
MS3h)rgan al Comitetului Central al P.M.R

I

(

inleia
Anul XXXIV Nr. 6576

Noutăți
la Brazi

în preajma rafinăriei de la 
Brazi se înmulțesc instalațiile 
moderne ale Combinatului pe
trochimic. Diferiții componenți ai 
țițeiurilor noastre vor căpăta aci 
noi valori de întrebuințare prin 
transformarea lor în produse că
utate de numeroasele ramuri ale 
chimiei, în continuă și rapidă 
dezvoltare.

în ianuarie au început să lu
creze o parte din instalațiile de 
la fabrica de olefine — unde se 
vor realiza anual 35 000 de tone 
de e 'enă de înaltă puritate și 
20 000 de tone de propilenă. Eti
lena și propilenă sînt produși de 
bază necesari fabricării unor 
mase plastice care se utilizează 
în industrie, în agricultură și la 
producția multor articole de larg 
consum. Luna aceasta vor începe 
probele tehnologice și la fabrica 
de polietilenă de presiune înaltă 
(una din masele plastice care se 
vor produce aici). Cu cîteva săp- 
tămîni în urmă a început să pro
ducă și fabrica de modificatori, 
care vor fi folosiți pentru reali
zarea supercordului de la Com
binatul de fibre artificiale Brăila 
— o pînză specială necesară la 
fabricarea cauciucurilor pentru 
autovehicule. într-un stadiu a- 
vansat se găsesc lucrările de 
construcții-montaj la fabrica de 
oxid de etilenă și glicoli — pro
duși importanți în industria de- 
tergenților sintetici, cu aplicații 
în diverse sinteze chimice, în fa
bricarea de lichide antigel care 
împiedică înghețarea apei în ra
diatoarele motoarelor cu explozie 
ș.a. Peste 80 la sută din utilajele 
acestei fabrici s-au și montat. 
Aici, procesele tehnologice baza
te pe un înalt grad de automati
zare vor fi supravegheate de la 
un tablou central de comandă. 
După ce au urmat o specializare 
corespunzătoare, cadrele tehnice 
care vor munci aici și-au preluat 
posturile.

Se înalță și alte obiective care 
vor contribui la dezvoltarea ca
pacității de producție și la îmbo
gățirea gamei de sortimente rea
lizate în acest combinat. Cu vreo 
două luni în urmă a început con
strucția fabricii de anhidridă fta- 
lică, produs folosit la fabricarea 
plastifianților necesari producerii 
diferitelor articole de policlorură 
de vinii și a unui bogat sorti
ment de rășini sintetice pentru 
industria de lacuri și vopsele. 
Aici se apropie de sfîrșit con
strucția metalică, se execută 
montajul utilajelor grele, se lu
crează la estacadele pentru con
ductele de legătură care vor 
aduce materia primă, abur și 
apă. Lucrările de montaj se fac 
după o machetă care reproduce 
fabrica la scară, în toate detalii
le, ceea ce înlesnește construc
torilor execuția corectă și rapidă 
a lucrărilor.

Au început lucrările și la cea 
de-a șasea fabrică. Ea va produ
ce oxigen și azot de mare puri
tate, în aprilie va începe monta
jul utilajelor. Consumatorii oxi
genului produs vor fi întreprin
derile din orașul Ploiești, iar azo- 
tu va fi întrebuințat în combinat 
lâ diferite procese tehnologice.

La cele șase fabrici amintite 
au fost montate peste 16 000 de 
tone de construcții metalice și 
utilaje, dotate cu aproape 13 000 
de aparate de măsură și control.

Sever UTAN

Pe șantierul de la Brazi
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Cooperativa agricolă de pro
ducție din Bărcănești, regiu
nea Ploiești, cultivă 400 ha cu 
griu. La indicația specialiști
lor, mecanizatorii de la S.M.T. 
execută lucrările de întreține

re cu grapa rotativă
Foto : Gh. Amuza
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SEMĂNATULUI

In zilele bune
de lucru

CALITATEA Șl EFICIENTA
A

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI IDEOLOGIC
îmbunătățirea continuă a calității 

muncii ideologice constituie o pre
ocupare de seamă a Comitetului 
orășenesc de partid București și a 
comitetelor raionale din Capitală. 
Această preocupare și-a găsit ex
presie și în ultima plenară a co
mitetului orășenesc, care a analizat 
desfășurarea propagandei de par
tid în Capitală. Plenara a insis
tat în mod deosebit asupra princi
palilor factori de care depinde ca
litatea și eficacitatea propagandei 
și anume : asigurarea unui bogat 
conținut de idei, îmbunătățirea for
melor organizatorice ale învățămîn
tului, perfecționarea pregătirii lecto
rilor și conducătorilor de seminarii. 
Asupra acestor aspecte ne vom opri 
în cele ce urmează.

Conținut bogat de idei
în conformitate cu indicațiile 

partidului nostru, comitetul orășe
nesc de partid, organele și organi
zațiile de partid din Capitală orien
tează munca de propagandă spre 
’nsușirea de către membrii de partid 
și masele de oameni ai muncii a ne
secatului tezaur al teoriei marxist- 
leniniste, călăuza sigură în analiza
rea problemelor mereu mai com
plexe pe care le ridică realitatea 
contemporană în permanentă trans
formare, spre cunoașterea temeinică 
a liniei și hotărîrilor partidului, a 
aprecierilor sale asupra probleme
lor vieții interne și internaționale. 
Documente ale partidului nostru, 
cum sînt Raportul la Congresul al 
Ill-lea al P.M.R., Declarația C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1964, Raportul to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la cea de-a 40-a aniversare a parti
dului, expunerea ținută cu prilejul 
celei de a 20-a aniversări a elibe
rării patriei, au făcut obiectul unor 
ample dezbateri în toate cursurile 
și cercurile de studiu.

Operele clasicilor marxism-leni- 
nismului, documentele partidului 
nostru se află la baza întregului în- 
vățămînt de partid. Astfel, în lecțiile 
și semmariile- de economie politică 
și economie concretă sînt aprofun
date, pe baza acestora, probleme 
cum ar fi proprietatea socialistă, 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale 
a socialismului, politica partidului 
de industrializare socialistă, de ma
ximă valorificare a resurselor natu
rale ale țării, perfecționarea rela
țiilor de producție socialiste în e- 
tapa actuală, progresul tehnic și 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor etc.

în domeniul filozofiei, pe lîngă 
dezbaterea unor probleme cu ca
racter general, privitoare la catego-

riile și legile fundamentale 
lecticii, sînt studiate teme 
legile generale ale revoluției și con
strucției socialiste, statul democrat- 
popular ca principal instrument al 
construirii socialismului. în studiul 
istoriei partidului, materialele ple
narei C.C. al P.M.R. din noiembrie- 
decembrie 1961, cuvîntările condu
cătorilor partidului și statului, ci
clul de articole care au apărut în 
„Scînteia" cu prilejul celei de a 
20-a aniversări a eliberării patriei 
dau posibilitatea explicării juste a 
celor mai importante momente din 
lupta dusă de partidul nostru de-a 
lungul deceniilor.

O mare atenție s-a acordat stu
dierii problemelor referitoare la 
viața internațională, unitatea țări
lor socialiste și a mișcării comu
niste mondiale, lupta pentru apăra
rea păcii și dezvoltarea colaborării 
internaționale, în lumina Declara
ției C.C. al P.M.R. din aprilie 1964.

Studiul documentelor partidului 
nostru a contribuit la ridicarea ni
velului ideologic al învățămîntului 
și la o mai strînsă legare a lui de 
viață, sporind capacitatea membrilor 
de partid, a oamenilor muncii de a 
înțelege și analiza problemele ac
tuale, interne și internaționale. Co
mitetul orășenesc de partid va a- 
corda și în viitor o atenție deose
bită studierii în toate formele de în- 
vățămînt a documentelor partidului 
nostru, va sprijini și mai mult lec
torii, conducătorii de seminarii, în 
vederea aprofundării în lecții, ca și 
în dezbaterile cu cursanții, a proble
melor teoretice ale economiei politi
ce, socialismului științific, filozofiei 
marxiste.

ale dia- 
privind

Un învățămint diferențiat
Este știut că un mijloc important 

de îmbogățire a conținutului propa
gandei, de sporire a eficacității sale 
îl constituie diferențierea învățămîn- 
tului de partid, organizarea lui po
trivit preocupărilor și cerințelor di
feritelor categorii de oameni ai 
muncii.

în prezent masele largi ale celor 
ce muncesc manifestă un interes 
puternic pentru cunoașterea apro
fundată a politicii economice a 
partidului și guvernului, pentru 
dezvoltarea cunoștințelor lor de e- 
conomie politică și economie con
cretă. De aici și marea atenție pe 
care Comitetul orășenesc, comitete
le raionale din Capitală o acordă 
învățămîntului economic.

Ceea ce caracterizează acest învă- 
țămînt în prezent este legarea lui 
mai strînsă de practica construc
ției socialiste, de sarcinile concrete

ale producției în Capitală, în raioa
nele și întreprinderile în care mun
cesc cursanții. Organizații de partid 
ca cele de la „Semănătoarea", Uzinele 
„23 August", Uzina de mașini electri
ce și altele obișnuiesc să consulte, la 
întocmirea programelor de studiu, 
muncitori fruntași, ingineri, tehni
cieni și maiștri, introducînd, la pro
punerea acestora, teme corespunză
toare sarcinilor și problemelor lo
cale. La uzinele „23 August", unde 
utilarea cu tehnica modernă a ridi
cat numeroase probleme privind u- 
tilizarea ei din plin, au fost intro
duse, în programul cercurilor de e- 
conomie concretă, teme, legate de 
folosirea intensivă a capacităților 
de producție.

în prezent, eforturile organizații
lor de partid din întreprinderi sînt 
îndreptate spre realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1965 și în mod 
deosebit spre îmbunătățirea calită
ții produselor, punerea în funcțiune 
la termen a noilor obiective, îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de ex
port — obiective a căror importanță a 
fost puternic subliniată la plenara 
C.C. al P.M.R. și sesiunea Marii Adu
nări Naționale de la sfîrșitul a- 
nului trecut. învățămîntul eco
nomic ține și el pasul cu aceste preo
cupări. Comitetul orășenesc, comite
tele raionale îndrumă lectorii, propa
gandiștii să nu se ocupe doar în
tr-un mod general, în lecții, semi
narii, de aceste probleme, ci să-i aju
te pe cursa nți îți cunoașterea căilor 
concrete de rezolvare a lor în între
prinderea unde muncesc ; de pildă, 
în ceea ce privește calitatea, să con
tribuie ca lupta pentru calitate să 
devină o preocupare de seamă a fie
cărui colectiv, în toate fazele proce
sului de producție, pe baza cunoaș
terii criteriilor precise, tehnice, ale 
calității în ramura și întreprinderea 
respectivă. Numai în acest fel, dis
cuțiile despre calitate pot fi cu ade
vărat eficiente, folositoare.

Un larg proces de diferențiere cu
noaște învățămîntul pentru intelec
tuali. Este semnificativă în acest 
sens trecerea, în tot mai mare măsu
ră, de la studierea bazelor învățăturii 
marxist-leniniste la dezbaterea în 
lumina acesteia a problemelor teo
retice ale diferitelor ramuri ale știin
ței, ale literaturii, artei etc. Dezbate
rile la care participă intelectualii în 
variatele forme ale învățămîntului 
de partid— studiul individual, se- 
minariile teoretice, simpozioane etc

Traian DUDAȘ
secretar al Comitetului 
orășenesc P. M. R. București

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — în 
regiunea Iași începutul primăve
rii se arată destul de capricios. 
Vremea se schimbă de la o zi la 
alta. Totuși țăranii cooperatori, 
mecanizatorii din S.M.T., lucră
torii din G.A.S. folosesc cu hăr
nicie fiecare zi bună de lucru 
pentru pregătirea 
semănat.

în cooperativele 
raioanele Bîrlad, 
s-au și însămînțat 
semnate. în gospodăriile agricole 
de stat din cadrul trustului Bîr
lad, spre exemplu, s-au arat toate 
cele 642 ha rămase din toamnă, 
s-au discuit 3 200 ha din tere
nurile destinate culturii florii- 
soarelui și a porumbului, s-au 
însămînțat 900 ha cu mazăre din 
1915 ha planificate și aproape 
2 000 ha plante de nutreț. Și 
cooperatorii din raionul Bîrlad 
au însămînțat cu culturi din 
epoca I 5 387 hectare. în comu
nele Cîrja, Mălușteni, Blăgești și 
Bogdănița din acest raion s-au 
terminat de însămînțat culturile 
din prima urgență. Rezultate 
bune la semănat au obținut și 
cooperatorii din Codăești, Ta- 
nacu, Muntenii de Sus, Văleni și 
alții din raionul Vaslui.

La Codăești, în ziua de 29 mar
tie tractoriștii Voinea Gheorghe 
și Vasile Nicolae semănau ulti
mele 20 de hectare cu mazăre, 
în livada tînără de 60 de hectare 
se însămînța măzărichea cu 4 
semănători. La brigada din satul 
Rediu, condusă de Constantin 
Toma, peste 100 de cooperatori 
munceau la plantatul pomilor 
fructiferi. Pînă seara au termi
nat lucrarea pe cele 10 ha pre
văzute a fi •plantate.

La cooperativa agricolă de 
producție Tanacu, raionul Vaslui, 
munca este, de asemenea, bine 
organizată. Inginerul agronom 
Ion Lupu controlînd din primele 
zile semănăturile de păioase, o- 
goarele și loturile rămase neara
te din toamnă a stabilit lucră
rile care trebuie făcute. în tar
laua Mereni, tractoarele

pornit de îndată să însămîn- 
țeze mazărea. în decurs de nu
mai 8 zile, tractoriștii au termi
nat de însămînțat 80 de hectare 
cu mazăre, 20 ha cu ovăz 
ha cu borceag.

De la Consiliul agricol 
nai am fost informat că 
natul culturilor din epoca I se 
efectuează de zor și în multe u- 
nități din raioanele de nord ale 
regiunii. Este necesar însă ca toa
te cooperativele agricole să ur
meze exemplul fruntașilor în e- 
xecutarea la timp a însămînță- 
rilor.

■ Cetățeanul la ghișeu
LOGICA CERTIFICATELOR
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Economie
și 50

regio- 
semă-

1

terenului și

agricole din 
Vaslui, Huși 
suprafețe în

Pe terenurile 
zvîntate

îmbunătățiri

In Capitală

In portul Galați

TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scîn
teii"). — Majoritatea unități
lor agricole din raioanele Luduș, 
Tîrnăveni, Tîrgu Mureș, Reghin 
și Odorhei au trecut la pregăti
rea terenului și însămînțarea 
culturilor din urgența I. La 
cooperativa agricolă de produc
ție din Band, raionul Tîrgu Mu
reș, se apropie de sfîrșit semăna
tul borceagului pe 36 de hectare 
și a mazării furajere. Pe unele 
suprafețe, grîul de toamnă a fost 
fertilizat cu azotat de amoniu. 
Semănatul se desfășoară în ritm 
susținut și în cooperativele agri
cole de producție din Milaș, 
Gornești, Zau de Cîmpie, Sîn- 
paul, Ghindari și altele. în unele 
locuri, zilele bune de lucru nu 
sînt folosite din plin. La coope
rativa agricolă de producție Vă
leni, raionul Tîrgu Mureș, din 
cauză că membrii consiliului de 
conducere și brigadierii nu au 
identificat terenurile mai zvîn- 
tate lucrează numai 5 din cele 
12 tractoare. Aici sediul brigă
zii de tractoare fiind amplasat 
în mod necorespunzător, meca
nizatorii ocolesc zilnic 3—4 ki
lometri pentru a ajunge la lo
turile stabilite. Situații asemănă
toare există și în alte coopera
tive agricole de producție. Se 
cere ca toate tractoarele și ma
șinile agricole cît și atelajele 
cooperativelor să fie folosite mai 
judicios pentru a se intensifica 
ritmul lucrărilor agricole.

Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale 
efectuează în prezent 
studii în vederea reîm
părțirii teritoriale a 
circumscripțiilor sani
tare în raport cu dez
voltarea economică și 
sistematizarea orașelor, 
cu noile obiective in
dustriale și construcții 
de locuințe. Se urmă-

(Continuare în pag. Il-a)

finanțe, statistică
(pag. a Ill-a)

TEATRUL, ACT
DE CULTURĂ

de Radu BELIGAN

(pag. a IV-a)

Lingă cercul polar
(pag. a V-a)

Corespondență
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instalații
de comandă centralizată

Colectivul Uzinelor „Electromagnetica” 
din Capitală a realizat prima instalație 
de comandă centralizată, tip dispecer, 
pentru dirijarea vagoanelor pe căile fe
rate. Cu ajutorul ei, de la o stație prin
cipală de cale ferată se pot transmite 
diverse comenzi către alte stații aflate în 
subordine și se controlează totodată exe
cutarea lor. Comenzile se transmit prin 
manevrarea aparatajului de la un pupi
tru de comandă, iar controlul efectuării 
lor se realizează prin iluminarea auto
mată a traseelor de cale ferată pe lumi- 
no-schema pupitrului.

Noua instalație, realizată pentru prima 
dată în țara noastră, contribuie la spori
rea cu aproximativ 40 la sută a capacită
ții de trafic pe porțiunea de cale fe
rată deservită de ea. Totodată, se mă
rește siguranța în circulația trenurilor și 
se asigură sporirea vitezei vagoanelor cu 
peste 30 la sută.

Primele instalații de comandă centrali
zată tip dispecer pentru dirijarea vagoa
nelor vor fi date în exploatare în rețeaua 
căilor ferate.

(Agerpres)

in rețeaua sanitară
totodată, ca asis- 
medicală de spe-

rește, 
tența 
cialitate să fie cît mai 
aproape de locul de 
muncă și de domiciliul 
cetățenilor. în spitalele 
rurale se vor organiza 
servicii de consultații, 
asigurate 
specialiști.
nea, se vor face periodic 
deplasări la sate de că-

de medici 
De aseme-

tre specialiști din uni
tățile raionale pentru a 
acorda consultații de 
ORL, oftalmologie etc. 
Se extinde și sistemul 
de acordare a asistenței 
medicale și efectuarea 
de tratamente la domi
ciliul bolnavului de că
tre cadre medicale ca
lificate.

(Agerpres)

Extinderea rețelei
în prezent în București funcțio

nează 5 centrale de termoficare, iar 
alte două se află în curs de con
strucție — București-Sud și Militari. 
Centrala electrică de termoficare 
București-Sud va intra parțial în 
funcțiune cu două cazane de apă 
fierbinte de 100 Gcal pe oră și un 
grup de 50 MW cu un cazan ce va 
produce 420 tone abur pe oră. Cen-

de termoficare
trala va alimenta cu căldură locu
ințele din zona de sud și sud-est 
a orașului, precum și industria 
din zona Dudești și de pe cheiul 
Dîmboviței pînă la Uzinele „Tim
puri noi". Pentru transportul căl
durii se construiește în acest an ma
gistrala nr. 1 cu diametrul de 1 200 
mm, care va alimenta cartierele 
Balta Albă, 23 August, Mihai Bra- 
vu. Obor și altele.

Manifestații studentesti’ » 7

interzise in Portugalia
DUPĂ RAPORTUL 
LUI GALO PLAZA

portughez al educa- 
Teles, a anunțat in-

în zilele acestei primăveri în
cepe cel de-al IV-lea festival de 
teatru de amatori „I. ’ ~
giale".

Cîți interpreți și cite 
vor participa la marea 
ție ? Pronosticurile ar fi cu totul 
premature, dar dacă amintim 
cîteva din cifrele concursului an
terior atunci perspectivele aces
tei întreceri sînt dintre cele mai 
optimiste. Peste 12 000 de echipe, 
cuprinzînd 160 000 de artiști a- 
matori, 33 000 de spectacole, la 
care au asistat aproximativ 6,5 
milioane de spectatori. Acesta a 
fost bilanțul celui de-al Ill-lea 
festival, desfășurat în anul 1962. 
El exprimă 
cultură a păturilor celor mai 
largi ale poporului, 
pentru artă care devine tot mai 
mult o necesitate spirituală per
manentă la oameni de cele mai 
diverse categorii sociale. Dar ci
frele — concludente pentru am
ploarea mișcării artistice de a- 
matori — nu pot sugera căl
dura aplauzelor stîrnite de nu
meroase formații.

Memoria mai reține momente

L. Cara-

formații 
competi-

neistovita sete de

pasiunea

de autentică încîntare artistică 
de la finala pe țară a festivalului 
precedent, figuri de interpreți 
dăruiți cu mult har și sensibili
tate. Ce-o fi făcînd oare Culiță 
Irimie, de prin părțile Hușilor, 
„școlar și țăran muncitor", cum 
își spunea singur, care ne-a ui
mit cu harul și savoarea „pupe- 
zei din tei" a lui Creangă ? Dar

pregătesc, desigur, noile roluri, 
își aleg poate personajele pe 
care le vor interpreta, dezvă- 
luindu-le gîndurile, năzuințele, 
faptele. Și n-ar fi exclus, așa cum 
se întîmplă în. teatrul de amatori, 
ca eroii de pe scenă să se con
funde, să se contopească cu via
ța și personalitatea actorilor 
înșiși.

INSTANTANEE
V

PRIMĂVARĂ ȘI ARTĂ

Ministrul 
ției, Galvao 
terzicerea manifestărilor progra
mate pentru Ziua studenților ce 
urma să fie sărbătorită la sfîrși- 
tul săptămînii. El a avertizat că 
încălcarea acestei interdicții va 
atrage aplicarea unor sancțiuni 
severe. *

Asociația studenților universi
tății din Lisabona a pregătit un 
program de manifestări pentru 
vineri, sîmbătă și duminică, în 
vederea marcării Zilei studenți
lor. Autoritățile se tem ca aceste 
manifestări să nu se transforme 
în demonstrații antiguvernamen
tale.

