speranța 
că li se va permite în cele din urmă 
să asiste la dezbateri. In marea sală 
de marmură alb-maro, lojile rezer
vate publicului și ziariștilor erau ar
hipline.

Dată fiind interpelarea deputaților 
partidului de dreapta, E.R.E., în le
gătură cu problemele securității in
terne, se aflase încă înainte de des
chidere că ședința de marți va 
prilejui dezbateri neobișnuite. Pro
nosticurile au fost confirmate cînd 
primul vorbitor, premierul Papan- 
dreu, liderul partidului Uniunea de 
centru, a dezvăluit acțiunile de fal
sificare a alegerilor din 1961 și pro
cedeele elaborate în acest scop de 
E.R.E., cuprinse îri așa-numitul „plan 
Pericle". întocmit în 1959 de agenția 
de investigații Kyp, cu aprobarea 
fostului prim-ministru Karamanlis și 
a unui comitet de coordonare for
mat din generali, planul, îndreptat 
împotriva partidelor de opoziție, a 
necesitat cheltuirea a 7 milioane de 
drahme din fondurile secrete ale mi
nisterelor.

Premierul Papandreu a arătat că 
„planul Pericle" viza nu numai pe 
comuniști, al căror procentaj de vo
turi urma să fie redus cu 20 la sută, 
ci și partidul Uniunea de centru. A- 
dresîndu-se deputaților E.R.E., el 
le-a spus : „După descoperirea a- 
cestui puci electoral nu mai aveți 
dreptul să vă numiți partid democra
tic. Sînteți un partid polițist, fascist".

Răspunzînd criticilor ce i-au fost a- 
duse de liderul E.R.E., Kanellopoulos, 
în legătură cu politica guvernului în 
problema cipriotă, primul ministru a 
pus întrebarea : De la cine am moș
tenit această problemă ? El a preci-

Vizita lui Walter Ulbricht in R. A. U.
CAIRO 24. — Corespondentul

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite :

La invitația președintelui Nasser, 
la 24 februarie a sosit la Alexandria 
pe bordul motonavei „Volker- 
freundschaft" Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, care va face o vizită ofi
cială de 6 zile în R.A.U.

De la intrarea în apele teritoriale 
ale R.A.U. și pînă în portul Alexan
dria, nava „Volkerfreundschaft" a 
fost însoțită de o escortă de onoare 

zat că guvernul Greciei se mențin» 
pe poziția independenței și autode
terminării Ciprului și își exprimă op
timismul în rezolvarea, pe cale paș
nică, a acestei probleme.

In legătură cu afirmațiile opoziției 
de dreapta că guvernul actual a dus 
țara într-o stare de izolare pe plan 
internațional, șeful guvernului a de
clarat : Sîntem aliați cu Occidentul 
și prieteni cu Răsăritul. Urmăm cu 
fidelitate această linie.

înfuriat de dezvăluirile . făcute, li
derul E.R.E., Kanellopoulos, care a 
cerut recent demisia actualului ca
binet și formarea unui guvern de 
serviciu în așteptarea unor noi ale
geri legislative, a trebuit să recu
noască existența „planului Pericle”, 
dar a încercat să-1 prezinte ca o va
riantă pentru eventualitatea unei si
tuații de război. Intervenind în dez
bateri, premierul Papandreu a arătat 
că cheltuirea celor 7 milioane de 
drahme confirmă punerea în aplica
re a planului. Față de aceste r I 
acuzații, cei 99 deputați ai E RIE, c 
părăsit sala parlamentului.

Liderul grupului parlamentar al 
E.D.A., Ilias Iliu, a menționat că par
tidul său a făcut cunoscut, prin zia
rul „Avghi”, existența „planului Pe
ricle" încă în septembrie 1961. Dai 
atunci conducerea partidului Uniu
nea de centru încă își mai făcea 
iluzii despre posibilitatea îndreptării 
lucrurilor. El a cerut autorităților să 
treacă la urmărirea judiciară a ini
țiatorilor acestui plan și a menționat 
necesitatea unor măsuri eficiente de 
democratizare a țării.

Informînd despre ședința de marți 
seară, o parte a presei ateniene o 
califică drept „cea mai dramatică 
dezbatere din istoria Parlamentului 
grec”.