Cercurile politice din capitala 
turcă sînt favorabile soluționării 
problemei cipriote pe calea tra
tativelor, dar ar prefera metodei 
sugerate de mediatorul O.N.U., 
Galo Plaza Lasso, (începerea cu 
precădere a tratativelor intre 
cele două comunități ale insulei, 
urmând ca ele să fie extinse ul
terior și asupra 
interesate), metoda 
directe intre Ankara

celorlalte părți 
tratativelor 

și Atena.

Surpriză la Londra

de

în 
de

inginerul Const. Crișan din Tul- 
cea, un talent profund și matur, 
o prezență scenică surprinzătoa
re ? între timp talentul lor și-a 
descoperit poate noi fațete, ori
zontul lor a căpătat noi dimen
siuni, întrucît pasiunea pentru 
artă modifică preocupările zilni
ce, îmbogățește universul spiri
tual, dezvoltă aptitudini și va
lențe uneori nebănuite. Acum își

In acest sens repertoriul e 
destul de generos. Avem în față 
o vastă listă de recomandări care 
însumează numeroase piese, ma
joritatea într-un act. E un re
pertoriu variat. Alecsandri și 
Caragiale sau Horia Lovinescu și. 
Mirodan, Moliere și Cehov sau 
Brecht și O’Neill, dramaturgia ro
mânească și universală oferă di
verse și largi posibilități pentru

cele mai diferite colective de ar
tiști amatori.

De la casa de creație populară 
a regiunii Hunedoara ne-a par
venit primul document al acestei 
ample întreceri: repertoriul de 
concurs al celor 422 de formații 
ale așezămintelor culturale. După 
cum se vede, pe Valea Jiului, în 
podișul Hațegului, în Băile și Băi- 
țele Munților Apuseni nu e sat 
în care să nu fie o echipă 
teatru.

Concursul va continua pînă 
decembrie. Aproape un an
muncă și de emoții pentru mii și 
mii de artiști amatori. E un eve
niment cultural cu adinei rezo
nanțe, o emulație artistică plină 
de pasiune, care stirnește intere
sul pentru teatru și stimulează 
dragostea pentru artă în genere. 
Nu ne îndoim că în zilele fi
nalei cîteva zeci de formații ne 
vor incinta ochiul și inima cu 
spectacole de înaltă și autentică 
valoare artistică, la nivelul con
dițiilor pe care le are astăzi arta 
amatorilor.

Paul DIACONESCU

Poziția Franței 
fafă de reuniunea 
de la Veneția

Guvernul
jia „France

francez, fransmite agen- 
Presse", a considerat ne

cesar să precizeze, într-o declarație 
oficială, poziția sa față de conferința 
miniștrilor de externe ai țărilor Pie
ței comune, propusă de guvernul ita
lian. Intilnirea urma să aibă loc la 
Veneția pentru a discuta problema 
unificării politice vest-europene. De 
acord cu principiul conferinței su
gerate, guvernul francez apreciază că 
aceasta nu este în prezent oportună.

Hotărîiea autorităților de la Salis
bury de a dizolva Parlamentul sud- 
rhodesian a făcut obiectul întreve
derii de miercuri dintre primul mi
nistru englez, Harold Wilson, și mi
nistrul pentru relațiile cu Common- 
wealthul, Arthur Bottomley. Un pur
tător de cuvint al guvernului, deși 
nu s-a referit la conținutul concret 
al convorbirilor, a arătat, totuși, că 
decizia luată de Ian Smith de a di
zolva parlamentul sud-rhodesian și 
de a organiza alegeri generale la 7 
mai a fost primită de cercurile po
litice londoneze ca o surpriză. (Amă
nunte în pag. Vl-a).

UN AVION DE PASAGERI al 
companiei spaniole „îberia" s-a 
prăbușit miercuri dimineața în 
apele Atlanticului, în apropiere 
de capul Spartei. Din cele 52 de 
persoane care se aflau la bord, 
numai trei au scăpat cu viață, 
fiind salvate de o navă maroca
nă de pescuit. In apele Atlanti
cului au fost găsite 40 de cada
vre.
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TEME DE SEZON
ADAPTAREA ORGANISMULUI 
DE LA IARNĂ LA PRIMĂVARĂ

Dacă cele două anotimpuri extre
me — iarna și vara — sînt caracteri
zate prin factori oarecum constanți, 
față de care organismul este deja 
adaptat, o problemă importantă o 
prezintă perioada de trecere — pri
măvara și toamna — în care are loc 
fenomenul de adaptare. Această a- 
daptare se bazează pe o serie de mo
dificări metabolice care se petrec în 
organism sub acțiunea factorilor me
diului extern și depinde de gradul, de 
reactivitate a fiecăruia. Așa se și ex
plică de ce copiii, bătrînii și bolna
vii, debilii, convalescenții se adap
tează mai greu.

în timpul iernii, omul se păzește 
de frig ; în perioada de trecere, el 
poate neglija acest lucru, ceea ce 
explică apariția mai frecventă a unor 
boli ca rinitele, faringitele, laringitele, 
bronșitele și cbiar a pneumoniilor și 
congestiilor pulmonare. în același 
timp, transmiterea unor boli epide
mice cu poartă de intrare respiratorie 
— ca gripa, difteria, tușea convulsi
vă, rujeola sau chiar scarlatina — se 
face mai ușor în această perioadă de 
rezistență scăzută a organismului co
piilor. Variațiile bruște ale factorilor 
meteorologici fac ca la unele persoa
ne sensibile — așa-numite meteorola- 
bile — să apară modificări hormo
nale, umorale sau neurovegetative, 
care se manifestă prin pusee acute 
ale unor boli ca ulcerul gastric și 
duodenal, dureri reumatismale, ar- 
tralgii, mialgii, pareze etc.

Desigur că omul are posibilitatea 
de a preveni asemenea manifestări, 
în primul rînd prin activarea meca
nismului său. de adaptare, care nu 
este altceva decît un antrenament 
față de diferitele variații ale facto
rilor externi. Acest lucru se realizează 
printr-un ansamblu de măsuri în ceea 
ce privește regimul de activitate, regi
mul alimentar, îmbrăcămintea, locu
ința, cultura fizică și mai ales călirea

ALIMENTAȚIA
Tributar mediului înconjurător 

pentru substanțele nutritive de care 
are nevoie, omul, spre deosebire de 
plante, nu-și poate sintetiza „ma
teria primă" care susține toate func
țiile vitale. Aceasta trebuie să fie 
furnizată sub forma alimentelor de 
sursă animală sau vegetală oare cu
prind, alături de albumine, grăsimi 
și hidrocarbonate, anumite substan
țe indispensabile omului — vitami
nele. Rolul lor poate fi înțeles dacă 
am compara organismul cu o celulă 
transformatoare de energie, care ex
trage din alimente energia poten
țială conținută în ele cu ajutorul 
unui „motor" special. Acesta este 
compus din. așa-numiții biocataliza- 
tori, în compoziția cărora intră ca 
grupare activă vitaminele, în special 
cele ale complexului B și vitami
na C.

Spre deosebire de celelalte vita
mine, care se pot în oarecare mă
sură stoca în organism, vitaminele 
grupului B și vitamina C se con
sumă repede și nu se stochează. De 
aceea ele trebuie frecvent furnizate 
organismului. Pe de altă parte, spre 
deosebire de majoritatea celorlalte 
vitamine, care sînt destul de răspîn- 
dite atât în regnul animal, cît și în 
cereale, vitamina C se găsește nu
mai în legume și fructe crude și se 
distruge repede prin fierbere sau 
alte manopere ce tind să conserve 
aceste alimente. Ca atare, lipsa a- 
cestei vitamine se face în special 
simțită la sfîrșitul iernii și începu
tul primăverii, cînd legumele și 
fructele crude sînt mai rare. Con
secințele acestei lipse se manifestă 
sub forma unei oboseli sezoniere, 
așa-numita „astenie de primăvară", 
precum și prin diminuarea rezisten
ței la infecții. De aici rezultă inte
resul față de sursele naturale de vi
tamine.

Calitatea 
și eficienta 
învățămîntului 
ideologic
(Urmare din pag. I-a)

— constituie contribuții tot mai efi
ciente la însușirea și aplicarea 
dialecticii marxiste în activita
tea acestora. Multe din referatele 
prezentate în cadrul dezbaterilor or
ganizate la institute de cercetări ale 
Academiei au stat la baza elaboră
rii unor valoroase studii, publicate 
în volumele de culegeri „Materia
lismul dialectic și științele con
temporane ale naturii", sau în dife
rite reviste.

Urmărind creșterea continuă a 
eficacității învățămîntului, Comitetul 
orășenesc de partid este preocupat de 
combaterea tendințelor care se ma
nifestă în unele cercuri de studiu, în 
seminarii teoretice, de a discuta pro
blemele întocmai ca pe linie profe
sională. Or, după cum se știe, ro
lul studiului ideologic nu este acela 
de a rezolva problemele profe
sionale, ci de a asigura ridicarea 
nivelului ideologic și politic al 
membrilor de partid, al oamenilor 
muncii, de a contribui pe această 
cale la îmbunătățirea muncii în 
sectorul respectiv.

Sînt cazuri cînd eficiența învăță
mîntului este înțeleasă unilateral, 
numai sub raportul rezultatelor 
imediate obținute în activitatea pro

organismului. In această perioadă 
trebuie evitat, mai ales la copii, ori
ce efort fizic sau intelectual care să 
ducă Ia apariția surmenajului.

îmbrăcămintea de iarnă groasă, 
formată din mai multe straturi su
prapuse, se va înlocui, firește, cu 
una mai subțire. Dar acest lucru nu 
trebuie să se facă brusc, ci treptat 
și numai în funcție de condițiile me
teorologice. La copii, mai ales, se va 
evita prelungirea timp îndelungat a 
îmbrăcăminții prea călduroase în 
orele de joacă, căci aceasta poate 
duce la supraîncălzirea organismului 
și la pierderea bruscă ulterior a căl
durii acumulate ; consecința va fi 
răcirea și îmbolnăvirea. încălzirea 
locuinței se va reduce, de asemenea, 
treptat, evitîndu-se întreruperea 
bruscă.

Folosirea aerului și a apei ca ele
mente active de adaptare au un bun 
efect de călire. Astfel, plimbările zil
nice în aer liber, în perioadele mai 
calde, mai ales la prînz, cît și spă
latul cu apă rece dimineața sînt fac
tori de întărire a organismului. Uti
lizarea apei reci, dacă organismul nu 
este obișnuit, se va face prin scăde
rea gradată a temperaturii și prelun
girea continuă a timpului de acțiune, 
în sfîrșit, o deosebită importanță au 
cultura fizică și sportul. Gimnastica 
de dimineață are nu numai un rol 
de înviorare, dar și de fortificare a 
circulației și respirației, de creștere 
a temperaturii cutanate, constituind 
un factor de adaptare dintre cei mai 
importanți. Bineînțeles că toate a- 
ceste măsuri trebuie individualizate, 
în funcție de starea de sănătate a 
celui ce le aplică. De aceea, pentru 
unii bolnavi cronici, reumatici, car
diaci, hipertensivi, ele trebuie înto
vărășite și de o atentă și continuă 
supraveghere medicală.

Dr. Sergiu MANESCU

RAȚIONALĂ
Iată cîteva sfaturi utile pentru a- 

limentația din acest anotimp. Este 
indicat să se bea în fiecare zi un 
ceai de măceș, preparat prin fierbe
rea timp de 10 minute a unei lin
guri de fructe de măceș în circa 200 
ml apă clocotită. Este o bună sursă 
de vitamina C. Consumarea cît mai 
deasă a spanacului este și ea reco
mandată. O cantitate de 200 gr con
ține circa 60 mgr vitamina C, adică 
necesarul zilnic pentru un om cu 
ocupații sedentare. O altă sursă de 
vitamina C în acest sezon e salata 
verde, după cum este bine să se a- 
dauge verdețuri crtide la supe și 
mîncăruri. Legumele, în special car
toful, copt la cuptor în coajă sau 
fiert în apă clocotită și în vase 
smălțuite, bine acoperite, poate asi
gura o mare parte din vitamina C 
necesară. în schimb, ținerea cartofi
lor curățați în apă, fierberea fără 
capac, reîncălzirea. prăjirea în gră
sime, distrug aproape integral vi
tamina C conținută.

Deoarece vitamina C se dizolvă 
în apa de fierbere, se va folosi pen
tru fierberea legumelor cît mai pu
țină apă și în orice caz aceasta nu 
se va arunca, ci se va folosi la pre
pararea supelor. Legumele care nu 
pot fi consumate crude se vor fier
be de preferință la aburi, adică așe
zate într-un coșuleț de sîrmă sus
pendat într-o oală, deasupra stratu
lui de apă. în acest fel alimentele 
își conservă maximum de vitamine. 
Adaosul de suc de lămîie la supe, 
salate, sos alb asigură un aport în
semnat de vitamină C.

Iată unele precauțiuni care pot 
ajuta organismului să răspundă so
licitărilor crescute, cel puțin pentru 
unele ocupații, tocmai în acest se
zon.

Dr. Dan SDROBICI

fesională.'Evident că influența asu
pra activității profesionale consti
tuie principalul criteriu de aprecie
re a eficacității învățămîntului. Dar 
un rol deosebit de important îi re
vine învățămîntului în ridicarea 
conștiinței socialiste, în dezvoltarea 
atitudinii noi față de muncă și față 
de avutul obștesc, față de îndato
ririle sociale, în cultivarea însuși
rilor caracteristice omului nou, 
constructor al socialismului.

Forme organizatorice 
adecvate

Asigurarea unui învățămînt de 
calitate presupune forme organiza
torice adecvate. Organele și organi
zațiile de partid din Capitală au a- 
cumulat de-a lungul anilor o boga
tă experiență în organizarea învă
țămîntului. Treptat, s-au dezvoltat 
acele forme ale propagandei care 
s-au dovedit a fi viabile și eficiente, 
în primul rînd formele bazate pe 
expuneri — avantajoase prin fap
tul că permit lărgirea sferei de cu
prindere a învățămîntului, o dată cu 
o mai atentă selecționare a propa
gandiștilor. Astfel, anul acesta func
ționează nouă filiale raionale ale u- 
niversității serale de marxism-leni
nism, față de 4 în anul trecut. în
ființate din 1963/1964, școlile serale 
economice de pe lîngă marile între
prinderi au ajuns la un număr de 16. 
Au căpătat o largă extindere cic
lurile de conferințe pentru diferite 
categorii de oameni ai muncii. 
Ținînd seama de nivelul tot mai 
înalt de pregătire al membrilor de 
partid, noi am extins alte forme su
perioare ale învățămîntului, cum 
sînt studiul individual (la care par
ticipă în prezent 16 200 tovarăși 
față de 10 300 în anul școlar trecut), 
seminariile teoretice, (6 400 cursanți 
față de circa 4 300 în 1963/1964).

Partidul ne învață că trebuie să 
privim creator problema formelor

Energii Foto : V. Polizache

CETĂȚEANUL

LA GHIȘEU
LOGICA CERTIFICATELOR

Cînd ai nevoie de un act, o adeverință, 
un certificat, primul drum îl faci deobi- 
cei la sfatul popular. Ghișeele servi
ciilor sale cunosc o mare afluență de ce
tățeni. Le-am vizitat de curînd și ne-am 
interesat cum este reglementată elibera
rea unor acte simple și ce se face pen
tru înlăturarea unor formalită|i de prisos, 
scoase de viafă din circulație. O rezol
vare rapidă, conștiincioasă, operativă a 
cererilor de tot felul ale cetățenilor pre
zentați la ghișee, grija pentru a le cruța 
timpul, comportă și simplificarea actelor.

R - REZOLVAT
De sus pină jos, pagină după pagină, 

nesfîrșite coloane verticale de R-uri în 
registrul gros, cu sute de foi. Aceasta e 
regula. Rar cite o știrbitură în coloană, 
un rînd necomplefat. Aceasta e excepția. 
Și în dreptul fiecărei majuscule — o 
menfiune lapidară, parcă cifrată : pensio
nat, numărul deciziei, cuantumul pensiei. 
Și vezi aevea șiruri de oameni a căror 
bătrînețe este asigurată, lipsită de griji. 
Dosarul de pensionare pentru băfrînețe 
al muncitoarei Catarina Axinfescu a fost 
depus la Oficiul de prevederi sociale al 
raionului „16 Februarie" în 21.1.1965. In 
29 apere menfiunea. Rezolvat deci în 8 
zile. Nu în 15 zile cît e termenul. Și 
alte dosare au fost rezolvate operativ.

De cînd s-a introdus Cartea de muncă, 
formalitățile pentru întocmirea dosarului 
de pensii s-au simplificat considerabil, 
în carnet și fișa lui sînt trecute toate 
datele privitoare la vechime, salarizare și 
stare civilă. Pretutindeni o rezolvare ra
pidă, operativă, a unor acte trebuie să 
fie regula, dar nicăieri ca aici, unde în- 
tîlnești în sala de așteptare oameni bă- 
frîni sau invalizi, nu-șî are mai mult 
rostul. Un om în vîrstă nu poate veni 
în mai multe rînduri, nici aștepta prea 
mult. De aceea, gestul uneia din func
ționare, care ieșea mereu în hol pen
tru a vedea dacă mai e cineva care 
aștepta, o onorează și exprimă atenfia 
și căldura sufletească a colectivului de 
aici fa(ă de solicitanfi.

Sînt însă și dosare care, poate nu din 
vina acestui serviciu, nu se rezolvă nici 
în termenul prescris. Ce se întîmplă cu 
ele ? Am luat la întîmplare una din știr- 
biturile coloanei de R-uri. Un dosar com
plicat. D. Andreopol depune la 26.II.1965 
actele de pensionare pentru invaliditate. 
La 18.111.1965, deci după aproape o lună, 
în dreptul lui nu apărea nici o mențiune. 
Am pornit pe fir. O zi după primire, 
dosarul a plecat la expertiză. Ne-am dus 
la spitalul Coljea, am cercetat registrele.

organizatorice ale propagandei, per- 
fecționîndu-le continuu, potrivit ce
rințelor noi. La indicația C.C. al 
P.M.R., în Capitală, ca și în alte re
giuni ale țării, s-a trecut la grupa
rea în mod experimental a mai 
multor cercuri de același tip în cîte 
un curs unic, într-un număr de 
25 întreprinderi și instituții. La 
uzinele „Semănătoarea", de pildă, 
în loc de 30 cercuri de studiu cîte 
erau înainte, funcționează acum 5 
cursuri, cuprinzînd în total 754 to
varăși. Prelegerile la aceste cursuri 
sînt ținute de cei mai buni propa
gandiști din unitatea respectivă, pre
cum și de lectori experimentați din 
exterior, desemnați de cabinetele de 
partid. Deși sînt abia la început, se 
poate constata de pe acum că noile 
forme de învățămînt sînt viabile, 
înlătură paralelismele din trecut și, 
mai ales, asigură posibilitatea îmbu
nătățirii substanțiale a lecțiilor.

Plenara comitetului orășenesc a 
luat măsuri ca, paralel cu preocu
parea pentru desfășurarea la un 
înalt nivel a noilor cursuri, să se 
treacă de pe acum la studierea po
sibilităților și crearea condițiilor 
necesare pentru generalizarea în 
viitorul an de învățămînt a acestor 
forme îmbunătățite în cît mai multe 
întreprinderi și instituții din Capi
tală.

Ținînd seama de importanța pe 
care o are nivelul ideologic și de 
cultură generală al lectorilor pentru 
calitatea învățămîntului, Comitetul 
orășenesc se preocupă de perfecțio
narea pregătirii lor multilaterale.

Comitetul orășenesc, organele și 
organizațiile de partid din Capitală, 
folosind experiența dobîndită pînă 
acum, își vor intensifica și mai mult 
eforturile pentru a ridica nivelul 
activității de propagandă, a spori ro
lul ei în dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, în .mo
bilizarea lor la lupta pentru reali
zarea sarcinilor complexe ale desă- 
vîrșirii construcției socialismuluL 

în 9.III a fost examinat de serviciul de 
expertiză și i s-a acordat gradul I de in
validitate, iar la 13.111 a fost trimis înapoi 
la oficiul de prevederi sociale.

De ce a stat patru zile degeaba aici, 
pierzînd astfel ziua de 12.111, cînd se în
trunea comisia pentru stabilirea pensiei, 
trebuind să aștepte astfel ziua de 19 
pentru altă comisie ? A lipsit o curieră I 
Nu e absurd ? E de presupus că latura 
organizatorică este neglijată de vreme 
ce se poate întîrzia trimiterea unut*  act 
invocîndu-se lipsa unei curiere. Este evi
dent nevoie să se acorde atenție nu 
numai problemelor mari, dar și chestiu
nilor de detaliu. Cîteodată un cui poate 
sparge o anvelopă.

UN DOSAR IN LUNA DE MIERE
Un cetățean a venit la spațiul locativ 

al raionului „16 Februarie" pentru a 
solicita efectuarea intrării în spațiu a so
ției sale. Evident, un act simplu. Omu' 
s-a căsătorit, și-a adus soția în casă, a- 
nunfă spațiul locativ ca să se ia în evi
dență în scripte.

— Numai simplu nu e la noi în raion 
— ne-a asigurat tînărul căsătorit. Se duce 
luna de miere adunînd actele.

Ce acte i s-au cerut ? Intîi : cererea 
absolut necesară de intrare în spațiul lo
cativ. Doi : o altă cerere în care solicitan
tul declară că este de acord ca soția (res
pectiv soțui) să intre în spațiul său lo
cativ. De ce a socotit necesar spațiul 
locativ acest acord scris ? E posibil să 
fie un secret pentru tovarășii de la spa
țiul locativ că, de cînd lumea și pămîn- 
tul, soții obișnuiesc să stea împreună ? 
Al treilea act : o adeverință că noua ta 
tovarășă de viață e în cîmpul muncii. 
Semnată de șeful serviciului muncă și 
salarii, contrasemnată de directorul între
prinderii în persoană. Plus două ștampile. 
Perfect. Și dacă nu e în cîmpul muncii? 
N-o ia spațiul în evidență ? Atunci de 
ce să-L porți pe om pe drumuri, să ră
pești și din timpul lui și al altora ? De 
ce să-i ceri încă o hîrfie ? Răspunsul e 
unul singur : de florile mărului I Mai de
parte. Pe cuvînf nu te crede nimeni că 
le-ai căsătorit. Trebuie dovedit cu o co
pie legalizată după certificatul de căsă
torie. Cu ștampile și semnături. De la 
Notariatul de stat. Dar oare e nevoie de 
această copie legalizată? Nu e de prisos? 
N-ar fi mat logic, mai rațional, ca funcțio
narul de la spațiu să-și noteze pe cerere 
numărul certificatului de căsătorie și in
stituția emitentă ? Deci, încă un drum 
pentru copie legalizată, alte ore pierdute.

Vasăzică patru acte cerute pentru a con
sfinți, la urma urmei, o stare de fapt : că 
soția s-a mutat la dumneata.

— De ce atîtea acte ?

CA IN BASME Șl STRIGĂTURI
întrebarea cetățeanului am repetaf-o 

întocmai și tovarășului Bălașa, vicepre
ședintele Sfatului popular raional „16 Fe
bruarie", care răspunde de activitatea 
spațiului locativ. în definitiv, spațiul lo
cativ seamănă ca profil cu o secție de 
notariat. ’ E un organ care ia act de a- 
numite schimbări. în cazul de față, el ia 
în evidență, nu dă aprobări. Cetățeanul 
îi face cunoscut o situație nouă, îl în
științează, nu solicită încuviințarea.

— E nevoie. Mai bine o hîrfie mai 
mult la dosar decît mai puțin — ne îm
părtășește tov. Bălașa părerea lui despre 
simplificare. Pentru un cetățean nu e 
mare lucru să obțină actul care i se 
cere. în cazul de față, era nevoie de 
toate. Cu o excepție : adeverința că e 
în cîmpul muncii. Era în adevăr de 
prisos.

Deci, trei acte în loc de patru. Tot ar 
fi o simplificare.

— Și temeiul legal? Instrucțiunile Sfa
tului popular al Capitalei ?

— Sînt la șeful spațiului — tov. Ră- 
dulescu.

La „spațiu", tov. Rădulescu ne-a privit 
surprins :

—- Instrucțiuni ? N-avem. Facem și noi 
după ureche. Actele necesare ? Cît se 
poate de simplu : un formular tip de 
cerere și o copie legalizată după cer
tificat.

Deci două acte în loc de patru. E un 
progres. O nouă simplificare.

Dar dacă e nevoip numai de două, pe 
ce bază se cer patru hîrtii, cu ce drept 
se dispune de timpul solicitantului ? Am 
insistat să vedem instrucțiunile, să știm : 
patru trebuie, trei sau două acte?

— Sînt salariată de 11 ani aici — ne 
spune tovarășa Niculescu — și știu cum 
să lucrez. La angajare mi s-a făcut un 
instructaj. Din cînd în cînd, ni se mai 
face cîte unul. Alte instrucțiuni n-avem. 
Toți oamenii cunosc actele de care e 
nevoie...

S-a dat telefon tovarășului Chitic, șef 
de serviciu la Secțiunea gospodăriei de 
locuințe și localuri din Capitală. Instruc
țiuni ? Nu cunoaște.

După cum se vede, instrucțiunile se 
transmit de la un funcționar la altul prin 
tradiție orală. Ca basmele și strigăturile. 
Cu adausurile și scăpările de memorie 
de rigoare.

Din toate acestea se vede că nu există 
o reglementare strictă de către sfatul 
popular a procedurii de eliberare a cer
tificatelor, a adeverințelor etc. De unde 
și arbitrariul în pretinderea unor acte de 
la cetățeni.

O analiză din partea Sfatului popular 
al Capitalei a modului cum se elibe
rează unele acte ar contribui ca din 
complicate ele să devină efectiv sim
ple.

A.D.A.S. Șl ÎNFIEREA
După zarva și tumultul spațiului loca

tiv, liniștea și ordinea secției financiare 
a Sfatului popular raional „30 Decem
brie". îți dau sentimentul că te afli în- 
tr-o sală de lectură. Cetățenii se pre
zintă la ghișee, înmînează cereri, pri
mesc, de multe ori pe loc, adeverin
țele și certificatele solicitate. Este evi
dentă preocuparea multor funcționari de 
a le economisi timpul, de a le da în
drumări precise și a-i ajuta să-și rezolve 
treburile. Aici nu se stă cu orele la rînd. 
Am răsfo.t și dosare cu cereri. Ne-am 
pus întrebarea, răsfoindu-le : sînt toate 
certificatele acestea pretinse cetățenilor 
de către diferite instituții utile, indispen
sabile? Nu sînt unele din ele de prisos? 
Și dacă sînt, de ce continuă să se ceară ? 
Există „rezerve interne", ca să zicem așa, 
de simplificare ? Ne-au ajutat să găsim 
un răspuns la aceste întrebări cetățenii și 
inspectorul șef Mihai Milea, un om tînăr, 
cu o minte lucidă, al cărui orizont nu 
e limitat de cotorul clasoarelor.

Cum e
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral umedă și s-a răcit în cea mai 
mare parte a tării. Cerul a fost mai 
mult acoperit, exceptînd Banatul, Ar
dealul și nordul Moldovei, unde a 
devenit schimbător. Au căzut ploi 
temporare în Oltenia și Banat și lo
cale în celelalte regiuni, iar izolat, 
în Transilvania și Moldova, s-a sem
nalat lapoviță și ninsoare. Vîntul a 
suflat pqțrivit din sectorul nordic cu 
intensificări locale. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 14 grade la Bechet și 
Bâilești și plus 2 grade la întorsura 
Buzăului și Brașov. în București : 
Vremea a fost umedă și s-a răcit ;

— Sînt necesare actele cerute pentru 
Cartea de muncă, pentru obținerea bur
selor de studii, pentru stabilirea ocupa
ției și vechimii personalului de la blocuri, 
a datoriilor către stat etc. Altele sînt inu
tile și se cer în virtutea inerției, obiș
nuinței. Să răsfoim dosarele. Elena lova- 
nache ne cere un certificat de stare ma
terială pentru înfiere. Drept de înfiere 
are oricare cetățean cu respectarea con
dițiilor puse de legi, indiferent de bu
nurile și veniturile impozabile care ar fi
gura pe rolurile secției financiare. Auto
ritatea tutelară, presupunem, se intere
sează dacă cel care înfiază îndeplinește 
condițiile, ia relații de la vecini, depu- 
fafi, comitet de stradă asupra ocupației 
lui, condițiilor de locuit, comportării în 
societate și așa mai departe. Dacă se in
teresează autoritatea tutelară pe teren, a- 
tunci de ce mai e nevoie și de acest 
certificat? Numai ca să-l plimbăm pe ce
tățean? De aceea, nedumerit de cerere 
și neavînd ce scrie, referentul a specificat: 
„La rolul Elena lovanache, coniribuabila 
a achitat A.D.A.S.-ui". Ei bine, a achitat; 
și ce legătură poate fi între A.D.A.S. și 
copilul înfiat?".

CE ARE UNA CU ALTA?
Două femei în doliu în fața ghișeu- 

lui de decese la Sfatul popular raional 
Lenin. Una din ele se uită mereu la 
ceas. După geam, o funcționară scrie, 
scrie și nu mai termină.

— Stați de mult aici? — am întrebat.
— De aproape un ceas.
De ce durează atît de mult eliberarea 

actelor de deces?
lată ce ne spun cetățenii și funcțio

narii. Actele și certificatele eliberate în 
caz de deces sînt redactate cu mare a- 
tenție. Orice eroare, fie și de o literă, 
nu se mai poate îndrepta decît pe baza 
unei hofărîri judecătorești. Iau, prin ur
mare, timp. N-ar dura totuși prea mult 
dacă, în afară de ele, funcționara (și esle 
numai una singură) n-ar avea și alte obli
gații de formularistică. Conform unor in
strucțiuni mai vechi, aceeași funcționară 
de la decese completează și un formu
lar pentru deschiderea procedurii succe
sorale în cazul cînd decedatul a lăsat 
ceva.

Se cer tot felul de relații despre bu
nurile mobile și imobile lăsate de de
funct.

De multe ori vin rubedeniile să a- 
nunțe decesul; urmează tot felul de 
răspunsuri vagi sau inexacte, presupuneri 
etc. Și atunci ce valoare mai pot avea 
cele declarate ? Mai e o chestiune. Ce
tățeanul a venit după un act de deces. 
Să i se dea acest act. Și cu cît mai re
pede, cu atît mai bine. Ce are actul ce
rut cu alte forme ? Și de ce trebuie să 
facă o funcționară de la Starea civilă ac
tul de constatare a succesiunii, de vreme 
ce secția financiară, după ce-l primește, 
abia trece la verificare cu rolul res
pectiv? E o anomalie. Nu se poate cere 
un tabel de decedați de la Starea ci
vilă, ca secția financiară să cerceteze în 
roluri pe baza tabelelor?

Din constatările consemnate reiese cît 
de importantă și necesară e respectarea 
legilor și instrucțiunilor cu privire la re
zolvarea operativă a cerințelor cetățeni
lor nu numai în litera dar și în spiritul 
lor. Excesul de zel în înmulțirea acestor 
hîrtii este nu numai de nedorit dar re
prezintă și o încălcare a legilor. Din con
tactul de toate zilele cu cetățenii, insti
tuțiile au cîștigat o bogată experiență pe 
care o pot pune, acolo unde e cazul și 
unde viața o cere, în serviciul simplifi
cării acelor forme pe care le apreciază 
că au devenit greoaie. în această direcție 
să se manifeste inițiativă.

Ținînd seama de ceea ce este strict 
necesar, rațional și logic, de ceea ce poa
te contribui la o rezolvare mai rapidă a 
actelor de tot felul, e de dorit ca Sfatul 
popular al Capitalei și celelalte sfaturi 
populare să analizeze aprofundat proce
dura eliberării lor și să ia măsuri în con
secință. Este nevoie numai să se găseas
că formele cele mai adecvate și mai 
simple, la îndemîna fiecărui cetățean.

V. SEBASTIAN

vremea
cerul a fost mai mult noros. A plouat 
temporar. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul nord-est. Temperatura ae
rului la ora 14 era de 10 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 2, 
3 și 4 aprilie : Vreme în general fru
moasă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale mai ales sub formă 
de averse. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, iar maximele între 6 și 16 
grade. în București : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cer temporar noros. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară.

0 rezolvare exemplară
Consider util să vă relatez ur

mătorul fapt:
La 18 februarie 1965 m-am a- 

dresat Întreprinderii Forestiere 
Bistrița, sectorul mobilă, arătînd 
că in anul 1956 am cumpărat o 
garnitură de mobilă fabricată la 
această unitate. Am întreținut-o 
în perfectă stare pînă de. curînd, 
cînd copilul meu a lovii dulapul 
cu o jucărie metalică, zg.riindu-l 
pe o mică porțiune. Prin scrisoa
re rugam să mi se răspundă ce 
lac trebuie să folosesc pentru în
lăturarea zgîrieturii; dacă lacul 
respectiv nu se găsește în co
merț, să mi se trimită contra 
cost cantitatea necesară. N-au 
trecut 3 săptămîni și am primat 
un mic colet poștal. întreprinde
rea mi-a trimis 5 sticluțe cu la
cul necesar remedierii stricăciu
nii, însoțit de o scrisoare prin 
care mi se dădeau și unele indi
cații în acest scop. Consider că 
modul cum a fost rezolvată de 
conducerea acestei întreprinderi 
o simplă cerere (în care am indi
cat numai numele și domiciliul) 
este un exemplu de promptitudi
ne, de atitudine plină de grijă și 
atenție față de cumpărători, care 
merită să fie urmat și de alte în
treprinderi.

Lidia SIGLER 
funcționară, lași 

Faptă curajoasă
Din neglijența locatarului T. 

Fanacu, care, plecînd de acasă, 
a lăsat aragazul aprins, la '' clă
dire de pe strada Nicolae Băl- 
cescu din orașul Galați a izbuc
nit un incendiu. In scurt timp, 
flăcările au cuprins o parte a bu
cătăriei și amenințau și celelalte 
încăperi ale imobilului. Au sărit 
în ajutor vecinii și trecătorii. Ci
neva a telefonat unității de pom
pieri. Alimentat de gazele care 
ieșeau din butelia de aragaz, fo
cul se întindea, iar butelia ar fi 
putut face explozie mărind peri
colul. După o scurtă consultare 
cu locatarul asupra locului unde 
se află butelia, un tînăr a pă
truns în camera incendiată. 
După scurt timp, înfruntînd do
goarea flăcărilor, el a scos cu a- 
tenție butelia din care mai țîș- 
neau încă gazele aprinse. Ime
diat a întbrs jetul de gaze spre 
unul din zidurile din apropiere. 
Apoi, apucînd un extinctor, a în
ceput lupta cu focul. Sosirea 
pompierilor a grăbit stingerea 
incendiului.

Acest tînăr curajos este un 
muncitor fruntaș de la șantierul 
naval Galați. Se numește Ion 
Barbu și lucrează pe macaraua 
de cale ferată a șantierului.

I. PALAMIUC
Șantierul naval Galați

TEATRE
Teatrul de Operă $1 Balet al R. P. Ro

mine : Lakme — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Tîrgul de fete — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (sala Comedia) : Oameni ți 
șoareci — (orele 19,30), (sala Studio) : 
O femeie cu bani — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Șeful sectorului suflete — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale — (orelo
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 
A) : Fii cuminte, Cristofor 1 — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Hipnoza — (orele 19,30), (sala 
Studio): 3.3.3 — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.: Gaițele — (orele 19,30). 
Teatrul ,,Barbu Delavrancea" (Șos. ște
fan cel Mare nr. 34): Noaptea la drumul 
mare — (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) : Cinci schițe șl Cîntăreața 
cheală — (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat : Croitorul fermecat — (orele 20). 
Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9): Intîlnire la Senlis
— (orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Str. Academiei nr. 18) : Eu și mate
ria moartă — (orele 20,30). Teatrul satl- 
ric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Revista dragostei — (orele 20), (sala Vic
toria): Carnaval la Tănase — (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lip
scani nr. 59) : O carte despre frumusețe
— (orele 20). Circul de stat : Circus- 
București — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Pădurea sptnzuraților — cinemascop 

(ambele serii): Patria (10; 13,30; 17; 20,30), 
București (9,30; 13; 16,30; 20), Excelsior 
(9,30; 13; 16,30; 20). Parisul vesel : '“ala 
Palatului R P. Romine (seria de 
1331 — orele 19,30), Republica (9,30; «1,45: 
14,15; 16,30; 19, 21,15), Modern (9,45; 12; 
14.15; 16,30- 18,45; 21). Spărgătorul —cine
mascop : Sala Palatului R. P. Romine 
(seria de bilete 1 344 — orele 16,30), Lu
ceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Festival (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).
Grlvița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Tomis (10,15; 12,30; 14,45: 17; 19,15; 21,30), 
Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Invenție diabolică : Carpati (10; 12; 14; 
16). Ocolul pămîntului în 80 de zile — 
cinemascop (ambele serii) : Floreasca 
(10,30; 16; 19,30). Soții în oraș : Capitol 
(9.15; 11,45- 14; 16,15: 18,45; 21,15), înfră
țirea între popoare (10,30; 15,45; 18; 20,15), 
Arta (16: 18,15; 20,30). Volga (10; 12:
14,15; 16,30; 18,45; 21). Mă iubește, nu mă 
iubește : victoria (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) , Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15: 20.30).
Roșu și negru (ambele serii) : Central 
(9,30; 13; 16,30: 20). Clopoțel : Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Paula captivă : 
Union (14,15; 16,30; 18,45: 21), Viitorul
(15,30: 18; 20,30). Daniel și campionul — 
CIne-i de vină 7 — Care-i cea mal Is
teață 7 : Doina (orele 10 dimineața). 
Bunica Sabella: Doina (11,30; 13,45: 16; 
18,15: 20,30). Pană albă — .Meciul gigan- 
ților — Oaspeți doriți — Cum am cres
cut sănătos : Timpuri Noi (10—15 în con
tinuare ; 17; 19; 21). Regina cîntecelor : 
Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 21?,15), 
Bucegi (9,15; 11,30; 13,45, 16; 18,3»;?1). 
Flamura (9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,30;’,21). 
Sărutul : Cultural (15; 17; 19; 21), Cotro- 
ceni (16; 18,15; 20,30). Madame Sans-
Găne — cinemascop : Feroviar (9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Djura — ci
nemascop : Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18.45; 21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18.15:
20.30) . Strigătul Corlei : Buzeștl (10,30:
15; 17,30; 20), Flacăra (10; 15,30; 18; 20,30). 
Diavolul deșertului : Crîngași (16; 18,15:
20,30).  Ziua fericirii — cinemascop : 
Unirea (16; 18,15; 20,30). CInttnd in ploaie: 
Vitan (16; 18,15; 20,30). O stea cade din 
cer — cinemascop : Munca (10,30; 14,30: 
16,30; 18,45: 21). Hatar! (ambele serii) : 
Popular (10; 16; 19 30). Mofturi 1 900 :
Moșilor (15,30: 18; 20.30), Drumul Sării 
(15.30; 17.45; 20). Tovarășii: Cosmos (15,45: 
18; 20,15). Titanic vals : Colentina (16: 
18,15; 20,30). Nevasta nr. 13 : Rahova. 
(15.30; 13; 20.30). Ghinionistul : Progresul 
(15; 17; 19; 21). Cine-i criminalul 7 - ci
nemascop : Lira (15,30; 18; 20,15). Ah,
Evaf: Ferentari (14; 16; 18.15: 20.30). Le
gea și forța: Pacea (16; 18: 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19.00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Aventurile echipajului Val-Vîr- 
tej — In luptă cu omul zăpezilor. 19,50 
— Mari cîntăreți rominl : Florica Cris- 
toforeanu. 20,20 — Emisiune de știință : 
Miniaturi tehnice. 20.40 — Emisiune da 
artă plastică : Din tainele gravurii — 
de Paul Constantin. 21.00 — Emisiunea 
muzical-distractivă „Altfel ca de obicei". 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.
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ECONOMIE «FINANȚE «STATISTICĂ
PLANIFICAREA Șl CALCULUL 

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII IN CONSTRUCȚII

Puncte de vedere

Deficiențele metodei 
valorice

Doua soluții 
și avantajul lor

Problema perfecționării me
todologiei de planificare și 
urmărire a productivității mun
cii, a determinării factorilor 
care influențează creșterea ei 
suscită interesul economiștilor 
și cadrelor tehnice nu numai 
din țara noastră, ci și de 
peste hotare. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit unele particularități 
ale producției în construcții (du
rata relativ mare a ciclului de 

I execuție, caracterul neomogen al 
prod> 'ției etc.), creează anumite 

i dificu..âți — desigur nu imposibil 
de înlăturat — în soluționarea 
practică a problemelor metodo
logice ale planificării și urmări
rii productivității muncii.

Ca primă observație se cuvine 
relevat faptul că, pînă în prezent, 
nu a fost elaborată încă de către 
specialiști o metodă unică și de
finitivă, fundamentată științific, 
care să permită urmărirea opti
mă a multiplelor aspecte și la 
toate nivelele organizatorice, a 
productivității muncii în construc
ții. Această lipsă este cu atît mai 
resimțită cu cît nu e vorba doar 
de o interpretare scriptică a re
zultatelor, ci, în primul rînd, de 
acel instrument cu ajutorul căruia 
poate fi influențată eficace folo
sirea mijloacelor tehnice, mate
riale și bănești puse de stat la 
dispoziția șantierelor.

In genere, cadrele economice 
folosesc aproape în mod exclu
siv calculul productivității mun
cii în expresie valorică. In anu
mite limite, această metodă 
poate constitui un instrument 
acceptabil în munca de sta
bilire atît a mărimii cît și a 
dinamicii productivității. La ni
velul întregii ramuri, ea dă spe
cialiștilor posibilitatea să-și for
meze o imagine de ansamblu 
asupra acestui indicator. Dar pe 
șantier, în întreprindere sau trust, 
răspunde ea unor cerințe concre
te, realiste ? Folosirea calculului 
valoric pe aceste trepte dă loc 
la unele anomalii.

Care sînt principalele critici ce 
pot fi aduse metodei valorice ? 
Un inconvenient însemnat al a- 
cesteia rezidă în faptul că el ex
primă în mod inegal raportul din
tre munca vie cheltuită într-o a- 
numită unitate de producție și 
munca materializată creată în 
alte unități. Schimbarea acestui 
raport de la o perioadă la alta 
sau față de prevederile planului 
poate deforma nivelul și dinami
ca productivității, uneori ajun- 
gîndu-se la rezultate paradoxale. 
Concludent în ce privește influ
ența modificării structurii pro
ducției asupra acestui indicator, 
la lucrările executate de între
prinderea de montaje — Bucu
rești a Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, este următo
rul exemplu. In perioada 1960— 
1964 întreprinderea a realizat, 
față de anul 1959, sporuri pro
centuale de productivitate a 
muncii de 15,2 în 1960, de 14 în 
1961, 5,6 în 1962, 26,3 în 1963 și 
de 54 în 1964. O analiză mai cl
ientă a pus în lumină faptul că 
osci țiile de la un an la altul ale 
productivității muncii valorice se 
datoresc în special ponderii di
ferite a lucrărilor de montaj și 
instalații; în 1962, scăderea pro
ductivității muncii față de anul 
anterior a provenit din realiza
rea, într-o proporție sporită, a 
unor lucrări cu pondere mare a 
manoperei (montări de utilaje, 
probe mecanice). Se desprinde 
clar că orice schimbare în struc
tura producției afectează nivelul 
productivității muncii, deoarece 
aceluiași volum de realizări 
fizice îi corespund în fiecare 
perioadă valori diferite ale pro
ducției globale.