Constantin ALEXANDROAIE 

formată din nave militare egiptene 
și avioane cu reacție aparținînd 
forțelor aeriene ale R.A.U. La so
sirea în portul Alexandria, Walter 
Ulbricht și persoanele oficiale 
care-1 însoțesc au fost întîmpinați 
de Ibrahim Hassan, vicepreședinte 
al R.A.U., și de alte personalități 
egiptene. în aceeași zi, delegația 
R. D. Germane a sosit cu un tren 
special la Cairo. în gara centrală a 
capitalei R.A.U., pavoazată cu dra
pelele de stat ale celor două țări, 
Walter Ulbricht a fost întîmpinat de 
președintele Gamal Abdel Nasser, 
Aii Sabri, primul ministru al Con
siliului Executiv al R.A.U., Anwar 
el Sadat, președintele Adunării Na
ționale a R.A.U., Abdel Hakim 
Amer, prim-vicepreședinte al R.A.U., 
vicepreședinte al Consiliului Apă
rării Naționale, și alte persoane 
oficiale. Ca și la Alexandria, sosirea 
delegației R. D. Germane în capi
tala R.A.U. a fost salutată cu 21 
salve de artilerie.

In după-amiaza zilei de 24 fe
bruarie, Walter Ulbricht a făcut o 
vizită președintelui Nasser. în seara 
aceleiași zile a fost oferit un dineu 
în cinstea delegației R. D. Germane. 
Cu acest prilej, Walter Ulbricht și 
Gamal Abdel Nasser au rostit 
toasturi.

Comentînd schimbarea de guvern din 
Turcia, agențiile de presă observă că 
noul guvern condus de Suat Hayri Clrgii- 
plu este primul, după evenimentele din 
27 mai 1960, din care partidul republi
can al poporului și liderul său, Ismet 
Inonii, nu mai fac parte. După înlătu
rarea de la putere, în mai 1960, a fostu
lui partid democrat și a primului mi
nistru Menderes, Inonii a condus toate 
cele 3 guverne care s-au succedat pînă 
la ședința din 15 februarie a Adunăm 
Naționale.

In acea ședință, proiectul de buget 
prezentat de guvern a fost respins cu 
225 de voturi contra 197 și 2 abțineri. 
In urma acestui fapt, primul ministru 
Inonii a prezentat președintelui republi
cii, generalul Cemal Giirsel, demisia gu
vernului. De notat că, în litera strictă a 
constituției, demisia nu ar fi devenii o- 
bligatorie decît dacă totalul voturilor po
trivnice guvernului ar fi afins majorita
tea absolută a celor 450 de membri ai 
Adunării Naționale, adică 226.

Căderea guvernului Inonii a fost pro
vocată, după cum scriu diferiți comen
tatori, de schimbarea de atitudine a parti
delor mici. In Adunarea Națională, re
partiția mandatelor este de așa natură 
incit partidul republican al lui Inonii, 
care dispune de 191 de mandate, nu a 
putut guverna decît cu sprijinul acestor 
partide și al grupului de deputați inde
pendenți. In opoziție categorică se află 
numai partidul dreptății, condus de Su
leyman Demirel (171 de mandate). In 
cursul dezbaterilor asupra bugetului s-a 
produs însă o răsturnare a situației, a- 
jungîndu-se la o coalizare a întregii opo
ziții, care pînă atunci era divizată.

Majoritatea comentatorilor din presa 
turcă și occidentală au considerat acest 
lucru ca surprinzător. Ei nu l-au pus însă 
atit în legătură cu dezbaterea propriu- 
zisă asupra bugetului, cit în legătură cu 
anumite calcule electorale. Ziarul londo
nez „Daily Telegraph" consideră, de pil
dă. că apropierea alegerilor generale, fi
xate pentru 10 octombrie, a jucat un rol 

In evoluția înregistrată. „Demisia lui 
Inonii, afirmă ziarul, nu este atît o în- 
frlngere, cit o retragere tactică. Adevă
rata încercare va veni mai fîrziu, în 
momentul alegerilor generale".