Actuala metodologie de calcul 
a productivității muncii nu poa
te fi considerată satisfăcătoare 
și din cauză că exprimarea va
lorii producției se face în pre
țuri curente de deviz. Este știut 

Blocuri de locuințe tn orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

însă că prețurile de deviz ale 
lucrărilor de construcții pot su
feri anumite modificări datorite 
variației prețurilor materialelor, 
tarifelor de salarizare, chiriilor 
pentru utilaje, precum și corecti
velor aduse normelor de deviz. 
Iată de ce sîntem de părere ca, 
în metoda de calcul, să se ia în 
considerare un criteriu care să 
delimiteze mai clar factorii ce in
fluențează în mod real asupra 
productivității de ceilalți fac
tori întîmplători. Judecind în a- 
ceastă lumină practica existentă, 
credem că evaluarea producției 
ar trebui să fie exprimată în pre
țuri comparabile și nu în prețuri 
curente. După cum s-a constatat 
la lucrările executate pe șantie
rul Fabricii de celuloză și car
toane — Brăila, prețurile de fac
tură pe baza cărora s-a făcut 
decontarea producției au fost cu 
10 la sută mai mari decît cele 
din deviz. Aceasta s-a datorat 
faptului că unele materiale folo
site în execuție, de calitate supe
rioară, au fost achiziționate la 
prețuri mai ridicate. Crescînd vo
lumul „realizărilor*,  a sporit și 
productivitatea muncii cu 7,5 la 
sută. Dar această creștere este 
în parte rezultatul unui calcul ar
tificial.

Prezintă un deosebit interes și 
calculul productivității muncii în 
unități naturale. Intrucît acest 
mod de calcul este mai apropiat 
de conținutul științific al produc
tivității muncii, folosirea lui este 
preferată în special acolo unde 
este vorba de o producție omo
genă ; însă domeniul de aplicare 
a acestui mod de calcul este mai 
limitat în construcții. Studiile și 
experimentările făcute în ultimii 
ani au conturat posibilitatea de
terminării productivității muncii 
în unități naturale la construc
țiile de locuințe. La astfel de lu
crări producția are un caracter 
mai omogen, iar urmărirea se 
poate face îndeosebi pe obiecte. 
Aplicarea experimentală a indi
cilor de consum de muncă pe 
metru pătrat de arie desfășurată 
și folosirea unui sistem de 
evidență operativă în acest 
scop au permis urmărirea consu
mului de muncă la lucrările de 
locuințe. Această acțiune, însoți
tă de analiza lunară pe fiecare 
obiect a rezultatelor obținute, a 
ajutat unor organizații de con
strucții să realizeze importante 
economii de muncă. Rezultate 
deosebite au fost obținute de că
tre întreprinderile Direcției gene
rale de construcții-montaj a Sfa
tului popular al Capitalei, unde 
acțiunea a fost extinsă în 1964 la 
circa 12 000 de apartamente. In 
curînd vor fi difuzate de către 
C.S.C.A.S. noi indici de consum 
de muncă care vor contribui la 
generalizarea urmăririi produc
tivității muncii în unități naturale 
la construcțiile de locuințe.

Problema îmbunătățirii meto
dologiei de calcul a productivi
tății muncii în construcții preo
cupă îndeaproape specialiștii 
Institutului de cercetări în con
strucții și economia construcți
ilor. Studiile, în curs de elabora
re, urmăresc perfecționarea mo
dului de calcul a acestui impor
tant indicator prin luarea în con
siderare a influențelor datorite 
modificării structurii lucrărilor și 
prețurilor, urmăririi efectului fac
torilor de influență a productivi
tății muncii.

Datorită importanței și com
plexității lor, problemele meto
dologice ale calculului produc
tivității muncii în construcții sînt 
un domeniu în care studiul șl 
preocuparea pentru perfecționa
rea acestuia sînt de stringentă 
actualitate.

Ing. Ștefan GHEORGHIȚA 
director adjunct științific 
al Institutului de cercetări 
în construcții și economia 
construcțiilor

Elaborarea unei metodologii ști
ințifice de planificare a produc
tivității muncii în construcții este de 
mai mult timp în discuție. S-au făcut 
diferite propuneri, s-a încercat să se 
stabilească noi elemente metodologi
ce care să ducă la o îmbunătățire 
față de sistemul în vigoare.

O cale care, după părerea noastră, 
poate contribui la perfecționarea ac
tualei metodologii de planificare și 
urmărire a productivității muncii în 
construcții constă în raportarea pro
ducției convenționale la numărul me
diu scriptic de salariați. Producția 
convențională cuprinde numai va
loarea cheltuielilor de manoperă, 
cele referitoare la manipulări de ma
teriale, la mașini și utilaje, cheltuie
lile indirecte, sporurile speciale de 
lucru și beneficiul din efortul propriu 
al întreprinderii.

Este justificată o asemenea deter
minare a producției care să stea la

Productivitatea muncii In semestrul 1 1964

Șantierul
Prin metoda 
In vigoare 

(In lei)

Prin metoda 
producfiei conven

tionale (în lei)

Prin metoda 
orelor normă 

(în ore 
pe muncitor)

rw. 1 18 991 8 587 1 011

nr. 2 19914 7 825 843

Dacă apreciem rezultatele după 
metoda în vigoare, reiese că șan
tierul nr. 2 a obținut aparent o pro
ductivitate cu 923 lei mai mare decît 
șantierul nr. 1. Aceasta se explică 
prin faptul că, folosind un volum spo
rit de materiale primite de la furni
zori, șantierul 2 a realizat o produc
ție globală superioară față de șan
tierul 1. Dacă analizăm rezultatele 
luînd în calcul producția convențio
nală, observăm că o productivitate cu 
762 lei mai mare a înregistrat șan
tierul nr. 1, Se pune totuși întreba
rea: care șantier a obținut într-adevăr 
o productivitate superioară? Pentru 
clarificarea lucrurilor recurgem la me
toda orelor normă, recunoscută ca 
deosebit de precisă. Situația apare 
cît se poate de limpede: șantierul 
nr. 1 a realizat o productivitate a 
muncii cu 168 ore pe muncitor mși 
mare, ceea ce confirmă exactifate*a  
calculelor prin metoda producției 
convenționale. Analiza ne dezvăluie 
și alt fapt. Pe primul șantier timpul 
de lucru, mașinile și utilajele au fost 
mai bine folosite. O asemenea con
cluzie nu se putea desprinde dacă ne 
rezumam la folosirea metodei valo
rice.

O altă cale de îmbunătățire a pla
nificării și a măsurării productivității 
muncii pe șantiere constă în calcu
lul acesfui indicator ca un raport în
tre salariul mediu și ponderea fon
dului de salarii în totalul producției 
globale. La determinarea salariului 
mediu se au în vedere, între altele, 
indicele de folosire a timpului de lu
cru și de îndeplinire a normelor, gra
dul de extindere a muncii în acord, 
salariul tarifar orar în acord și regie. 
Calculul ponderii fondului de salarii 
în totalul valorii producției globale 
se face ținîndu-se seama de greuta
tea specifică a manoperei de deviz 
în valoarea producției, care ilustrează 
întrutotul caracterul productiv al lu
crărilor de construcții. Nivelul pro
ductivității muncii stabilit pe această 
bază va oglindi realitatea mai exact.

Tn cazul folosirii acestei metodo
logii productivitatea muncii planifica
tă se recalculează în funcție de struc
tura lucrărilor efectiv realizate, lată, 
de exemplu, cum s-a procedat anul 
trecut la întreprinderea de construc- 
ții-montaj din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Față de o productivi
tate a muncii lunară planificată de 
3 085 lei pe muncitor, s-a realizat 
3 302 lei, deci o creștere cu 7 la 
sută. La o analiză mai atentă se con
stată însă că sporirea productivității 
muncii se datorește schimbării structu
rii lucrărilor planificate. într-adevăr, 

baza planificării și urmăririi producti
vității muncii ? Considerăm că da. Nu 
are nici un rost ca producția atribuită 
unui șantier să conțină valoarea mate
rialelor și prefabricatelor care, în con
strucții, au o pondere de 55—70 la 
sută și care nu oglindesc efortul pro
priu al întreprinderii. Eliminînd va
loarea acestor elemente, se va putea 
evita denaturarea nivelului producti
vității muncii, întrucît producția con
vențională reflectă în mod real acti
vitatea unităților de construcții. Se 
creează, în același timp, posibilita
tea comparării productivității muncii 
pe mai mulți ani In cadrul unei în
treprinderi sau între mai multe uni
tăți de construcții.

Calculîndu-se productivitatea mun
cii prin această metodă la două șan
tiere ale întreprinderii de construcții- 
montaj nr. 1 din București, s-au con
statat următoarele: 

ponderea manoperei prevăzută în de
viz a fost de 0,2, iar întreprinderea 
a realizat lucrări la care acest in
dice a fost de 0,18. Șantierul a uti
lizat muncitori de altă categorie de 
calificare decît cea stabilită inițial. 
Schimbarea acestor elemente s-a fă
cut de către forul tutelar al între
prinderii. Totodată, s-au depășit chel
tuielile în contul manoperei, s-a rea
lizat un indice de folosire a timpu
lui de lucru inferior celui planificat. 
Luînd în calcul aceste schimbări, re
zultă că întreprinderea ar fi trebuit 
să obțină o productivitate a muncii 
de 3 391 lei pe muncitor. Dacă 
la început, s-a apreciat că productivi
tatea muncii a crescut cu 7 la sută, 
după recalculare s-a constatat că în
treprinderea și-a îndeplinit planul la 
acest indicator doar în proporție de 
97,3 la sută.

Tehnica de planificare și recalcu
lare a productivității muncii prin a- 
ceasfă metodă este mai complexă. 
Dar avantajele sînt numeroase. Metoda 
propusă permite stabilirea și analiza 
productivității muncii în raport cu 
structura, stadiul și specificul lucrări
lor, deferminînd întreprinderea să ac
ționeze asupra factorilor care, într-a
devăr, pot să contribuie la creșterea 
reală a productivității muncii, ridica
rea calificării muncitorilor, extinderea 
folosirii elementelor prefabricate și 
mecanizării muncii pe șantiere. Prin 
utilizarea acestei metodologii de pla
nificare și analiză se determină în 
mod just necesarul forței de muncă 
pe fiecare șantier și lot de construc
ții, fiind posibilă o mai rațională în
cadrare a punctelor de lucru cu ca
dre calificate. Experimentarea ultimei 
metode pe șantierele întreprinderii 
de construcții-montaj din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a confirmat 
întrutotul utilitatea ei.

Considerăm că nu ar fi lipsit de 
interes ca cele două metode să fie 
studiate de economiști și cadrele teh- 
nico-inginereșfi de pe șantierele de 
construcții, de organele centrale de 
planificare. După părerea noastră, ele 
corespund cerințelor actuale de sta
bilire riguroasă, pe baze științifice, a 
acestui indicator.

Conf. univ. Constantin PINTILIE 
Ion KIVU
economist, întreprinderea 
de construcții-montaj nr. 1 
din București
Virgiliu ANGHELESCU 
economist, întreprinderea
de construcții-montaj din orașul 
Gheorghe 6heorghiu-Dej

In ultimele 3 luni In secțiile uzinei „Rulmentul* din Brașov au fost montate numeroase mașini șl agregate 
cu un Înalt nivel tehnic. Printre acestea se numără 23 de mașini pentru pilit șl rectificat bile, o Instala
ție electronică pentru sortat șl controlat calitatea bilelor și rolelor cu o precizie de o zecime de micron. 
Atenția colectivului este Îndreptată In prezent spre folosirea cu maximum de randament a Instalațiilor șl 

mașinilor noi. In fotografie : una dintre secțiile uzinei

La stația de mașini statistico- 
analitice a Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei se execută 
numeroase lucrări de evidență a 
materiilor prime și a materialelor, 
a stocurilor, ’se calculează salariile 
pe muncitori și pe comenzi, se de
termină uzura anvelopelor auto etc. 
Colectivul stației a efectuat în ul
timul timp o serie de calcule pen
tru diferite institute de cercetări. 
Pentru Institutul de cercetări foraj 
extracție din Cîmpina, de exemplu, 
s-au studiat curbele de producție a 
sondelor pe mai mulți ani. Acestea 
au o mare însemnătate pentru cu
noașterea evoluției nivelului pro
ducției de țiței și gaze, în vederea 
valorificării raționale și ritmice a 
zăcămintelor. Pentru Institutul de 
studii și proiectări energetice din 
București au fost executate analize 
privind avariile în rețelele energe
tice și studiul producției și consu
mului de energie electrică pe în

TRIBUNA ECONOMISTULUI

PSELIDOECONOMIILE
Experiența practică a întreprin

derilor arată că în activita
tea de planificare a prețului 
de cost, a cheltuielilor de produc
ție, se pleacă întotdeauna de la 
rezultatele anului anterior, mer- 
gîndu-se mai departe. E firesc 
să se procedeze așa. An de an, 
se introduc în producție noi pro
cedee tehnologice moderne, se 
utilizează metode perfecționate 
de lucru, crește „zestrea" tehnică 
a întreprinderilor, se descoperă 
noi rezerve interne și, de aceea, 
rezultatele obținute la un anu
mit moment nu constituie o 
limită peste care nu se mai poate 
trece. Ținînd seama de experien
ța acumulată de colectivele a nu
meroase întreprinderi, de rezer
vele care pot fi puse în valoare 
pe parcursul realizării planului, 
organele de planificare stabilesc 
un nivel cît mai real al prețului 
de cost.

Identificarea și punerea în va
loare a rezervelor producției con
stituie o latură esențială a acti
vității de organizare și conducere 
a întreprinderilor. Marea majo
ritate a întreprinderilor indus
triale din țara noastră își ridică 
nivelul activității economice de 
la an la an, reușind să pună me
reu mai bine în valoare rezerve
le interne pentru a asigura pe a- 
ceastă cale creșterea producției 
și îmbunătățirea calității ei. spo
rirea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. Acea
sta reprezintă un factor impor
tant în ridicarea rentabilității, 
în mărirea volumului acumulă
rilor și constituie una din carac
teristicile principale ale econo
miei noastre în plin avînt. Sînt 
însă și unele întreprinderi — e 
drept, puține la număr — unde 
se merge pe linia „păstrării" sau 
„creării" unor rezerve scriptice 
prin planificarea prețului de cost, 
neluîndu-se în calcul posibilită
țile existente și prevăzîndu-se 
unele cheltuieli exagerate. în 
astfel de situații se realizează 
ușor economii peste plan la pre
țul de cost. Dar aceste economii 
sînt fictive, pseudoeconomii — 
cum le spunem noi, cei care lu
crăm în sectorul bancar — întru
cît nu rezultă dintr-un efort pro
priu al întreprinderii, ci mai cu
rînd dintr-o planificare nereală 
a prețului de cost. O astfel de 
practică dăunătoare nu este de 
natură să stimuleze colectivele 
din aceste întreprinderi într-o 
acțiune permanentă de descope
rire și valorificare a rezervelor 
reale de reducere a cheltuielilor 
de producție.

Aș vrea să exemplific cele spu
se mai sus prin situația care s-a 
creat la fabrica „SIN" din Bucu

treaga țară, în scopul evaluării ne
cesarului de energie electrică în 
anii următori.

In curînd, stația va fi dotată cu 
calculatoare electronice, cu ajutorul 
cărora se vor efectua operații com
plexe de calcul economic. Conside
răm că și alte întreprinderi, cum 
ar fi cele de transport, unele rafi
nării sau institute de cercetări, 
ÎNCERC, de exemplu, ar putea fo
losi stația noastră la determinarea 
unor soluții optime de calcul a di
feritelor procese pe baza metodelor 
matematice.

Dan HRISTODULO
șeful stației mecanizate a M.I.P.Ch.

Simplificări in decontări
în acest an, în aplicarea meto

dologiei decontărilor s-au adus 
unele completări și simplificări. S-a 
prevăzut ca termenul privind amî- 
narea plății pentru neprimirea sau 
nerecepționarea mărfii să nu depă
șească 20 de zile de la data expe
dierii acesteia de către furnizor.

rești. Anul trecut, ea și-a depășit 
planul la producția globală și 
marfă. Productivitatea muncii pe 
salariat a crescut cu 5,2 la sută 
față de prevederi, s-a realizat și 
indicatorul de cheltuieli la 1000 
lei producție-marfă. Totodată, a 
fost îndeplinită atît procentual 
cît și valoric sarcina de reducere 
a prețului de cost planificat, ob- 
ținîndu-se suplimentar economii 
de peste 2 milioane lei și bene
ficii de aproape 2 milioane lei. Pe 
baza introducerii unor rețete de 
fabricație perfecționate, s-a îm
bunătățit calitatea produselor, 
s-au redus consumurile specifice 
de materii prime și materiale la 
28 de sortimente din cele 34 fa
bricate.

Ar fi fost firesc ca, în acest an, 
conducerea fabricii să nu soco
tească epuizate rezervele de redu
cere continuă a cheltuielilor de 
producție. în cadrul discuțiilor ce 
au avut loc cu prilejul întocmirii 
balanței de venituri și cheltuieli 
pe 1965, organele de planificare 
internă au apreciat că sarcina de 
reducere a prețului de cost este 
prea mare și au făcut demersuri 
pentru micșorarea ei. Față de 
1 969 000 lei cît s-a planificat ini
țial de către direcția generală tu
telară, conducerea întreprinderii 
a considerat că n-ar exista posi
bilități decît pentru economisirea 
a 606 000 lei. în această situație 
se pun cîteva întrebări: Ce cri
terii s-au avut în vedere la pla
nificarea prețului de cost ? De ce 
conducerea administrativă, în loc 
să studieze amănunțit rezervele 
interne, încearcă să convingă di
recția generală că sarcina de re
ducere a cheltuielilor de produc
ție depășește posibilitățile între
prinderii ?

Să lăsăm faptele să vorbească 
pentru a demonstra „tainele" 
modului de întocmire a planului 
prețului de cost pe acest an. Din
tr-o analiză sumară se constată, 
printre altele, că fabrica nu a ți
nut seama, cum era firesc, de cele 
mai reduse consumuri specifice 
realizate în 1964. în vederea pro
ducerii unei tone de acizi grași 
s-a planificat un consum specific 
de parafină cu 4 kg mai mare de
cît cel realizat în ultimul trimes
tru al anului trecut. Tot pentru 
fabricarea acestui produs s-au 
prevăzut consumuri specifice de 
sodă caustică și de acid sulfuric 
cu 12 kg și, respectiv, cu 6 kg mai 
mari față de cele obținute în a- 
ceeași perioadă. înmulțind consu
murile specifice luate în calcul 
cu cantitatea de acizi grași ce se 
va produce anul acesta rezultă — 
numai la acest produs — o „re
zervă scriptică" de aproape 
350 000 de lei. Consumuri speci

Valoarea ambalajelor care circulă 
în regimul» de restituire fără fac
turare nu se va înscrie în facturi, 
urmînd ca furnizorii care nu vor 
respecta această dispoziție să fie 
sancționați. Alte simplificări se re
feră la creșterea operativității de
contărilor, la refuzul de plată pen
tru lipsurile cantitative constatate 
la recepție, pentru mărfurile nepri
mite de beneficiari, pentru expe
dierea produselor în vagoane co
mune.

Alimentarea pe parcurs a contu
lui furnizorului cu fondurile cuve
nite în vederea reîntregirii mijloa
celor circulante, prin cotele de plăți 
planificate, are loc pe baza dispo
zițiilor de plată sau prin înscrierea 
sumelor de virat pe borderoul de 
facturi. Banca poate efectua decon
tarea plăților chiar în cazul cînd 
beneficiarul ar avea temporar lipsă 
de disponibil în cont. Totodată, or
ganele bancare au posibilitatea să 
intensifice acțiunea de analiză la 
întreprinderi și să determine con
ducerile acestora și uneori chiar 
forul tutelar să la măsuri în ve
derea respectării disciplinei decon
tărilor.

fice mai ridicate s-au prevăzut 
și la alte materii prime.

Iată cum, prin luarea în calcul 
a unor cheltuieli exagerate, s-a 
umflat în mod nejustificat prețul 
de cost, s-au creat fel de fel de 
„rezerve scriptice" pentru a se pu
tea realiza sarcina de reducere a 
prețului de cost prin eforturi mi
nime și a se putea raporta la sfîr- 
șitul anului economii peste plan. 
O atare situație nu ar fi părut 
justificată nici dacă s-ar fi schim
bat profilul producției, cînd —să 
zicem — dintr-un spirit de pre
vedere greșit înțeles, s-ar fi sta
bilit consumuri specifice mai ridi
cate. Dar nici nu poate fi vorba 
de așa ceva. în 1965, întreprinde
rea va fabrica aceleași produse 
ca și anul trecut, producția com
parabilă avînd o pondere de 96 
la sută.

Credem că nu este lipsit de im
portanță să amintim că organele 
tutelare s-au complăcut în a ac
cepta „argumentele" întreprinde
rii. Ca dovadă, pînă acum — deci 
în cîteva luni — Direcția ge
nerală a industriei petrochimi
ce din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei a aprobat trei 
calculații de preț de cost, dife
rite una de alta, pe care le-a pro
pus întreprinderea. Putem să ne 
dăm bine seama ce fel de analize 
și verificări au făcut tovarășii 
însărcinați cu aceasta, dacă de 
fiecare dată s-au declarat de 
acord cu situațiile primite de ’a 
întreprindere ! Este limpede pen
tru oricine că organele ministe
rului au admis propunerile între
prinderii în legătură cu fixarea 
prețului de cost fără o analiză 
temeinică a lor. E o practică cel 
puțin superficială.

Concluzia care se desprinde 
este că la fabrica „SIN" există 
importante rezerve și posibilități 
de reducere a prețului de cost. 
Economiile în producție trebuie 
însă obținute pe baza valorificării 
acestor posibilități și nu prin 
crearea de diferite „rezerve scrip
tice" la planificarea prețului 
de cost. O asemenea practică 
este în vădită contradicție cu 
principiile de bază, științifice, 
ale planificării în economia 
noastră socialistă. Realizarea de 
economii trebuie privită nu nu
mai sub aspectul îmbunătățirii 
continue a activității financiare 
a întreprinderii, ci și dincolo de 
poarta ei, prin prisma efectelor 
pozitive pe care le are pentru 
economia națională, concretizate 
înainte de toate în sporirea acu
mulărilor bănești ale statului.

Corneliu BADEA
inspector în Banca de Stat
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TEATRUL
ACT DE CULTURĂ

Radu BELIGAN
Artist al poporului

Urmăriți peisajul nostru teatral, con
statat! diversitatea și valoarea reper
toriului jucat, numărul crescut al specta
colelor de calitate și mai ales spiritul 
creator tot mai evident instaurat în viața 
artistică, și nu se poate să nu ajungeji 
la concluzia că scena romînească trece 
printr-un stadiu nou, superior, că ea ur
mează un drum ascendent.

în adevăr, ultima stagiune a văzut 
conturîndu-se noi colective teatrale cu 
un program distinct, decise să-și afir
me prezența și să ia parte la emulajia 
generală.

O tendinjă salutară își face tot mai 
mult loc în rîndurile oamenilor de tea
tru și anume exigența față de propria 
profesiune, încercarea de a depăși un 
stil de joc vetust, decizia de a se im
pune spectatorilor printr-o expresie ar
tistică care îmbină profunzimea cu in
spirația.

Este îmbucurător faptul că fînăra ge
nerație de actori, scenografi și regizori 
afirmă tot mai evident personalități 
puternice care se distanțează hotă- 
rît de mediocritate, dovedind adesea 
un remarcabil nivel intelectual.

Toate acestea sînt trăsăturile unei 
ofensive artistice. — rezultat al revolu
ției culturale — o întreprindere de mari 
proporții și care trebuie judecată în an
samblul ei.

Dacă încercăm să definim caracteris
ticile particulare ale acestei ofensive 
artistice, constatăm că avem de-a face 
și cu un proces de aprofundare și ra
finare a mijloacelor specifice teatru
lui. Publicul, care frecventează mai 
mult ca oricînd sălile de teatru, ratifică 
prin prezența lui masivă acest progres, 
dăruindu-și toată adeziunea sa.

Tendințele fundamentale în mișcarea 
noastră teatrală, pe care chiar și obser
vatorul neavizat le surprinde, mi se par 
a fi : încercarea de a fixa prin interme
diul emoției prefacerile social-morale 
care se înfăptuiesc în viața țării (și 
semnificative pentru destinele întregi' 
umanități) și înclinația de a demitiza, 
din perspectiva gîndirii marxist-leniniste, 
anumite imagini și reprezentări asupra 
vieții, adică polemica directă cu repre
zentarea burgheză a lumii. Mai toate 
spectacolele noastre participă și susțin 
aceste direcții pe care le considerăm 
fundamentale în cultura romînească de 
astăzi și care-i conferă și o puternică 
notă de originalitate.

Sigiliul acestei originalități se regă
sește atît în spectacolele cu piese ro- 
mînești cît și în celelalte reprezentații. 
Evident, rezultatele nu coincid, totdea
una, cu aspirațiile, dar rămîne ca un 
fapt fertil dorința de a face din fiecare 
spectacol un proces de cunoaștere a 
realității și de a îngloba în el mesajul re
voluționar al experienței noastre de 
viață. Cine examinează reprezentații 
atît de deosebite cum sînt „Moartea 
unui artist", „Millo-director”, „Copiii 
soarelui" sau „Troilus și Cresida"

nu se poate să nu observe că ele se 
alimentează din același fond de expe
riență umană și artistică. Să apreciem 
această comunitate de țeluri în virtu
tea căreia sînt respinse manifestările 
artistice fără probleme, fără culoare, 
fără atitudine. Noi socotim că această 
atmosferă de gindire — în același timp 
febrilă și lucidă —• această aspirație de 
a face din scenă un teren de dezbateri 
în legătură cu întrebările conștiinței 
contemporane este insigna de noblețe 
și demnitate intelectuală a întregii 
noastre mișcări teatrale.

★
In numele succeselor înregistrate și 

al severității de la care nici o clipă nu 
avem dreptul să demisionăm, trebuie 
să formulăm cîfeva deziderate.

Primul și poate cel mai important 
dintre obiectivele noastre rămîne nece
sitatea de a ameliora necontenit reper
toriul. Avem în vedere, în primul rînd, 
piesele originale. In aceste două de
cenii, scena a contribuit la crearea unei 
literaturi dramatice noi și prin aceasta 
a răspuns funcțiunii ei de cultură socia
listă, principalei ei îndatoriri sociale. A 
venit însă momentul ca să cerem mai 
mult autorilor dramatici și să investim 
energie și încredere în opere care au 
șansa de a pătrunde în zonele supe
rioare ale literaturii. Căci dacă este 
perfect adevărat că numai dintr-o pro
ducție abundentă se pot selecta valorile 
reale, e tot atît de adevărat și că re
sursele creatoare nu vor fi încurajate 
atîta vreme cît teatrul acceptă orice 
piesă, doar pentru că este originală. 
Criteriul calității trebuie să funcționeze 
de aici înainte cu o mai mare strin
gență.

Cît privește dramaturgia străină, și aici 
exigența noastră trebuie să sporească. 
Pornim de la convingerea că o cul
tură nu poate fi o formă închisă de 
viață, că este dăunătoare arfei izolarea 
de valorile care se creează necontenit, 
că o cultură se întreține din contactul 
permanent cu toate marile opere ale 
umanității, că sensul ei este de a con
lucra la sporirea patrimoniului univer
sal și de a se confrunta cu ceea ce e 
mai bun pe toate meridianele. Dar a- 
cest dialog presupune un punct de ve
dere propriu și el trebuie să se ma
nifeste deopotrivă în selecția pieselor 
ca și în interpretarea lor. (Căci să nu 
uităm că orice fapt de artă se naște din 
nevoia de a: căuta prin contraste și a- 
propieri propria identitate). Nu există, 
în momentul de față, după părerea 
mea, nici un scriitor de interes și aproa
pe nici o lucrare dramatică de rezonanță 
mondială care să nu fi fost jucate pe 
scenele noastre. Din păcate, însă, alege
rea unor piese și autori de către unele 
teatre se arată încă tiranizată de modă. 
Acum cîțiva ani am asistat la o concu
rență a scenelor noastre zorite care mai 
de care să-l joace pe Brecht. Stagiunea

aceasta fenomenul s-a repetat cu 
O'Neill. E un semn de comoditate in
telectuală de care nu mai avem voie 
să dăm dovadă. Să reflectăm, în acest 
sens, la ceea ce spunea odată Mihail 
Sebastian : „Este nesfîrșit mai simplu 
să-ți însușești un repertoriu decît să-l 
cuge(i și să-l creezi”. Trebuie să fa
cem o operă sistematică de cultură și 
să nu omitem, în favoarea unor valori 
mai recent afirmate, altele tot atît de 
importante dar care nu figurează (din 
motive netemeinice) pe afișul actuali
tății.

în domeniul spectacolului, sarcina e- 
sențială este de a asigura reprezenta
țiilor noastre o mai solidă armătură in
telectuală, o mai profundă bază de cul
tură artistică.

Astăzi, mai mult ca oricînd, teatrul 
nu se poate concepe fără o linie su
perioară de gindire, fără asimilarea 
cuceririlor anterioare și fără cuceriri 
noi. S-a încheiat definitiv vremea artiș
tilor care încropeau între două șvarțuri 
o revoluție estetică sau își clădeau o 
carieră prin opere ce nu aveau alt 
merit decît că violentau gustul comun 
și se aflau în contratimp cu sufragiul 
majoritar. Diletantismul a putut ființa 
atîta vreme cît teatrul rămînea un ex
pedient al categoriilor sociale domi
nante, împotriva plictisului, împotriva 
urîtului, și era exclusiv un derivat al 
nevoiei lor de distracție. Din clipa în 
care arta și-a redobîndit o funcție de 
cunoaștere și de participare la trans
formarea realității și a devenit un in
strument de educație publică, s-a pro
dus un salt de la teatrul-divertisment 
la teatrul-act-de-cultură. Iar acest 
salt atrage după sine, cu necesitate, 
obligația de a cunoaște oamenii și 
viața. In trecut se spunea : arta de a 
place este arta de a înșela publicul. 
Dar ca să „înșeli" astăzi publicul îți 
trebuie cultură. Timpul nostru se chea
mă în artă sfîrșitul improvizației. Nu 
neg că ajunge uneori un dram de 
vervă intelectuală și o tresărire de ta
lent pentru a realiza un spectacol a- 
greabil. Dar spectatorii vor detecta 
îndată ignoranța și facilitatea sub stră
lucirea efemeră. Zadarnic vor prelua 
apoi unii regizori sau scenografi ase
menea formule. Dincolo de grimasele 
lor artistice, publicul va simți curînd 
lipsa de cultură, snobismul care seduce 
spiritele ignorante sau, și mai rău, se
midocte. Amatorilor de glorie facilă 
trebuie să le amintim cuvintele lui Că
rnii Petrescu ! „Ei n-au nevoie să stu
dieze ca să știe... lor să le spui în re
zumat, nu e nevoie do cărți groase... 
să le arăți despre ce e vorba".

Să nu omitem nici un moment că un 
spectacol se face pornind de la un 
gînd pe care l-ai purtat ani de zile în 
tine, de la o emoție pe care încerci 
să o comunici și altora, că un specta
col presupune o temeinică inițiere ar
tistică, o lungă familiarizare nu numai 
cu cele mai noi achiziții ale culturii, 
dar și cu cele mai vechi. Iar toate aces
tea cer pe lingă sensibilitate, talent, 
inteligență și cultură, și o concepție 
organic sedimentată asupra vieții și a 
artei. Din experimentele unor vocații 
debile sau nesusținute de o reală cul
tură și de o viziune fermă se alcătuiește 
acel cimitir de bune intenții, de velei
tăți și de cutezanțe fără acoperire unde 
se află îngropate atîtea talente care ar 
fi putut însemna ceva în teatru. „Com
plexitatea și rafinamentul, spunea odată 
Mihail Ralea, sînt opera culturii și nu 
a inspirației".

Nivelul actual de dezvoltare a miș
cării noastre teatrale obligă fiecare

colectiv de teatru la un efort de con
tinuă autodepășire ; iar acesta nu este 
cu putință fără ca în fiecare teatru să 
existe un climat de cultură, de perma
nentă perfecționare profesională, de 
exigență și autoexigență, de vii dezba
teri creatoare, de interes pentru nou, 
de stimulare a talentelor și a gîndirii pro
prii, o atmosferă de adîncă și autentică 
intelectualitate.

Și acum un cuvînf despre ceea ce 
ar trebui să fie rostul criticii drama
tice. Fără să negăm deloc aportul 
unora dintre cronicari la avîntul scenei 
noastre, trebuie totuși să observăm un 
fenomen negativ : cuvînful criticii nu 
are încă suficientă greutate printre crea
tori. Lipsa aceasta de audiență a cri
ticii în rîndurile regizorilor și actorilor 
își are explicațiile ei. Desigur intervin 
și mobiluri meschine între care eterna 
nemulțumire a creatorului că n-a fost 
elogiat în măsura în care considera 
cuvenit sau că a fost jignit de verdictul 
negativ al criticii. Dar nu numai pe 
seama lor trebuie să punem îndîrjirea 
cu care este contestată, uneori, utili
tatea criticii dramatice. Ci, în primul 
rînd, în insuficienta responsabilitate a 
unor cronicari teatrali care s-au obișnuit 
să-și formuleze opiniile în doi peri, să 
le retracteze în fața celor dintîi in
joncțiuni, să facă în general prea multe 
concesii cutărui director sau regizor 
sau interpret. Știm foarte bine că noi, 
artiștii, sîntem o categorie umană des
tul de sensibilă. Dar dacă vor să fie 
respectați, criticii nu trebuie să cedeze 
de la o anumită intransigență profe
sională. Ei sînt datori să denunțe fără 
cruțare falsele valori, scoțînd din cir
culație ideile vetuste, defronînd falsele 
reputații. O gîndire critică presupune 
o gîndire netă. Ea reține și elimină, 
explică și încadrează. Exigența este 
condiția de existență a criticii și ni
meni nu are nevoie de acei cronicari 
care au devenit cavalerii fără frică și 
prihană ai îngăduinței reciproce și ai 
echivocului.

Și mai e ceva care explică dezinte
resul unor creatori pentru cuvîntul cri
ticii. Este faptul că unii cronicari, care 
ocupă de ani de zile acest post cen
tral în viața artistică, dau dovadă de 
prea mult arbitrar în sentințele lor. 
Acești cronicari care socotesc că e su
ficient să contrarieze spiritele și să 
stîrnească nedumeriri prin opinii para
doxale pentru a deștepta interesul și 
a obține ascultarea, colaborează de 
fapt și la dezorientarea creatorilor și 
la micșorarea stimei pe care trebuie 
s-o acordăm criticii. Nu noi vom fi 
aceia care să negăm criticii dreptul de 
a-și avea adeziunile și aversiunile ei, 
dar cerem ca pe această linie croni
carii să facă proba unei concepții uni
tare, a unei consecvențe și a unui înalt 
spirit de răspundere.

Recunoaștem că nu este deloc ușor 
criticului să se sustragă de sub domi
nația producției imediate și să pri
vească mai departe de orizontul cî- 
torva piese și spectacole. El are totuși 
obligația de a fi o instanță de jude
cată care nu se pronunță doar ți- 
nînd seama de contextul unei stagiuni, 
ci și de valorile care au precedaf-o 
și trebuie s-o urmeze.

Sîntem deplin încredințați că mișca
rea noastră teatrală își va consolida 
succesele înregistrate pînă astăzi iar 
forța ei de radiație va spori. Tocmai 
aceasta ne impune să reflectăm asu
pra tuturor acestor deziderate care ex
primă în ultimă instanță aspirația de a 
generaliza în viața artistică un climat 
de riguroasă ținută intelectuală.

HORA CORIOLAN Brigada

BENE IOSÎF Mama și copilul

Pe marginea filmelor

de scurt metraj

O scenă din „Samson și Dalila" de Saint Saens la Opera de stat din Cluj

EXPOZIȚIE DE TAPISERII 
FRANCEZE

Miercuri la amiază s-a deschis în 
sălile Muzeului de Artă al R. P. Ro
mine o expoziție de tapiserii fran
ceze din colecția muzeului. Expozi
ția cuprinde vechi tapiserii prove
nind din vestitul atelier al lui 
Francois de la Planche și Marc de 
Comans din Paris, precum și de la 
manufacturile Gobelins, Aubusson 
și Beauvais. Vitrine speciale ilus
trează activitatea unor reprezentanți 
contemporani ai acestei arte.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, acade
micieni și alte personalități. A fost 
de față Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București. LAZAR IACOB Portret

Mi s-a întîmplat nu 
o dată ca mergind la cine
matograf să am surpriza 
de a vedea cite un film de 
scurt-metraj deosebit de 
interesant, mai interesant 
uneori chiar decît filmul 
artistic din programul res
pectiv. Am vizionat astfel 
documentare consacrate 
unor aspecte semnificative 
ale dezvoltării economiei 
noastre naționale, prezen
tării operei unor clasici ai 
picturii romînești, reportaje 
cinematografice despre fru
musețile patriei, incursiuni 
în diferite domenii ale 
științei etc. Și sînt convin
să că mi-au scăpat o serie 
întreagă de scurt-metraje 
romînești și străine care 
m-ar fi interesat. Aceasta 
din pricina faptului că — 
fără nici un fel de justifi
care — filmele la care mă 
refer rulează în cel mai 
desăvîrșit anonimat.

Am mai citit în ziare fi 
reviste critici la adresa lip
sei de publicitate în jurul 
filmelor de scurt-metraj. 
Situația a rămas însă ne
schimbată. Scurt-metrajele 
continuă să fie considerate 
ca un fel de „rudă săracă", 
tn pofida însemnătății a- 
cestui gen cinematografic, 
a valorii lui educative, a 
interesului unei largi cate
gorii de spectatori. Ca pro
fesoară, privesc această 
problemă și prin prisma 
contribuției pe care unele 
scurt-metraje o pot aduce 
la lărgirea orizontului de 
cunoștințe al elevilor, la 
stimularea dorinței lor de 
a se instrui. Pe lingă posi
bilitatea și necesitatea fo
losirii mai largi a filmului 
în școli, ca ajutor direct în 
desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ, cred că, 
îndeosebi în perioadele de 
vacanță, vizionarea (și im
plicit popularizarea cores
punzătoare) a unor docu
mentare din programul ci
nematografelor ar avea 
bune rezultate în această 
direcție. Astfel, filmul 
„Călătorie imaginară", pe 
care l-am văzut zilele tre
cute în „completare" la ci
nematograful „Republica", 
mi s-a părut de natură să 
întregească cunoștințele e- 
levilor (mai ales ale celor 
din clasa a Xl-a) cu privire 
la teoria relativității. Fil
mul răspunde, dealtmin- 
teri, unor preocupări ac
tuale ale celor mai diverse 
categorii ale publicului, 
pentru că cine nu este 
dornic să afle lucruri noi 
cu privire la problemele 
și perspectivele zborurilor 
interplanetare ? Zadarnic 
vei căuta însă vreun afiș 
sau vreo fotografie care 
să-ți atragă atenția asupra

acestui film I (De altmin
teri, nici alte documentare 
nu sînt sprijinite prin afi- 
șaj, fotografii nu există 
nici măcar în holul cine
matografelor respective).

Inițiativa studioului 
„Alexandru Sahia" de a 
înfățișa spectatorilor, in
tr-un mod atrăgător, ac
cesibil, cîteva date esen
țiale privind teoria relati
vității este, fără îndoială, 
meritorie. Realizatorii fil
mului (scenariul Ion Mîn- 
zatu fi Mircea Popescu ; 
regia, Mircea rXtescu), ‘ 
au izbutit, după păre
rea mea, în bună măsură, 
să rezolve dificultățile pe 
care le ridică abordarea 
acestei teme foarte com
plexe ; ei au recurs la un 
personaj, un savant care 
este în același timp autor 
de romane de anticipație. 
In goana condeiului, furat 
de imaginație, scriitorul — 
care descrie zborul unei 
nave cosmice spre Steaua 
Polară — încalcă unele 
legi ale științei, iar savan
tul din el îl readuce la 
realitate: la viteza foarte 
mare a navei, legile meca
nicii clasice (a lui Newton) 
nu mai sînt valabile; vi
tezele foarte mari consti
tuie domeniul teoriei rela
tivității, cu ale cărei prin
cipale idei facem în felul 
acesta cunoștință (viteza 
luminii — viteză limită; 
dilatarea timpului, de unde 
faptul, sugerat în film, că 
participanții la călătorii în 
adîncul spațiului cosmic 
vor îmbătrîni mai încet 
decît cei rămași pe pă- 
mînt; variația masei cu 
viteza; echivalența ma
sei și energiei și o 
scurtă referire la teoria 
generalizată a relativită
ții : gravitația curbează în 
același mod toate liniile 
din univers). Chiar dacă 
unele noțiuni par, poate, 
insuficient explicate, „Că
lătorie imaginară" îmbogă
țește cunoștințele publicu
lui, stîrnește interesul, te 
îndeamnă să cauți noi sur
se de informare. In ansam
blu (inclusiv jocul actori
lor, calitatea imaginii, a 
comentariului) filmul este 
o reușită și aș sugera stu
dioului să realizeze fi alte 
filme consacrate prezentă
rii accesibile a probleme
lor actuale ale științei. Efi
ciența acestor realizări este 
însă legată în mod direct 
și de inițierea unor ac
țiuni de popularizare, de 
publicitate, de organizarea 
eventuală a unor programe 
speciale pentru anumite 
categorii de spectatori, de 
scoaterea scurt-metraj elor 
din actualul lor anonțmat.

Prof. Ileana VOINESC, ' 
Școala medie nr. 32
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Pe zi ce trece, știința de
vine o componentă tot mai 
importantă în viața oame
nilor. Radioul, televiziunea 
șl telefonul automat sînt ele

mente majore ale cadrului în care 
trăim — iar apariția ciberneticii și 
cucerirea spațiului cosmic sînt e- 
venimente tehnico-științifice care 
marchează o epocă în istoria o- 
menirii. Pe de altă parte, știința are 
un rol tot mai mare în producție, 
ceea ce explică, de asemenea, in
teresul mereu crescînd pentru știin
ță, sub diferitele ei forme dd mani
festare. Rolul deosebit de important 
al științei în societatea contempo
rană reiese deosebit de plastic și 
din datele statistice: în momentul 
de față trăiesc și acționează nouă 
zecimi din numărul total de oa
meni de știință care au trăit vreo
dată pe glob.

Desigur că în fața acestui avînt 
nemaiîntîlnit al științei, pentru o- 
mul contemporan apare o proble
mă deosebit de importantă, și anu
me aceea a informării științifice. Evi
dent, în programele școlii de cul
tură generală sînt astăzi cuprinse 
o serie întreagă de date științifice 
moderne, care cu 10 ani în urmă 
nu figurau nici chiar în programele 
cursurilor universitare : e cazul 
tranzistorilor și al navelor cosmice 
— de exemplu. Dar cantitatea de 
informație ce se poate transmite în 
cadrul școlilor este limitată, lai 
progresul continuu al științei, și în 
general al culturii, ne arată în mod 
clar că instruirea nu poate fi un 
proces ce se limitează în timp la 
perioada de școlarizare : el conti
nuă toată viața. Iată de ce apare 
problema importantă a literaturii 
de informare.

In primul rînd trebuie observat 
că literatura de informare este in
dispensabilă tuturor celor care lu
crează nemijlocit în producție. Pă
turi largi ale oamenilor muncii 
luptă astăzi pentru realizarea sar
cinilor de plan, pentru introducerea 
unei tehnologii moderne, la nive
lul tehnicii mondiale. în fiecare an 
se înregistrează la noi în țară un 
număr mereu sporit de inovații și 
invenții, dintre care unele sînt uti
lizate apoi și peste hotare. Acest 
elan creator al maselor celor mai 
largi presupune însă însușirea, de 
către oamenii muncii, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Este de la sine înțeles că nici 
un bun meseriaș nu poate fi în pas 
cu tehnica, dacă nu face un efort 
permanent de a fi la curent cu pro
gresele din propriul său domeniu. 
Pentru exemplificare mă voi referi 
la radioelectronică. Pînă nu de 
mult, la noi erau răspîndite doar 
radioreceptoarele. în ultimii ani, 
numărul televizoarelor crește me
reu. Acei care erau foarte buni re
paratori de aparate de radio nu au 
putut trece la faza superioară a 
depanării televizoarelor, decît dacă 
au făcut efortul personal de a citi 
lucrările de specialitate apărute la 
noi și care tratează aceste pro
bleme. Sînt sigur că problema se 
pune la fel în industria chimică, în 
metalurgie etc.