Intre cele două partide — partidul 
republican al poporului și partidul drep
tății — există o veche rivalitate. Pri
mul este un partid tradițional, iar lide
rul lui, Ismet Inonii, azi In vîrstă de 83 
de ani, a fost unul dintre colaboratorii 
lui Atatiirk, fondatorul statului turc mo
dern. In ultimii zece ani ai / dominației 
lui Menderes (care, după înlăturarea 
de la putere, a fost judecat și execu
tat pentru crime împotriva statului), parti
dul republican s-a aflat în opoziție. Parti
dul dreptății este însă un partid nou, 
creat abia după evenimentele din mai 
1960. In rîndurile sale se află muiți din
tre adepții fostului partid democrat.

Dominația lui Menderes adusese țara 
într-o situație foarte grea, caracterizată 
pe plan intern prin haos economic și 
teroare polițienească, iar pe plan 
extern prin subordonarea absolută 
țață de politica războiului rece a coali
ției atlantice. Toate acestea au dus la 
explozia din mai 1960, cînd conducerea 
țării a fost preluată de militari, iar după 
un an a fost predată primului guvern 
de civili, în frunte cu Ismet Inonii. Sub 
cele frei guverne, conduse de acesfa, în 
Turcia a avut loc o anumită orientare. 
Pe plan intern, s-au obținut unele îmbu
nătățiri în situația economică, iar în po
litica externă au început a se afirma ten
dințe spre îmbunătățirea relațiilor cu ță
rile vecine, inclusiv cu țările socialiste, 
spre afirmarea unei atitudini mai inde
pendente în cadrul coaliției N.A.T.O. De
cepția suferită de guvernul turc din partea 
aliaților săi occidentali în problema Ci
prului a accentuat și mai mult această 
evoluție. Turcia a ajuns, după cum se 
știe, Ia hotărîrea de a nu mai participa 
la grupul de lucru al țărilor care exami
nează problema așa-zisei forțe nucleare 
multilaterale a N.A.T.O. și și-a retras ma

rinarii de pe vasul american „Ricketts”, 
care experimentează acest proiect.

în rîndurile „cercurilor activiste", cum 
le numește agenția „France Presse", adică 
ale cercurilor care declanșaseră eveni
mentele din mai 1960 — un grup de ti
neri ofițeri, studenți, o parte a muncitori
mii — activitatea guvernelor Inonii a fost 
considerată însă prea lentă și incompletă, 
ceea ce a dat naștere din cînd în cind la o 
anumită tensiune. Aceste critici se refe
reau, îndeosebi, la pregătirea reformei 
agrare și la asigurarea independenței în 
domeniul economiei. în exterior, „acti
viștii” din mai 1960 cereau o orientare 
spre neutralism. In țară continua să se 
înregistreze șomaj și să domnească un 
anumit marasm economic. Pe de altă 
parte, cercurile marilor latifundiari și alte 
pături conservatoare ale societății erau 
neliniștite de perspectiva reformei agrare.

Noul guvern, din care, în afară de 
partidul dreptății, fac parte partidul 
Turciei noi, partidul nafional-țărănesc și 
partidul națiunii, se află în fața acelorași 
probleme. Pentru moment, el și-a în
ceput activitatea reafirmînd, prin însuși 
protocolul de constituire a coaliției gu
vernamentale, o anumită continuitate 
față de politica precedentului guvern : 
„respectarea idealurilor lui Atatiirk și ale 
revoluției din mai 1960, realizarea re
formei agrare, rezolvarea rapidă a pro
blemelor economice, o politică realistă 
în exterior". Citînd ziarele turcești, a- 
genția „France Presse" este de părere 
că ultimul punct va însemna, pe de o 
parte, „eforturi pentru dezvoltarea rela
țiilor cu țările vecine”, iar, pe de altă 
parte, „respectarea acordurilor existente". 
In ceea ce privește Ciprul, adaugă agen
ția, „drepturile Turciei vor fi apărate 
cu putere".

Amănunte cu privire la orientarea gu
vernului condus de primul ministru Urgu- 
plu sînt așteptate spre sfîrșitul săptămî- 
nii, cînd programul guvernamental va ti 
prezentat în parlament.