O lege generală arată că un 
om execută mai bine o anu
mită muncă, atunci cînd este 
conștient de ceea ce face. Iată de 
ce introducerea automatizării, de 
exemplu, trebuie să fie însoțită de 
ridicarea nivelului celor care lu
crează cu sistemele automate pe 
care le conduc, astfel încît atunci 

cînd, dintr-o cauză accidentală, la 
un moment dat se produce o de
fectare a sistemului automat, el să 
știe ceea ce trebuie făcut.

La această categorie de cititori 
trebuie să adăugăm pe acei nu
meroși cititori oare simt nevoia de 
a fi la curent cu progresul științific 
și tehnic. Este absolut firesc ca as
tăzi, cînd știința și tehnica au un rol 
social atît de însemnat, păturile 
cele mai largi ale populației să ma
nifeste dorința de a-și însuși cunoș
tințe în cele mai diverse domenii.

în afara lucrărilor care să re
flecte progresele generale ale ști

LITERATURA DE INFORMARE
inței, sînt necesare lucrări de in
formare destinate specialiștilor din 
diferite alte domenii. De exemplu, 
biologii sînt interesați să cunoas
că principiile ciberneticii, tele- 
foniștii trebuie să cunoască lo
gica matematică, iar electroniștii, 
lucrînd cu semiconductori, trebuie 
să posede elemente de fizica soli
dului. Nu e vorba aci de un lux in
telectual, ci de necesitatea înțele
gerii modului în care funcționează 
elementele cu care un specialist 
vine zilnic în contact.

Credem că e interesant de a re
leva și un alt aspect : în epoca 
noastră, în știință se observă două 
procese contrarii : unul care duce 
la o specializare din ce în ce mai 
adîncită, iar altul care se manifes
tă prin sinteze grandioase.

O cifră va ilustra prima afirma

ție : societatea inginerilor de radio 
din S.U.A. publică de mulți ani o 
revistă centrală. în ultimii ani, da
torită apariției a numeroase spe
cialități în interiorul radioelectro- 
nicii (considerată acum 20 de ani 
ca fiind doar o ramură a electro
tehnicii) această societate publică, 
în afara revistei centrale, peste 30 
de reviste pe specialități : comu
nicații spațiale, bioelectronică, teo
ria informației, calculatoare elec
tronice etc.

Partea interesantă a acestui pro
ces de adîncire a analizei formelor 
particulare de mișcare a materiei

Prof. univ. Edmond NICOLAU

o constituie faptul că descoperirile 
dintr-un domeniu interesează direct 
pe specialistul ce lucrează în cu 
totul alte domenii. De exemplu 
crearea amplificatoarelor electro
nice a interesat direct pe biolog, 
care fără aceste amplificatoare nu 
ar fi cunoscut practic nimic din 
manifestările electrice ale celule
lor Izolate, sau chiar ale țesuturi
lor ; fără amplificatoare electronice 
nu ar fi existat nici electrocardio
grame, nici electroencefalograme, 
în același timp, în epoca noastră 
apar și mari sinteze intelectuale. 
Teoria cîmpului electromagnetic 
este un minunat exemplu de îm
preunare într-un singur edificiu 
grandios a unor ramuri științifice 
considerate mai înainte ca fiind 

Izolate : electrostatica, electrodina- 
mica, optica, magnetismul. Mai a- 
proape de noi, cibernetica a pus la 
îndemîna specialiștilor o serie în
treagă de concepte și metode ce 
se aplică în biologie, psihologie, 
tehnică, economie etc. Colabora
rea între specialiști din domenii 
diferite a devenit astăzi o necesi
tate — dar ea nu se poate realiza 
decît prin stabilirea unui limbaj 
comun, a unei informări reciproce. 
Literatura de informare este un 
factor important în ridicarea con
tinuă a nivelului de cunoștințe al 
celor angrenați în procesul de pro

ducție și contribuie direct sau In
direct la mărirea productivității 
muncii.

Este de la sine înțeles că, deoa
rece se adresează unui public ete
rogen, literatura de informare tre
buie să fie de mai multe nivele. 
Astăzi, cînd în țara noastră un 
elev din clasa a IX-a posedă ele
mente de teoria mulțimilor, iar în 
clasele următoare învață la fizică 
despre nivelele de energie din in
teriorul atomului, iar la chimie 
află, foarte curînd, de natura legă
turilor chimice, desigur că pentru 
a-1 informa trebuie să i ne adre
săm la nivelul corespunzător. Alt
fel trebuie să ne adresăm absol
venților celor opt clase ale învăță- 
mîntului general și, în fine, la alt 
nivel celor care în trecut nu au 
avut posibilitatea de a studia.

Se constată că numeroase edi
turi depun eforturi în direcția îm
bogățirii literaturii de informare. 
Astfel, Editura politică caută ca 
prin volume selective să informeze 
pe nespecialiști asupra progreselor 
realizate în științe contemporane 
privite în lumina materialismului 
dialectic. Sînt de lăudat volumele 
în care au apărut, fie studii ale 
specialiștilor noștri, fie traduceri 
din lucrările unor savanți străini. 
De asemenea, Editura științifică a 
publicat volume — în marea lor 
majoritate originale — care sînt lu
crări de informare fie pentru spe
cialist, fie pentru marele public. în 
prima categorie intră acele lucrări 
mai ample și cu un nivel științific 
mai înalt, cuprinzînd date privind 
dezvoltarea unor ramuri noi, ca ci
bernetica, biochimia etc. în altele, 
apărute în cadrul colecției 
C.R.C.C.S., sub forma unor broșuri, 
sînt prezentate — la un nivel de 
largă accesibilitate — teme varia
te ca : natura luminii, neurociber- 
netica, teoria relativității etc. O 
mențiune specială trebuie făcută 
pentru colecția „Știința învinge" 
(Editura tineretului) în care apar 
mereu lucrări interesante, tratînd 
probleme de mare actualitate. Căr
țile din această colecție sînt citite 
adesea cu folos și de către nume
roși intelectuali.

Și alte edituri cu profil tehnic 
publică lucrări de informare. Tre
buie spus totuși că în acest sectoi 
avem încă serioase deficiențe. 
Practica arată necesitatea de a pu
blica lucrările de informare în co
lecții, sub forma unor cărți de cir
ca 120—150 pagini, de format nu 
prea mare, spre a putea fi pusă în 
buzunar. în multe țări există astfel 

de colecții, care sînt bine cunos
cute în întreaga lume, depășind u- 
neori cifra de 1 000 de titluri. în 
momentul de față, în librăriile 
noastre nu se pot întîlnl astfel de 
colecții destinate adulților și care 
să prezinte corect ultimele date ale 
științei, în diferite domenii.

Ce interesant ar fi ca să putem 
găsi în librăriile noastre lucrări 
mici ca volum, dar scrise cu mare 
competență, din care să aflăm ulti
mele date ale științei cu privire la 
explorarea universului, dirijarea e- 
redității la plante și animale, legile 
hazardului, teoria relativității ge
nerale. Nu ar fi interesant să avem 
la dispoziție lucrări tratînd subiec
te ca : istoria picturii, artele îil A- 
merica precolumbiană, rezerve. > e- 
nergetice ale lumii, romanul romî- 
neBc în ultimele trei decenii, cu
rente In psihologia contemporană, 
particulele elementare ?

S-a sugerat, nu de mult, ca 
populara „Bibliotecă pentru toți" 
să apară în mai multe serii, din 
care unele științifice. Este o soluție 
numai parțială, deoarece cred că 
„Biblioteca pentru toți” nu poate 
asigura apariția anuală a unul nu
măr suficient de mare de titluri. 
După părerea noastră, în domeniul 
literaturii de informare e necesar / 
un efort cu totul deosebit spre o 
recupera rămînerea în urmă. In a- 
ceastă lumină, credem că este 
pentru editurile noastre, o chestiune 
la ordinea zilei, și dintre cele mai 
urgente, aceea de a asigura apari
ția — în cantități suficiente — a u- 
nor volume de informare științifică 
grupate în diverse colecții și ela
borate la nivelurile corespunzătoa
re stadiului actual de dezvoltare a 
culturii la noi în țară.
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Solidaritate deplină cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez

Mitingul din Capitală
Miercuri după-amiază a avut loc 

în Capi'. .lă, în sala Lectoratului 
Central, un miting de protest îm
potriva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
în Vietnam. Au participat membri ai 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii și ai Comitetului orășe
nesc de luptă pentru pace, munci
tori, oameni de știință, artă și cul
tură, funcționari, militari, pensio
nari, studenți.

Mitingul a fost deschis de acad. 
Dumitru Dumitrescu, prim-secretar 
al Academiei R. P. Romîne, pre
ședintele Comitetului orășenesc de 
luptă pentru pace.

Au luat cuvîntul Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romînă, acad. dr. Th. Burghe- 
le, muncitorul Dumitru Ion de la 
Uzinele „23 August", scriitorul Titus 
Popovici, studenta Maura Constan- 
tinescu de la Institutul medico-far- 
maceutic și generalul-colonel în re
zervă Ilie Crețulescu, vicepreședin
te al Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist. 
Vorbitorii au condamnat bombarda
mentele întreprinse de S.U.A. asu
pra teritoriului R. D. Vietnam, folo
sirea gazelor toxice împotriva popu
lației sud-vietnameze și au cerut 
respectarea dreptului poporului din 
Vieth. iul de sud de a-și hotărî 
soarta potrivit propriilor sale aspi
rații, precum și încetarea imediată a 
oricăror acte contrare păcii.

în încheierea mitingului, partici- 
panții au aprobat în unanimitate o 
moțiune adresată Comitetului viet
namez pentru apărarea păcii.

Opinia publică din R. P. Romînă, 
se spune în moțiune, a luat cunoș
tință cu îngrijorare și profundă in
dignare de actul barbar săvîrșit de 
trupele intervenționiste americane 
prin folosirea gazelor toxice și a 
bombelor cu napalm împotriva în-

Meciurile de ieri ale fotbaliștilor noștri
în ciuda timpului ploios și rece, cir

ca 10 000 de spectatori au asistat ieri 
după-amiază la cuplajul internațional 
de fotbal de pe stadionul „23 August" 
din Capitală, cuplaj în oare două se
lecționate rommești au susținut parti
de de verificare în compania unor for
mații de peste hotare. Firește, cel mai 
așteptat meci a fost cel dintre selec
ționata divizionară A și formația Wie
ner Sport-Klub, clasată actualmente pe 
locul doi în campionatul austriac. Se
lecționata noastră a aliniat următorii 
jucători: Ionescu (Petrolul), Popa (Di
namo București), Solomon (Crișul), Hăl- 
măgeanu (Petrolul), Greavu (Rapid), 
Ghergheli (Dinamo București), N. Geor
gescu (Rapid), Pîrcălab (Dinamo Bucu
rești), Dumitriu IJ, I. Ionescu (ambii 
de la Rapid), Crăiniceanu (Steaua) — 
din min. 46, în locul acestuia din urmă 
a jucat Codreanu (Rapid). După o re
priză egală ca scor (1—1), fotbaliștii 
romîni au înscris încă două puncte, asi- 
gurîndu-și victoria cu 3—1.

Scorul a fost deschis de Pîrcălab în 
min. 28, dintr-o fază oarecum statică: 
la o lovitură de pedeapsă, de la circa 
25 m, Georgescu a săltat mingea peste 
apărătorii adverși, iar Pîrcălab a țîșnit 
și a șutat imparabil. înainte, dar mai 
ales după acest gol, fotbaliștii noștri 
au avut numeroase ocazii clare de a 
înscrie. Șuturile lui Georgescu, deși pu
ternice, n-au nimerit de loc spațiul por
ții, mingea ieșind mult în 
nului. în plină dominare,

afara tere- 
echipa ro-

Ghergheli și I. Ionescu, în careul oaspeților
Foto : Gh. Vințili

COMPETITII PESTE HOTARE
TURNEUL DE ȘAH DE LA MAR 

DEL PLATA a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a 8-a. Florin Gheor
ghiu l-a învins în 38 de mutări pe ar- 
gcntineanul Vicente Palermo, într-o va
riantă a gambitului damei. Leonid 
Stein a cîștigat la Pilnik, iar Averbach 
a remizat cu Oscar Panno. Au fost î- 
trerupte 5 partide.

în clasament conduce Najdorf cu 5,5 
puncte (2), urmat de Stein — 5 puncte, 
Panno, Averbach, Benko — 4,5 puncte 
și o partidă întreruptă fiecare. Florin 
Gheorghiu se află pe locul 6, cu 4 
puncte și o partidă întreruptă.

NOI CAMPIONI MONDIALI DE 
BOX. — La Madison Square Garden 
s-au disputat două meciuri pentru titlul 
mondial de box. In cadrul categoriei 
scmimijlocie, Emile Griffith l-a învins 
la puncte pe șalangerul său, Jose Stable, 
iar la categoria semigrea Jose Torres 
(Porto Rico) l-a deposedat de titlu pe 
americanul Willie Pastrano. Portorica-

In timpul mitingului
cercatului popor vietnamez, care a- 
pără cu eroism independența și li
bertatea patriei sale.

Poporul nostru, care nutrește 
sentimente de caldă prietenie față 
de eroicul popor vietnamez, își ex
primă solidaritatea și sprijinul de
plin cu lupta sa dreaptă.

Acțiunile militare agresive ale 
S.U.A. împotriva Republicii Demo
crate Vietnam sînt acte de război 
ce nu pot fi justificate cu nimic, 
săvîrșite împotriva unui stat inde
pendent și suveran, ceea ce consti
tuie grave încălcări ale normelor 
dreptului internațional și ale Cartei 
O.N.U. Folosirea de gaze toxice în 
Vietnamul de sud reprezintă un act 
de o deosebită gravitate, îndreptat 
împotriva umanității, act condam
nat cu hotărîre de opinia publică 

mină este surprinsă de un contraatac 
al oaspeților. Hof primește mingea în 
apropierea portarului Ionescu; apără
torii noștri ezită să intervină și fotba
listul austriac înscrie.

Și după pauză selecționata are ini
țiativa. La 10 minute de la reluare mar
chează Ghergheli, Nu mult după aceea, 
Ion Ionescu ridiCa storul la 3—1. în 
continuare, deși pun stăpînire pe joc — 
echipa vieneză cedînd în bună parte 
lupta — fotbaliștii noștri nu mai pot 
fructifica de loc. Pripeala în fața porții 
și uneori tendința spre individualism 
contribuie la această ineficacitate. în 
acest sens sînt de reținut în mod spe
cial două mari ocazii. Lansat de Geor
gescu, Pîrcălab pătrunde pînă în apro
pierea porții dar, deși aflat într-un 
unghi dificil, nu pasează, ci preferă să 
șuteze peste portar, în afara terenului. 
O ocazie similară are și Ionescu; la nu
mai cîțiva metri de poartă, talonat de 
trei adversari, el nu pasează, ci șutează 
în bară.

Selecționata a prestat în general un 
joc rapid, cu acțiuni bine închegate, 
majoritatea componenților ei luptînd 
cu însuflețire pe toată durata parti
dei. Ar fi însă greșit să se tragă con
cluzii prea optimiste de pe urma com
portării de ieri a selecționabililor. Echi
pa vieneză a prezentat în joc un lot 
valoros, dar nu și decis să dea o replică 
fermă. Oaspeții — fotbaliști cu oalităț: 
tehnice bine cunoscute — au stat de
seori în espectativă, și-au menajat for-

nul a cîștigat prin abandon dictat de 
arbitru la 
reprize.

MECIUL 
TUGALIA 
campionatului mondial de fotbal se va 
disputa la 25 aprilie la Bratislava și va 
fi condus de o brigadă de arbitri bul
gari, avînd la centru pe A. Kiriakov

PARTIDELE FINALE ALE C.C.E. 
la baschet masculin le vor disputa e- 
chipele Ț.S.K.A. Moscova și Real Ma
drid. Prima întîlnire : 8 aprilie, la Mos
cova ; a doua — 15 aprilie, la Madrid.

Sfîrșitul celei de-a 9-a

CEHOSLOVACIA—POR- 
din cadrul preliminariilor

PRONOEXPRES
dinLa tragerea Pronoexpres nr. 13 

31 martie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

10 12 35 20 37 9
Numere de rezervă : 26 21
Fond de premii : 544 937 lei. 

mondială. Intensificarea atacurilor 
militare agresive ale S.U.A. în Viet
nam constituie o serioasă amenin
țare pentru pace în Asia de stid-est 
și în întreaga lume.

împreună cu forțele iubitoare de 
pace din lumea întreagă, mișcarea 
pentru pace din Republica Popu
lară Romînă își exprimă protestul 
hotărît față de folosirea gazelor to
xice în Vietnamul de sud, condamnă 
cu energie politica agresivă a S.U.A. 
îndreptată împotriva R. D. Vietnam, 
cere să i se pună fără întîrziere ca
păt, să se respecte acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la Viet
nam, să fie retrase toate trupele in- 
tervenționiștilor, iar poporul sud- 
vietnamez să fie lăsat să-și hotă
rască singur soarta.

(Agerpres)

țele. Aceasta explică în bună parte ușu
rința cu care înaintașii noștri ajungeau 
în careul advers și — mai mult — 
lipsește de orice scuză imprecizia 
șuturilor la poartă, numeroasele ratări 
din poziții extrem de favorabile. Din 
aceleași motive, nici comportarea apă
rării echipei noastre nu poate fi con
siderată edificatoare.

în deschidere, echipa de tineret a 
întrecut pe Szeged (R. P. Ungară) cu 
2—0. Ambele goluri le-a înscris Frățilă. 
Jocul tinerilor noștri fotbaliști, oare în 
general au destulă experiență competi- 
țională, nu s-a ridicat la un nivel cît de 
cît satisfăcător. Pe toată durata parti
dei ara putut remarca doar cele două 
faze din care au rezultat golurile și- 
ratarea penaltiului din min. 29 (ieșea
nul Matei a șutat afară).

Ion DUMITRIU
★

SOFIA 31 (Agerpres). — Miercuri la 
Ruse, într-un meci amical de fotbal, echi
pa locală Dunav a învins cu scorul de 
1—0 echipa de juniori a R. P. Romîne 
care se pregătește pentru turneul U.E.F.A.

ț

INSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

LlNGA CERCUL POLAR
v

Văzută din avion. Islanda, a doua 
insulă ca mărime din Europa, se 
prezintă sub forma unor platouri 
masive, ale căror înălțimi trec pe a- 
locuri de 1 000 m și se sfîrșesc, în 
marea lor majoritate, în ieșituri 
uriașe la marginea oceanului. Pla
tourile sînt întretăiate de văi adînci, 
presărate cu pitorești formații de 
lavă și cu lacuri cristaline. Intinzîn- 
du-se pe un teren format în princi
pal datorită activității vulcanice, 
Islanda este o țară unică în felul ei. 
Cu mai bine de o mie de ani în 
urmă, pe acest pămînt pustiu au de
barcat vikingii. Numele primului co
lonist venit din Norvegia este bine 
cunoscut astăzi : Ingolfur Arnarson.

Extremitățile nordice ale insulei, 
care are o suprafață de 103 106 km și 
o populație de numai 180 000 locui
tori, se află în imediata apropiere a 
cercului polar. Proveniența și așe
zarea insulei au conferit naturii ei 
elemente din cele mai contrastante. 
Gheața și focul există aici laolaltă. 
Din cauza numeroșilor vulcani, mulți 
în activitate, din adîncuri răzbat la 
suprafață, cu o uriașă forță, curenți 
puternici de aburi și apă ce țîșnesc 
pînă la înălțimi de 40 de metri, for- 
mînd așa-numitele gheizere, precum 
și izvoare termale, a căror tempera
tură atinge în unele locuri o sută de 
grade. Cîteodată gheizerele erup în 
munți acoperiți cu zăpadă și gheață.

întinderi mari sînt acoperite de 
ghețari și lavă, cu cratere vulcanice 
și cu nisip — locuibilă fiind doar o 
mică parte din țară. Populația este 
răspîndită în cătune pescărești și în 
orășele înșirate de-a lungul coaste
lor.

„Golful fumegînd"
țării.Orașul Reykjavik, capitala 

concentrează 74 000 locuitori sau 
43,5 la sută din totalul populației, 
în ciuda numelui său de „Golf fu
megînd" — traducerea cuvîntului 
Reykjavik — orașul este complet 
lipsit de fum și funingine. Multe as
pecte fac din el un oraș modern ; 
între acestea și faptul că se află 
pe ruta principală dintre Europa și 
America. în centrul orașului se gă
sesc clădirea Altingului, orga
nul legislativ, edificiile băncilor și 
ale societății de navigație. Clădi
rile principale sînt construite din

A apărut PROBLEME ECONOMICE nf- 3/1965
Numărul pe luna martie al re

vistei cuprinde materialul semnat 
de Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn „Amintirea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
veșnic vie în inima partidului, a 
clasei muncitoare, a poporului", 
Comunicatul ședinței plenare a Co
mitetului Central al P.M.R. din 22 
martie 1965, Hotărîrea C.C. al 
P.M.R., a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
pentru eternizarea memoriei tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In continuare, revista publică ar
ticolele : Douăzeci de ani de la 
instaurarea puterii populare, de 
M. Fătu; Cu privire la corelația 
dintre creșterea venitului național 
și a produsului social total, de G. 
Părăianu ; Posibilități de reducere a 
prețului de cost la organizațiile de 
construcții locale, de T. Coșcodan și 
M. Veintraub ; Importanța econo
mică a justei raionări a soiurilor

de grîu și a hibrizilor de porumb, 
de D. Torje; Balanța comercială și 
de plăți a Romîniei în perioada 
1919—1938, de M. Horovitz; Poziții 
actuale ale gîndirii economice bur
gheze în problema subdezvoltării, de 
M. Dima.

La rubrica „Din planul Institutu
lui de cercetări economice" este pu
blicat materialul Piața comună vest- 
europeană și conflictul agricol, de 
I. Anghel și S. Șaua, iar în cadrul 
schimbului de păreri, materialul 
Considerații privind delimitarea 
științelor și disciplinelor economice, 
de Șt. Arsene și V. Nicolae. Revista 
mai cuprinde consultația Adîncirea 
crizei generale a capitalismului, de 
P. Teodor.

în cuprinsul numărului sînt înse
rate însemnări cu privire la indus
tria U.R.S.S. și la dezvoltarea eco
nomică a R. P. Ungare, de aseme
nea rubricile Critică și bibliografie 
și Scrisori către redacție.

Informații
Miercuri la amiază noul amba

sador al R. P. Ungare la București, 
Jozsef Vince, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Pa
triei.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Forțelor Armate și Sfatu
lui popular al Capitalei.

(Agerpres)

De la A. D. A. S.
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 
31 martie 1965, au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

F.J.Z. ; S.H.Z. ; B.F.G. ; T.L.Y. ; 
N.I.E. ; Y.G.H. ; D.A.U. ; M.D.L.

ALEXANDRU ȘAHIGHIAN
A încetat din viață, în ziua de 31 

martie, după o grea suferință, scrii
torul Alexandru Șahighian. Născut 
în București, la 20 noiembrie 1901, 
Alexandru Șahighian a desfășurat o 
largă activitate literară și publicis
tică. încă din tinerețe a intrat în 
rîndurile mișcării muncitorești, de
venind în anul 1943 membru al 
Partidului Comunist Romîn, publi- 
cînd articole, schițe și poezii în pre
sa muncitorească și democratică a 
vremii. în aceste scrieri el a expri
mat năzuințele și protestul mase
lor asuprite.

După eliberare, Alexandru Șahi
ghian a participat cu entuziasm și 
dăruire la opera de făurire a cultu
rii noi, socialiste în patria noastră. 
El a adus o contribuție însemnată 
la organizarea vieții literare, avînd 
munci de răspundere în conducerea 
Uniunii scriitorilor, îndeplinind di-

*

Corpul defunctului se află depus 
la Casa Scriitorilor, din Calea Vic
toriei nr. 115, unde publicul va a- 
vea acces joi, 1 aprilie, între orele 
10—14 și 16—19 și vineri, 2 apri
lie, între orele 10—12.

cu elemente care evocă 
altele sînt însă

casele în

dolerită, una din puținele feluri de 
piatră locală utilizabilă în construc
ții. Cea mai veche și mai frumoa
să clădire publică este cea a 
birourilor guvernului, datînd din 
1764 și construită în stilul măreț al 
castelelor daneze din vremea feu
dalismului. Multe din clădirile ora
șului au apărut în ultimele decenii. 
Unele sînt construite într-un stil spe
cific, 
munții islandezi, 
lipsite parcă de orice stil. Mulți 
oameni își vopsesc 
culori deschise, adesea țipătoare, șl 
totdeauna au grijă ca ele să con
trasteze cu cele în care sînt vopsite 
casele vecine. în oraș nu vezi alei 
cu pomi, dar în multe grădini poate 
fi întîlnită scorușa decorativă și sit- 
ka totdeauna verde, adusă tocmai 
din Alaska.

Reykjavikul folosește din plin 
condițiile oferite de izvoarele 
fierbinți. Apa clocotitoare este pom
pată printr-o conductă centrală spre 
capitală, fiind apoi îndreptată 
spre fiecare casă. Cu ea se încăl
zesc locuințele, unde se poate iierbe 
cafeaua la orice oră din zi și din 
noapte, sau se alimentează nenu
măratele sere în care plante tro
picale cresc în voie. La Reykjavik, 
uneori este mai greu să procuri apă 
rece decît caldă.

Oceanul, 
avuție națională

Din capitală, mașina te duce în 
mai puțin de o oră în orașele apro
piate : Grindavik și Keflavik. Pe 
zeci de kilometri se înșiruie numai 
cîmpuri acoperite de lavă, fără un 
fir de iarbă. Văzînd pămînturile 
arse, vizitatorul străin înțelege 
mai bine importanța pe care o are 
pentru Islanda oceanul cu re
sursele sale. într-adevăr, eco
nomia țării se bazează în principal 
pe pescuit. Și englezii sînt insulari și 
pescari, dar acolo nu se pescuiesc 
anual, pe cap de locuitor, mai mult 
de patru kilograme și jumătate de 
pește, în timp ce în Islanda se ex
trag din mare aproape trei tone de 
pește de fiecare locuitor. 97 la sută 
din exportul islandez este format 
din pește și produse de pește. Avînd

Se extinde mecanizarea 
in exploatările 
forestiere

Exploatările forestiere au fost în
zestrate în acest an cu mai mult de 
1 000 de ferăstraie mecanice, 120 
trolii montate pe tractoare pentru 
scos și apropiat buștenii, 920 dispo
zitive de întinderea cablurilor și 
dezaninarea arborilor în timpul lu
crărilor de scos și transport, 28 fu- 
niculare, ale căror linii de transport 
au în medie cca 1 000 m fiecare, gru
puri pentru acționarea funiculare- 
lor, sute de tractoare, autocamioa
ne, autobasculante care contribuie 
la sporirea continuă a indicilor de 
mecanizare a lucrărilor de exploata
re și transport a lemnului. Indicii 
de mecanizare a lucrărilor în par
chete vor crește suplinind într-o 
măsură mai mare eforturile munci
torilor forestieri, asigurînd o creș
tere însemnată a productivității 
muncii. (Agerpres) 

verse funcții obștești sau ca redac
tor la diferite publicații. în acest 
timp a scris piese de teatru și cărți 
pentru copii și tineret, reportaje și 
poezii, dintre care amintim comedia 
„Nepotul din Giurgiu", cărțile pen
tru copii „Coiful de aur" și „Po
vești dunărene", volumul de repor
taje „De la Tian-Șan la munții de 
Jasp", volumul de poezii „Pasărea 
măiastră" și altele.

Pentru merite deosebite în dome
niul activității obștești și literare 
a fost distins cu ordine și medalii 
ale Republicii Populare Romîne.

Moartea lui Alexandru Șahighian 
constituie o pierdere dureroasă pen
tru literatura romînă. Amintirea 
lui va rămîne veșnic vie în inimile 
noastre.

Uniunea scriitorilor 
din R. P. Romînă

L. *

Mitingul
neri, 2 aprilie, ora f2, iar înhuma
rea se va face la cimitirul Bellu, 
la ora 13.

de doliu va avea loc vi-

o economie unilaterală, islandezii 
sînt nevoiți să importe o largă gamă 
de produse. Ei pot să facă acest 
lucru numai în schimbul peștelui. 
Un singur exemplu poate fi edi
ficator. în Islanda există șase 
mii de gospodării țărănești, situate 
la cinci-zece kilometri una de alta. 
Pentru electrificarea lor a fost ne
voie de crearea unei foarte întinse 
rețele electrice, proptită pe stîlpl de 
lemn care au fost importați de peste 
mări. Un singur stîlp echivalează cu 
două butoaie de heringi.

Aproximativ 17 la sută din popu
lația țării se ocupă cu pescuitul sau 
lucrează în industria prelucrătoare 
a peștelui. în prezent funcționează 
peste 90 de fabrici de filetare a 
peștelui, cu o capacitate de 1 100 
tone în 16 ore.

Meseria aleasă de cei aproximativ 
9 000 de muncitori pescari este deo
sebit de aspră. Iarna, cînd zi
lele sînt mai scurte Iar vremea 
instabilă și furtunoasă, munca pes
carilor devine și mai grea. Adesea, 
tocmai în timpul sezonului de pes
cuit pescarii nu pot să iasă în larg 
zile întregi din cauza furtunilor. 
Cînd însă timpul s-a îndreptat cît 
de cît, nimic nu-i mai reține în port 
și atunci pentru ei săptămîna nu mai 
are zi de odihnă.

în agricultură lucrează în pre
zent aproximativ 20 la sută din 
populația țării, ocupîndu-se în prin
cipal cu creșterea oilor și cornutelor 
mari. Turmele, parte caracteristică a 
peisajului islandez, pasc în munți 
și pe platouri, fără păstori, fără cîini 
însoțitori și, în general, fără pază ; 
lipsind pădurile, lipsesc și animalele 
de pradă. Mica 
— aproximativ 1 
riul țării — este 
7 000 de fermieri.

Industria prelucrătoare a produse
lor agricole este slab dezvoltată. 
Există doar cîteva fabrici de prelu
crare a lînii, de tăbăcire a pieilor 
și de conservare a cărnii. Economia 
islandeză a avut de suferit de pe 
urma tendințelor inflaționiste care 
s-au manifestat în anii postbelici. In 
scopul combaterii lor, guvernul a 
adoptat un program preconizînd va
lorificarea mai rațională a puținelor 
resurse ale țării pe piața externă. în 
combaterea inflației și a deficitului 
balanței comerciale guvernul are de

suprafață fertilă 
la sută din terito- 
cultivată de circa

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

CHIVU ST.OICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI 
Stimate domnule președinte,
Vă transmit sincerele mele felicitări cu prilejul alegerii dv. în func

ția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
și sînt încrezător în dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești dintre 
cele două țări ale noastre.

Al dv. sincer 
LYNDON B. JOHNSON

VEȘTI DIN R. P. UNGARĂ
0 nouă rafinărie 
de petrol

La Szăzhalombatta, în apropie
re de Budapesta, se construiește 
o mare rafinărie de petrol. In 
cinstea celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, prima 
parte a rafinăriei, cu o ca
pacitate de 1 milion tone pe 
an, a intrat zilele acestea în pro
be tehnologice. Procesul de pro
ducție va fi aproape in întregime 
automatizat. Reziduurile de la ra
finărie vor fi folosite de termo
centrala electrică care se con
struiește în apropierea ei.

Aparate destinate 
cercetărilor geofizice

In cei aproape 15 ani de exis
tență, Fabrica de aparate geofi
zice de măsurat din Budapesta 
a produs instalații și instru
mente geofizice care se bucu
ră de un bun renume atît 
în țară cît și peste hotarele 
ei. In prezent, fabrica produce de 
3 ori mai mult decît în 1955. In 
ultimii ani, aici s-a creat o insta
lație seismică cu 26 de canale, 
care a fost distinsă cu medalia de 
aur la expoziția universală de la 
Bruxelles. Recent, întreprinderea 
a produs un nou aparat electric 
denumit Laterlog, care măsoară 
rezistența electrică a straturilor 
subterane, informînd astfel despre 
densitatea și caracterul omogen 
sau eterogen al acestora.

Dezvoltarea 
invățămintului seral

Numeroși muncitori, țărani, 
funcționari din Ungaria își com
pletează cunoștințele după termi
narea zilei de lucru. Numai la 
Budapesta învățămîntul seral se 
desfășoară în 800 săli de clasă. 
S-au înființat 40 de școli medii și

Imagine din țara gheizerelor

întîmpinat multe greutăți, generate 
de economia unilaterală și de con
dițiile naturale vitrege.

O țară fără armată
Islandezii, oameni mîndri ca și 

strămoșii lor, sînt reținuți în expri
marea sentimentelor atît față de 
străini, cît și față de cei apropiațl. 
Tineretul, fete și băieți, adunați la 
cinematografe, la baruri și cafenele, 
nu sînt gălăgioși ca semenii lor 
din țările Sudului. în Reykja
vik sînt multe baruri și resta
urante, dar băuturile spirtoase 
se vînd numai la unele șl numai la 
anumite ore. Vînzarea bere! este 
prohibită. La bar se poate consuma 
cafea, lapte — considerat băutura 
națională — produse de cofetărie.

Copii de 8—9 ani, care, la fel ca 
și cei din bazarul din Istambul, au 
învățat engleza „după ureche", pot 
fi întîlniți în hoteluri, în magazine, 
în ateliere de deservire, gata oricînd 
să-și ofere serviciile turiștilor, sau 
pe stradă, strigînd cît îi țin puterile 
titlurile edițiilor de seară ale ziare
lor. Ni s-a spus că toate acestea, 
precum și obiceiul de a înceta cursu
rile la școală pentru ca elevii să 
ajute la descărcatul peștelui, atunci 
cînd a sosit un transport bogat, fac 
parte din educația pe care societa
tea dorește să o dea micilor islan

La șantierele navale din Vâc 
o macara plutitoare lansează la 

apâ un nou hldrobuz fluvial

școli medii tehnice de specialita
te. In cadrul a 14 mari întreprin
deri funcționează școli serale 
pentru adulți. In acest an, 300 000 
de adulți au luat loc pe băncile 
școlii.

Parcurile orașului
In cursul ultimilor ani, regiu

nea de sud a capitalei ungare a 
fost împădurită pe o suprafață 
de 250 hectare. In vastul parc ce 
se amenajează aici se plantează 
soiuri de copaci care cresc 
repede pe soluri nisipoase. In 
acest scop, în pădurea tînă- 
ră de la marginea Budapes
tei au fost plantați numeroși 
cepaci originari din pustiurile 
Africii de nord. Potrivit planuri
lor, lucrările de împădurire con
tinuă și pe muntele Gellert.

dezi. „Viitorul pescar-marinar, spun 
Islandezii, nu trebuie să fie răsfă
țat". Islanda, țară membră a 
N.A.T.O., nu are armata sa. în 
schimb, pe teritoriul ei se află o 
bază militară americană — la Kefia- 
vik. De mai mulți ani, poporul islan
dez duce o luptă hotărîtă pentru 
desființarea ei.

Mi s-a spus că toți copiii din Is
landa sînt obligați să învețe să 
înoate în timpul școlii. De abi
litatea înotătorului poate depinde 
viața viitorului pescar și, în unele 
cazuri, chiar mai multe vieți. Cîți 
islandezi nu și-au găsit moartea a- 
proape sau departe de țărmurile 
patriei, cîți pescari au fost așteptați 
în zadar de familiile lor I

Dacă islandezul este în general 
un om reținut, atunci cînd el este și 
pescar lucrurile se schimbă. Cei 
care pescuiesc și descarcă peștele, 
ca și cei care II prepară, lucrează 
cu o iuțeală neobișnuită. Salariul 
fiecărui muncitor depinde în primul 
rînd de îndemînarea cu care lucrea
ză, dar în același timp el pare să 
fie conștient că fiecare minut pier
dut înseamnă mai puțin pește scos 
din ocean, deci o cantitate mai 
mică ce poate fi oferită la export în 
schimbul altor produse atît de ne
cesare poporului de pe insula ghe
țurilor.

Gheorghe ILINCA

I
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Dizolvarea parlamentului 
sud-rhodesian
• Manevra lui lan Smith • Ce se urmărește prin 
așa-zisele alegeri generale

SALISBURY 31 (Agerpres). — La 
Salisbury a fost anunțată dizolvarea 
Parlamentului sud-rhodesian. Purtă
torul de cuvînt oficial al guvernului 
a făcut cunoscut că la 7 mai vor 
avea loc alegeri generale. O „pro
clamație" în acest sens, purtînd și 
semnătura guvernatorului general 
britanic, a fost, de asemenea, publi
cată în presă. Hotărîrea cu privire la 
dizolvarea parlamentului a fost lua
tă într-o ședință secretă care a avut 
loc marți după-amiază la sediul par
tidului Frontul rhodesian, de către 
primul ministru Ian Smith. Agenția 
France Presse relevă că „cercurile 
politice de la Salisbury au fost lua
te prin surprindere de această ho- 
tărîre a lui Smith, care a provocat 
emoție în întreaga țară". Se știe că 
de mai multă vreme guvernul sud- 
rhodesian cere cu insistență Marii 
Britanii să acorde independență 
Rhodesiei de sud, fără a fi primit 
însă un răspuns pozitiv. în această 
situație, Smith a declarat că nu va 
lua nici o hotărîre unilaterală fără 
a consulta opinia publică, prin in
termediul alegerilor. în ultimele săp- 
tămîni, la Salisbury se vorbea foarte 
curent despre „posibilitatea ținerii 
unor alegeri generale". Partidul 
Frontul rhodesian (al primului mi
nistru Smith) nu dispunea în parla
ment de majoritatea de două treimi 
necesară pentru a aduce unele amen
damente constituției. El încearcă să 
obțină majoritatea necesară prin a-

Divergente manifestate 
la congresul U. C. D.

BERLIN 31. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : Di
vergențele dintre diferitele tendințe 
manifestate la Congresul partidului 
guvernamental vest-german, Uni
unea creștin-democrată — în special 
între fostul cancelar Adenauer, care 
este lider al partidului, și actualul 
ministru de externe, Schroder — for
mează obiectul a numeroase comen
tarii ale observatorilor prezenți la 
Diisseldorf. Ziarul vest-berlinez „Te
legraph" scrie: „Noua țintă de atac 
a președintelui U.C.D. este un om 
din propriile rînduri și tot ce repre
zintă el: Gerhard Schroder. E drept 
că numele său nu a fost pomenit la

Potrivit unul comunicat ofi
cial, pînă acum se știe că în 
urma cutremurului de pămînt din 
Chile au pierit aproximativ 250 
de persoane, peste 200 sînt ră
nite și există un mare număr de 
dispăruți. Pe de altă parte, 25 000 
de persoane au rămas fără lo
cuințe. în timp ce echipele de 
salvare continuă să lucreze, la 
Santiago de Chile începe să se 
manifeste solidaritatea interna
țională. Pe aeroportul local au 
sosit două avioane care au adus 
alimente și medicamente din Ar
gentina, jar Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.) a anunțat 
la Roma, unde se află sediul a- 
cesteia, că s-a oferit să trimită 
alimente spre regiunile sinistra
te. Crucea Roșie olandeză a do
nat 180 kg de plasmă sanguină.

■ Centenarul imnului 
„Spre libertate"

■ Denunțarea contractului 
Olimpia ki

Ziua naționala a poporului 
grec a coincis anul acesta 
cu sărbătoarea centenaru

lui înilăcăratului imn național 
„Spre libertate', scris de poe
tul revoluționar Solomos, pe muzica 
compozitorului coriiot Nicolas Man- 
zaros.

Istoria imnului se contopește cu 
Istoria luptelor pline de jertfe pen
tru libertate duse de poporul grec, 
cu istoria marii răscoale împotriva 
jugului otoman de la începutul se
colului trecut.

Acum 144 de ani, în 1821, la 25 
martie, la adunarea poporului din 
orașul Calavrita, conducătorii luptei 
pentru libertate ai grecilor depu
neau jurămîntul „libertate sau 
moarte”. Răscoala maselor obidite 
împotriva jugului otoman a cuprins, 
rînd pe rînd, toate regiunile țării, 
apropiindu-se către anul 1825 de 
victorie. în ajutorul turcilor a venit 
însă oastea lui Ibrahim Pașa, care 
a pustiit Peloponezul și s-a îndrep
tat spre inima Greciei centrale, 
unde orașul Misolonghi, asediat de 
multă vreme, refuza să se predea.

Lupta eroică a celor 12 000 de lo
cuitori ai orașului l-a inspirat, în 
scrierea imnului, pe poetul revolu
ționar Solomos, care privea masa

legerile generale de la 7 mai. Or, 
după cum se știe, în virtutea actua
lei constituții sud-rhodesiene, drept 
la vot are minoritatea albă și doar 
un număr infim de africani, deși a- 
ceștia din urmă alcătuiesc majori
tatea populației. Așa se explică de 
ce Ian Smith organizează astfel de 
alegeri generale care ar putea asi
gura, fără prea mari dificultăți, vic
toria partidului său. El nu-și ascun
de, însă, teama că populația africa
nă ar putea reacționa cu energie, fapt 
care ar compromite această mane
vră. Pentru a preveni acest lucru, 
autoritățile au și început să ia mă
suri din ce în ce mai stricte de secu
ritate. Pe de altă parte, agenția 
France Presse sublinia într-un co
mentariu că și observatorii politici 
de la Salisbury „se îndoiesc de fap
tul că aceste „alegeri" ar putea să-i 
aducă lui Smith rezultatele scontate 
— adică să convingă guvernul bri
tanic și pe membrii Commonwealth- 
ului că el se bucură de sprijinul 
efectiv al majorității populației sud- 
rhodesiene în acțiunea de proclama
re unilaterală a independenței". Pre
mierul britanic, Harold Wilson, i-a 
adresat lui Smith un mesaj, al cărui 
conținut nu a fost făcut cunoscut 
pînă acum. Totuși agențiile de presă 
afirmă că el se referă, fără îndoială, 
la hotărîrea de dizolvare a Parla
mentului sud-rhodesian. și de orga
nizare a alegerilor.

Diisseldorf, dar oricare cunoscător 
al situației poate subînțelege acest 
nume din fiecare frază, pe care 
Adenauer o rostește cu voce ridicată, 
cu privire la prietenia germano- 
franceză lăsată în paragină, la poli
tica europeană care se pierde în 
nisip...". „Die Weit" precizează : 
„Adenauer a recunoscut deschis că 
privește cu îngrijorare viitorul parti
dului său". Corespondentul U.P.I. în 
R.F.G., Wilfried Saliger, relatează : 
„în discuții particulare, delegații au 
criticat atît pe vechiul cît și pe noul 
cancelar. Acest lucru era de necon
ceput înainte la congresele U.C.D.".

Intr-una din localitățile chiliene distruse de cutremur

Corespondențe din Atena

crul de pe o insulă apropiată — 
Zakinto.

Cu acest imn pe buze au murit 
răpuși de gloanțe, secerați de iata
gane și foamete 6 000 de patrioțl ai 
orașului Misolonghi. Ceilalți însă, 
străpungînd asediul, au răzbit spre 
libertate.

După schimbarea constituțională 
din 1843 imnul a fost trimis regelui 
Otto *)  pentru a fi declarat Imn al 
țării. Atît regele, cît și „camarila” 
— așa era numit anturajul lui Otto 
în presa timpului — refuzau măcar 
să se gîndească la faptul că ar fi 
posibil să proclame imn național o 
compoziție muzicală ale cărei ver
suri glorificau libertatea născută 
din jertfa de sînge a grecilor. Co
mitetul compus din muzicieni ba
varezi și greci a respins partitura și 
textul, fără a da autorilor vreo ex
plicație. Regele s-a descotorosit și 
el de imn, trimițînd lui Solomos o 
decorație în semn de „recunoștință".