Aurel CERNEA

VARȘOVIA. La Szczecin a avut 
loc deschiderea festivă a Decadei 
culturii rominești, organizată sub 
auspiciile Comitetului voievodal al 
P.M.U.P. și a Consiliului popular 
voievodal. Cu acest prilej, s-a deschis 
expoziția „Bucureștiul în 20 de ani de 
la eliberare" și o expoziție de artă 
grafică. Filmul „Tudor" a inaugurat 
seria de filme rominești ce vor fi pre
zentate în cadrul decadei. Ambasado
rul R. P. Romîne, Gh. Diaconescu, a 
vorbit la postul de televiziune din 
Szczecin despre realizările R. P. Ro
mîne.

PARIS. Miercuri, la sosirea pe aero
portul din Paris, ministrul de externe 
al Franței, Couve de Murville, a de
clarat că „personal este satisfăcut" de 
întrevederile pe care le-a avut cu re
prezentanții administrației americane. 
Referindu-șe la discuțiile purtate, mi
nistrul a relevat că întrevederile s-au 
referit în special „la problemele Asiei 
de sud-est, și în primul rînd la situa
ția din Vietnam".

YAOUNDE. In capitala Camerunu
lui s-a anunțat oficial că, în vederea 
alegerilor prezidențiale care vor avea 
loc la 20 martie, au fost desemnate 
candidaturile lui Amadou Ahidjo 
(pentru reînnoirea mandatului de pre
ședinte) și a lui John Ngu Foucha 
(pentru reînnoirea mandatului de vice
președinte). Acestea sînt unicele can
didaturi.

BAMAKO. La 24 februarie s-a des
chis sesiunea Adunării Naționale a 
Republicii Mali. Președintele republi
cii, Modibo Keita, a rostit o cuvîntare.

SCURTE ȘTIRI
BONN. Ministrul de externe al 

R.F.G. a declarat că guvernul studiază 
posibilitatea participării R.F.G. la lu
crările Comisiei Dunării în calitate 
de membru permanent al acestei co
misii.

NAIROBI. Gama Pinto, deputat în 
parlamentul Kenyei, redactor-șef al re
vistei „Pan Africa" și participant ac
tiv la mișcarea de eliberare națională 
a poporului Kenyei, a fost asasinat 
miercuri de trei necunoscuți.

VIENA. Guvernul austriac a anun
țat că a hotărît să invite pe secreta
rul general al O.N.U., U Thant, și pe 
președintele celei de-a 19-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., Alex 
Quaison-Sackey, să participe la cere
moniile care vor avea loc la 15 mai 
1965, cu prilejul aniversării a zece ani 
de la semnarea Tratatului de stat cu 
Austria.

CARACAS. Partidul național revo
luționar din Venezuela a adresat un 
apel populației țării, chemînd la in
tensificarea luptei pentru reforma a- 
grară, împotriva legilor care limitează 
libertatea cuvîntului și presei și pen
tru eliberarea deținuților politici.

NEW YORK. Curtea criminală de 
apel din Texas a hotărît miercuri 
aminarea pe termen nelimitat a jude
cării apelului prezentat de Jack Ruby, 
condamnat la moarte pentru împuș
carea lui Lee Harvey Oswald, asasi
nul presupus al președintelui Kennedy.

LIMA. Studenții au ocupat Univer
sitatea Federico Villareal din Lima în

semn de protest împotriva violării re- Santa Monica (California! în urma unei 
gulamentului de intrare în universi- crize cardiace. El era în vîrstă de 74 
tate. Intre studenți și poliție au avut je ani 
loc ciocniri.

NEW YORK. Actorul de cinema 
Stan Laurel, cunoscut din seria filme
lor „Stan și Bran", unde a avut ca 
partener pe Olivier Hardy (decedat în 
1957), a încetat din viață, marți, la

Paris. Insula plutitoare a comandantului Jacques Cousteau, pe care 
era instalat un laborator modern, ancorată de peste un an de zile la 
jumătatea distanței dintre litoralul mediteranean francez și Corsica, a 
fost distrusă de v.n incendiu. Cei șase membri ai echipajului au putut 
părăsi insula cu ajutorul bărcilor de salvare. Ei au fost descoperlți apoi 
de un petrolier, la mare depărtare de locul accidentului. In fotografie : 

cei șase membri ai echipajului insulei plutitoare

IRKUTSK. La o exploatare auriferă 
din nordul regiunii Irkutsk (Siberia 
răsăriteană) s-au găsit simultan trei 
bucăți de aur nativ în greutate de 
2 581, 1 205 și respectiv 1 100 g.
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