•) Regele Otto de Bavaria, german 
de origină, a domnit în Grecia între 
1832 și 1862. In septembrie 1843 o lo
vitură de stat, condusă de Kallerghis, 
l-a obligat să promită o constituție pe 
care Adunarea Națională a votat-o în 
martie 1844.

Tendințe inflaționiste 
in țările Pieței comune

BRUXELLES 31 (Agerpres). — Mi
niștrii de finanțe ai Pieței comune 
și-au încheiat sesiunea consacrată 
examinării măsurilor care urmează 
a fi luate pentru combaterea infla
ției din cele șase țări membre ale a- 
cestui organism economic vest-eu- 
ropean. Miniștrii au discutat și a- 
doptat recomandările comisiei exe
cutive de a limita în continuare creș
terea cheltuielilor publice.

Explicînd măsurile adoptate de 
miniștri, Robert Marjolin, vicepre
ședinte al Comisiei Pieței comune, a 
arătat că prețurile se află în creș
tere în toate țările membre ale a- 
cestui organism și că acțiunile între
prinse pînă acum nu au dat roadele 
așteptate, ceea ce constituie un mo
tiv de îngrijorare. El și-a exprimat 
părerea că tendințele inflaționiste 
sînt parțial rezultatul pătrunderii ca
pitalului străin, îndeosebi american, 
în economia țărilor vest-europene.

Spania

CONFLICTUL DINTRE
AUTORITĂȚI SI UNIVERSITATE» f

MADRID 31 (Agerpres). — Intr-o 
corespondență din Madrid, referi
toare la manifestațiile studențești, 
ziarul „Le Monde" scrie : „Prăpastia 
între guvern și universitate se adîn- 
cește. La Barcelona facultățile de 
științe economice și de drept au fost 
închise și studenții și-au pierdut 
dreptul de a fi înmatriculați, în timp 
ce facultățile de filozofie și de litere 
au fost redeschise. Sîmbătă la Ma
drid, 232 de studenți de la Faculta
tea de științe economice și politice, 
împreună cu profesorii lor, printre 
care se afla decanul facultății, Cas
taneda, s-au baricadat în localul 
facultății, în plin centrul capitalei, 
pentru a protesta împotriva reține
rii ilegale a delegaților sindicali ai 
studenților. Clădirea a fost complet 
încercuită de forțele de poliție, îm- 
piedicînd astfel sute de studenți să 
se alăture celor din incinta facultății. 
Au fost operate arestări. „Pedeapsa 
dată tovarășilor noștri din Catalo
nia este revoltătoare, a declarat un 
delegat al studenților din Madrid. 
Pierderea drepturilor de înmatricu
lare este. o măsură de „clasă". Fiul 
unui milionar va putea cu ușurință 
să-și plătească taxele de reexami
nare, însă fiul unui modest funcțio
nar sau un bursier va fi incapabil 
să facă acest lucru".

Una dintre problemele care In 
ultimele zile au atras a- 
tenția presei grecești este 

hotărîrea marelui armator grec 
Onassis de a denunța, în mod 
unilateral, contractul încheiat cu sta
tul grec privind exploatarea socie
tății aeriene Olimpiaki.

Fiind o problemă cu însemnate im
plicații financiare, vicepreședintele 
guvernului, Stefanopoulos, a convo
cat la o conferință pe ministrul de fi
nanțe Mitzotakis, pe ministrul comu
nicațiilor Alamanis și pe ministrul ad
junct al coordonării, Kanelopoulos. 
în acest cadru s-a subliniat că de
nunțarea de către Onassis a contrac
tului atrage după sine răscumpăra
rea de către stat a societății la pre
țul de 30 milioane dolari, chiar dacă 
valoarea ei ar depăși această sumă.

La consfătuire a fost apoi invitat 
și Onassis, care și-a expus motivele 
pentru care cere denunțarea con
tractului. El a susținut că principalul 
motiv este „presiunea personalului 
societății pentru mărirea salariilor, 
precum șl motive personale”, pe care 
a refuzat să Ie dezvăluie.

După plecarea lui Onassis s-a 
hotărît ca întreaga problemă să fie 
discutată în cadrul Consiliului eco
nomic guvernamental, forul suprem 
economic al țării.

Afirmațiile lui Onassis au stîrnit 
vii proteste în rîndurile membrilor 
sindicatelor . lucrătorilor aviației de 
pasageri. într-un comunicat al fede
rației acestor sindicate se subliniază 
că „este o acuzație inacceptabilă și 
calomniatoare să se pună în legă
tură revendicările legitime ale sin
dicaliștilor cu denunțarea de către 
Onassis a contractului său cu statul

Marșul organizat la Milano împotriva acțiunilor agresive In Vietnam

vii proteste Împotriva acțiunilor
AGRESIVE IN VIETNAM
Declarația Ministerului de Externe al R.D.Vietnam

HANOI. — Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care pro
testează împotriva acțiunilor agre
sive repetate și intensificate ale 
flotei a 7-a americane împotriva 
R. D. Vietnam. Declarația se referă 
la atacul din 29 martie împotriva 
insulei Bach Long Vi, întreprins de 
nave port-avioane și distrugătoare 
ale flotei a 7-a și de avioane cu 
reacție americane, precum și la 
atacurile aeriene și navale din 30 
martie asupra orașului Dong Hoi 
din regiunea Vinh Linh. Subliniind 
că aceste provocări reprezintă acte 
de agresiune deosebit de grave, care 
violează acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam și 
normele elementare ale dreptului 
internațional, declarația cere ca gu
vernul S.U.A. să retragă imediat 
unitățile flotei a 7-a din golful 
Bac Bo, să pună capăt oricăror acte 
de încălcare a suveranității și inte-

★
PR AGA 31 (Agerpres). — Secre

tariatul Consiliului Mondial al Păcii 
a dat publicității scrisoarea deschi
să adresată organizațiilor partizani
lor păcii de prof. John Bernal, pre
ședintele Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii. în scrisoare se 
condamnă folosirea gazelor toxi
ce- în Vietnam de către forțele 
armate americane și sud-vietna- 
meze și noile atacuri săvîrșite 
de avioanele americane în Viet
namul de nord. Scrisoarea chea
mă toate organizațiile partizanilor 
păcii, toate grupurile internaționa
le, regionale, naționale și locale să-și 
concentreze eforturile pentru ca în 
săptămînile viitoare în întreaga 
lume să răsune un viguros glas de 
protest.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — în 
cadrul unor mitinguri, care au avut 
loc la diferite întreprinderi din Mos
cova, la Uzina de anvelope din Le
ningrad, la Uzina de tractoare din 
Minsk,. la întreprinderile construc
toare de mașini din Siberia, în col
hozuri și sovhozuri din Extremul 
Orient, participanții au condamnat 
cu hotărîre agresiunea americană în 
Vietnam.

PEKIN 3j (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
Federația națională a femeilor din 
R. P. Chineză, Asociația chineză 
pentru studierea politicii și dreptu
lui și Asociația tehnico-științifică 
din China condamnă cu hotărîre fo
losirea gazelor toxice de către tru
pele americane în Vietnamul de sud.

grec”. Comunicatul se referă la 
cazuri concrete cînd personalul so
cietății a renunțat la unele revendi
cări și subliniază că In anul 
1964 a acceptat, in loc de o 
reajustare rezonabilă a salariilor, 
acordarea unei sume forfetare. 
Onassis promisese că, începînd din 
ianuarie 1965, va defini condițiile de 
retribuire a muncii. Pe baza promi
siunilor sale au și început negocie
rile privind mărirea salariilor. 
Onassis a cerut din nou ca contrac
tul colectiv din 1964 să fie prelungit 
pe încă 4 ani. în comunicat se arată 
că reprezentanții sindicatelor nu au 
respins această propunere, cum ar 
fi fost firesc, ci au hotărît să conti
nue negocierile, convocînd In ace
lași timp adunări generale ale sin
dicaliștilor pentru a se discuta noua 
situație creată. Comunicatul relevă 
că „motivele reale ale denunțării de 
către Onassis a contractului de ex
ploatare a societății Olimpiaki cu 
statul grec... trebuie căutate în altă 
parte”.

După cum arată ziarele, prin de
nunțarea contractului,. Onassis cău
ta să facă presiuni asupra statului 
pentru a obține suma de 25 milioa
ne lire în vederea cumpărării unor 
avioane cu reacție Boeing 707. Coti
dianul „Atenaiki” consideră că 
acesta intenționează să vîndă sta
tului grec avioanele vechi și să-și 
procure avioane noi, moderne. A- 
celași ziar relevă că, din surse apro
piate de Onassis, se apreciază că 
acesta consideră mic profitul său 
anual din exploatarea societății, 
care se ridică la numai... 28 milioa
ne drahme.

Constantin ALEXANDROAIE 

grității teritoriale a R. D. Vietnam 
și să-și retragă forțele militare din 
Vietnamul de sud, în conformitate 
cu prevederile acordurilor de Ia 
Geneva din 1954.

★
HANOI 31 (Agerpres). — într-un 

mesaj adresat președintelui Comi
siei Internaționale de Supraveghere 
și Control, colonelul Ha Van Lau, 
șeful misiunii de legătură a înaltu
lui Comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze, arată că la 31 mar
tie numeroase valuri de avioane 
turboreactoare și turbopropulsoare 
americane și sud-vietnameze au pă
truns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam .și au bombardat regiuni 
populate situate de-a lungul căilor 
de comunicație și cursurilor de apă 
din provinciile Nghe An, Ha Tinh și 
Quang Binh. Primele rapoarte arată 
că unitățile Armatei Populare Viet
nameze au doborît 12 avioane și au 
avariat multe altele.

★
PR AGA 31 (Agerpres).— Vaclav 

David, ministrul afacerilor externe 
al R.S. Cehoslovace, l-a primit pe 
Van Ba Kiem, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. D. Vietnam, 
căruia i-a comunicat că guvernul și 
poporul cehoslovac sprijină poziția 
R.D. Vietnam și cere respectarea de 
către guvernul S.U.A. a acordurilor 
de la Geneva. în legătură cu folosi
rea de către S.U.A. a gazelor toxice 
în Vietnamul de sud. el a exprimat 
indignarea guvernului și poporului 
cehoslovac față de acest act.

PARIS 31. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 

într-o scrisoare adresată Mișcării 
naționale pentru pace, Jean Paul 
Sartre scrie : „Trebuie să ne alătu
răm deschis prietepilor noștri viet
namezi, antrenînd în Franța și în 
Europa întreagă o vastă mișcare de 
protest, care să oblige guvernele ță
rilor occidentale să se desolidari
zeze în mod public de agresiunea 
americană".

BUENOS AIRES 31 (Agerpres).— 
în capitala Argentinei, Buenos Aires 
a fost organizată o demonstrație de 
protest împotriva acțiunilor ameri
cane în Vietnam. Participanții la 
demonstrație au adoptat un mesaj 
în care cer încetarea imediată a in
tervenției americane în Vietnam.

LONDRA 31 (Agerpres). — O de
legație din partea a 3 000 de lucră
tori ai ziarelor londoneze a făcut o 
vizită la reședința oficială a primu
lui ministru britanic, Wilson, pen
tru a protesta împotriva sprijinirii 
de către guvernul britanic a acțiuni
lor Statelor Unite în Vietnam.

Sesiunea Consiliului
permanent al N. A. T. O.

REZERVE SI EZITĂRI
A

PARIS 31. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Consiliul permanent al N.A.T.O. s-a 
întrunit miercuri în sesiune or
dinară la Paris. Importanța aces
tei sesiuni este subliniată de parti
ciparea unor miniștri de externe sau 
a adjuncților lor, precum și de fap
tul că lucrările se vor prelungi timp 
de două zile. în cursul celor două 
ședințe de miercuri au fost dezbătu
te problemele situației din Orientul 
Apropiat. Agenția France Presse 
precizează că problema indochineză 
va fi examinată abia joi, Ia cererea 
expresă a subsecretarului de stat al 
ÎS.U.A., George Ball.

Presa franceză de miercuri dimi
neața comentează implicațiile și 
șansele actualei sesiuni a Consi
liului permanent al N.A.T.O. Zia
rul „Paris Jour", apropiat cercu
rilor guvernamentale franceze, sub
liniind că ministrul de externe 
al Franței nu participă la sesi
une, arată că „discuțiile nu pot 
duce la nici un rezultat satisfăcător 
nici pe plan atlantic, nici pe plan 
european". Ziarul arată că intenția 
principală a lui Ball este de a ob
ține sprijinul aliaților atlantici față 
de politica americană în Vietnam. 
Dar, relevă „Paris Jour", secretaria
tul pactului se teme ca o asemenea 
cerere să „nu facă să explodeze în
treaga organizație, datorită poziției 
Franței, rezervelor scandinave și e- 
zitării unor țări ca Italia".

Corespondență din Paris

Cinema gratis !
La 30 martie, cea mai mare 

parte a cinematografelor din 
Franța au întreprins o ope
rație spectaculoasă denumită 
„Cinema gratis", în cadrul „Zilei 
naționale a apărării cinemato
grafiei franceze". La intrarea ci
nematografelor, afișe au anunțat : 
„Astăzi francezii sînt invitații ci
nematografului francez. Nu facem 
grevă. Nu vrem să vă lipsim de 
distracția dumneavoastră favori
tă. Dar pentru a nu plăti taxele 
excepționale care copleșesc ci
nematograful, sînteți cu toții invi
tații noștri".

Două spectacole din cursul 
după-amiezii au fost gratuite la 
toate cinematografele ce prezintă 
filme franceze, după care ele 
și-au închis porțile. Această ma
nifestare originală a fost organi-

Conferința de presă a președintelui Braziliei
RIO DE JANEIRO 31 (Agerpres).— 

Alegerile prevăzute prin constituție 
pentru 1965 și 1966 vor avea loc la 
data fixată, a declarat președintele 
Castello Branco în prima sa confe
rință de presă ținută de la preluarea 
puterii în aprilie 1964. în această 
conferință de presă, scrie agenția 
France Presse, consacrată exclusiv 
problemelor interne, președintele 
Castello Branco a justificat pe larg 
principiile politicii sale economice 
îndreptate spre îngrădirea inflației și 
restabilirea echilibrului economic. El 
a respins criticile formulate recent 
de unii industriași brazilieni împo
triva acestei politici economice.

Pe de altă parte, scrie agenția, a- 
tenția observatorilor a fost reținută 
îndeosebi de condamnarea formală a 
tezelor susținute de adversarii con
sultărilor electorale, ceea ce confir

SCURTE ȘTIRI
. .V ■ x-v,

ROMA. La Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei a avut loc schimbul 
instrumentelor de ratificare a acordu
lui de colaborare tehnico-științifică 
între R. P. Romînă și Italia, semnat 
la București, la 16 iunie 1964. Schim
bul instrumentelor de ratificare a fost 
făcut de Mario Zagari, subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Italiei și Mihai Jvlarin, amba
sadorul R. P. Romîne la Roma.

BELGRAD. Agenția Taniug anunță 
că la 31 martie la Belgrad au început 
convorbirile oficiale între Iosip Broz 
Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, 
și Habib Burghiba, președintele Repu
blicii Tunisia, care se află în vizită în 
Iugoslavia. Cu acest prilej s-a făcut 
un schimb de păreri cu privire la si
tuația internațională și cu privire la 
problemele colaborătii bilaterale.

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. re
latează că Jen3 Baconi, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior al 
R. P. Ungare, duce la Paris tratative 
în vederea încheierii unui acord co
mercial pe termen lung între Ungaria 
și Franța. El a avut întrevederi cu 
M. Bokanovski, ministrul industriei, 
E. Pisani, ministrul agriculturii, pre
cum și cu reprezentanți ai cercurilor 
economice și financiare din Franța. 
Jeno Baconi se va întîlni, de aseme
nea, cu conducători ai Centrului na
țional al comerțului exterior și ai 
Camerei de comerț din Franța, pre
cum și cu reprezentanți ai cercurilor 
industriale.

LONDRA. Ambasadorul R. P. Ro
mîne la Londra, Alexandru Lăzărea- 
nu, cu soția, au oferit un dejun în cin
stea ministrului afacerilor externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, și so
ției sale.

RABAT. Ministerul de interne ma
rocan a dat publicității un comunicat 
în care a anunțat suspendarea restric
țiilor de circulație, instituite cu pri
lejul demonstrațiilor de săptămîna 
trecută ale elevilor și studenților de la 
Rabat, Casablanca și alte localități din 
țară. La tribunalul din Casablanca 
continuă judecarea arestaților. Agenția 
France Presse anunță că au fost pro
nunțate alte 123 de condamnări la în
chisoare, numărul lor ridicîndu-se pînă 
în prezent la 850.

COPENHAGA. Folketingul danez 
a adoptat o lege prin care se majo
rează prețurile la bunurile de larg 
consum, tarifele poștale, precum și 
chiriile. Printre altele, noua lege pre

Lucrările intilnirii 
studențești internaț^ale

SOFIA 31 — Corespon. țfitul A*  
gerpres, C. Linte, transmite : La So
fia au continuat lucrările întîlniril 
studenților din Balcani, zona Adria- 
ticii și Cipru în cadrul a trei co
misii. Comisia care dezbate proble
mele cooperării în domeniul învăță- 
mîntului, științei și culturii a fost 
prezidată de Vasile Vlad, membsu 
al Consiliului U.A.S.R. Delegația 
studenților romîni a avut o întîlnire 
cu studenții Institutului mecano-e- 
lectrotehnic din Sofia. Miercuri 
după-amiază, conducătorii și unii 
membri ai delegațiilor participante 
la întîlnire au fost primiți de Jiv- 
ko Jivkov, membru al Biroului Po
litic ai P.C.B. și prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri. în cin
stea delegațiilor și participanților 
la întîlnire a fost oferită o recepție.

zată de toate ramurile industriei 
cinematografice atît de federații 
patronale, cît și de federații de 
salariați, spre a protesta împreu
nă contra taxelor asupra încasă
rilor la cinematografe pe care ei 
le consideră ca exagerate.

în studiouri, laboratoare și bi
rouri au avut loc scurte întreru
peri de lucru.

Această originală formă de 
„grevă" a celei de a 7-a arte a 
avut ca scop pe de o parte de a 
atrage atenția asupra situației ci
nematografiei franceze, și de a 
lipsi în această zi statul de veni
turi, ca o formă de protest, iar pe 
de altă parte de a asigura în 
schimb sprijinul și simpatia spec
tatorilor.

Al, GHEORGHIU

mă că președintele Castello Branco 
intenționează să se îndepărteze de la 
„linia dură" preconizată de unii 
membri din anturajul său în special 
după recenta răscoală nereușită din 
sudul Braziliei.

La sfîrșitul conferinței de presă, 
președintele Braziliei a răspuns la 
unele întrebări scrise ale ziariștilor 
privind problemele de politică exter
nă. în legătură cu problema vietna
meză, Branco a declarat că „guver
nul brazilian nu intenționează să 
trimită trupe în această parte a lu
mii" și că „orice soluție negociată 
ar fi binevenită". Președintele Bra
ziliei a arătat, pe de altă parte, că 
țara sa dorește să întărească cît mai 
mult posibil legăturile de cooperare 
cu țările europene, îndeosebi cu ță
rile Pieței comune.

vede o majorare cu 25 la sută pentru 
chiriile apartamentelor construite îna
inte de 1959. Impozitul indirect asu
pra bunurilor de larg consum se mă
rește de la 9 la 12,5 la sută. Tariful 
poștal se majorează în medie cu 10 
la sută, iar cel de cale ferată — cu 
11 la sută. Se scumpesc, de aseme
nea, vinurile, berea și alte articole.

CAIRO. Gamal Abdel Nasser a 
condus marți prima ședință a guver
nului după realegerea lui în funcția, 
de președinte al R.A.U. în cuvîs 
rostit, președintele Nasser s-a refe-.jt 
la unele probleme ale situației in
terne, subliniind faptul că R.A.U. „se 
află în prezent într-o nouă etapă de 
dezvoltare".

VARȘOVIA. La 31 martie a luat 
sfîrșit sesiunea Seimului R, P. Polone 
a celei de-a treia legislaturi. Seimul 
a aprobat o serie de legi printre 
care legea cu privire la secu
ritatea și igiena muncii, cu privire la 
judecata tovărășească, cu privire la 
organizarea inștituteloț de învățămînt 
superior și Academiei de științe a 
R. P. Polone. Cuvîntarea de închide
re a fost rostită de mareșalul Seimu
lui, Czeslaw Wycech.

PEKIN. Agenția China Nouă anun
ță că în după-amiaza zilei de 31 mar
tie o unitate de aviație a flotei ma
ritime militare a Armatei Populare 
de Eliberare a doborît un avion mi
litar american de recunoaștere, fă I 
pilot, care efectua o misiune de spio
naj în spațiu) aerian al Chinei c 
sud.

GENEVA. Premiul internațional 
„Kalinga" pentru popularizarea științei 
a fost atribuit doctorului Weaver, 
reputat om de știință american. Juriul 
desemnat de UNESCO pentru decer
narea premiului a fost compus din 
prof. Ștefan Nicolau, directorul In
stitutului de inframicrobiologie al 
Academiei R.P.R. din București, prof. 
C. Waddington, directorul Institutului 
de genetică animală din Edinburg, și 
dr. V. Deulofeu, chimist argentinean.

LONDRA. După cum anunță a- 
genția B.T.A., între R. P. Bulgaria și 
Anglia a fost semnat la Londra un 
acord comercial pe perioada 1965— 
1970. S-a semnat, de asemenea, un 
protocol care reglementează schimbul 
de mărfuri pe perioada 1 aprilie 1965- 
31 martie 1966. Potrivit listelor de 
mărfuri, în 1965 schimbul de mărfuri 
dintre cele două țări va crește cu 25 
la sută.
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