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Despre „experiență" știm din dicționare că este „totalitatea cu- noștișițelor și deprinderilor din- tr-V ' domeniu oarecare, însușite prin practică". In fiecare moment al dezvoltării tehnicii la această totalitate se adaugă noi metode și procedee tehnologice înaintate, rod al căutărilor pasionate ale științei îngemănate cu practica.Fiecare veste venită în ultimele săptămâni despre întreprinderi cărora li s-a acordat steagul de colectiv fruntaș, despre fabricile, uzinele, șantierele de construcții care și-au îndeplinit planul trimestrial înainte de termen reprezintă un indiciu semnificativ despre acumularea unei experiențe avansate, care se cuvine să fie cît mai larg difuzată, spre a deveni cu a- devărat un bun al tuturor. Prin munca lor politică pentru răspîn- direa acestei experiențe, organizațiile de partid contribuie la scurtarea nu numai a distanțelor geografice dintre întreprinderi, dar și a distanței — de astă dată pe planul cunoștințelor profesionale — dintre nivelul fruntașilor și nivelul mediu de calificare al muncitorilor.Pentru a extinde și generaliza trebuie, în primul rînd, să informezi. Iată de ce, în numeroase uzine și fabrici, organizațiile de partid îndrumă cu atenție activitatea sindicatelor în domeniul propagandei tehnice — mijloc eficace de răspîndire a experienței înaintate — spre o cît mai o- perativă informare a muncitorilor și tehnicienilor în legătură cu tot ce este nou în tehnică și tehnologie. Un accent deosebit a pus, bunăoară, Comitetul orășenesc de partid Timișoara pe antrenarea unui mare număr de specialiști- — profesori, ingineri, cercetători — la organizarea unor lectorate pe probleme din domeniul construcțiilor de mașini, chimiei, sudurii, energeticii și automatizării. In același timp, prin comisia locală a inginerilor și tehnicienilor, s-au ținut în fabrici și uzine conferințe, simpozioane și sesiuni tehnico-științifice de comunicări, al căror scop esențial este informarea, perfecționarea cunoștințelor celor care lucrează in fiecare ramură industrială.Schimbul de experiență a devenit la noi un fapt firesc, dictat de necesitățile dezvoltării în ritm rapid a întregii economii. A-l înrădăcina tot mai mult în practică, în viața fiecărui colectiv este o sarcină importantă.Bine au procedat organizațiile de partid de pe șantierele întreprinderii de construcții-montajeI din orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej, îndrumînd conducerile întreprinderilor și comitetele sindicatelor să transforme consfătuirile de producție în eficiente prilejuri ale unui viu și rodnic schimb de experiență. Datorită folosirii cu pricepere a acestor posibilități de antrenare a masei de muncitori și tehnicieni la circuitul experienței înaintate, s-a putut răspîndi larg pe șantiere o metodă atît de productivă în construcții ca lucrul „în lanț". Nu același lucru se poate spune însă despre alte șantiere, din aceeași regiune — cele de la lotul Gîrleni, de la C.I.L. Bacău — unde metodele și procedeele înaintate rămîn adesea- ori necunoscute, ori neaplicate.Viața întreprinderilor, experiența muncii politice de masă desfășurate de organizațiile de partid în această direcție demonstrează cît de multiple și de variate sînt 'posibilitățile și mijloacele care stau la îndemînă pentru a tace din experiența înaintată Un ,bun colectiv. Dacă ne-am referi numai la „Tribuna fruntașului", care a devenit o tradiție a clubului minerilor din Anina, la concursurile „Cine știe meserie răspunde", organizate frecvent în secțiile uzinelor „23 August" din Capitală, am avea imaginea, chiar parțială, a vastei game ce poate fi utilizată în scopul dezvoltării unui interes activ pentru nou.Pășim într-un nou trimestru al ultimului an al șesenalului cu mîndria succeselor dobîndite, dar și cu înalta conștiință a răspunderii pentru traducerea mai departe în viață a obiectivelor trasate de partid. In acest domeniu, experiența avansată reprezintă o însemnată rezervă ce se impune valorificată din plin. Iar munca politică pentru larga ei răspîndire în mase își va concretiza eficiența in succesele pe care fiecare colectiv de întreprindere le va raporta în viitor partidului.

SĂ FOLOSIM FIECARE ZI

BUNĂ DE LUCRU !

Răspunderea 
mecanizatorilor

Intr-una din aceste zile ne-am o- 
prit la cooperativa agricolă de pro
ducție din . Bărcănești. Cîmpurile 
Bărcăneștilor fac peisaj comun cu 
țesătura metalică, poleită cu argint, 
a rafinăriei de la Brazi, cu coșurile 
de fabrici ale Ploieștilor. Atîta doar 
că aici nu se vorbește despre cifre 
octanice ridicate sau despre o nouă 
cucerire a tehnicii industriale, ci 
despre griu și porumb, floarea-soa- 
relui și sfeclă de zahăr.

încă de dimineață, vremea se a- 
nunță fără nori amenințători de 
ploaie. Președintele cooperativei a- 
gricole este bine dispus. „Ce zi fru
moasă ! — se bucură el. Cînd timpul e 
bun de lucru, parcă și omul e mai 
vesel". Ion Dorobanțu, șeful brigă
zii de mecanizatori, repartizează 
fiecăruia sarcini precise.

Deci, în dimineața de care amin
team, i-am găsit pe fiecare la pos
tul său. Deși tineri, mecanizatorii 
brigăzii lui Dorobanțu au un aer 
grav, solemn. Și asta din conștiința 
faptului că în aceste zile se hotă
răște soarta înălțimii la care se va 
ridica ștacheta recoltelor acestui an.

Atît președintele cît și inginerul 
agronom, Toma Drăghici, în urma 
controlului, se arată mulțumiți.

I-am întrebat:
— In ce proporție producțiile ob

ținute de cooperativa dv. se dato- 
resc muncii mecanizatorilor ?

— La griu, aproape nouăzeci la 
sută, iar la prășitoare peste șaizeci 
la sută, ne răspunde Drăghici. In 
1964, parcul brigăzii s-a extins mult, 
iar experiența mecanizatorilor s-a 
îmbogățit, ceea ce a atras după sine 
următoarele producții medii la ha : 
griu — 1 987 kg, porumb boabe — 
3 986 kg, sfeclă de zahăr — 32 800 
kg, floarea-soarelui — 1 893 kg.

De aceea, nici nu ni s-a părut ha
zardată afirmația inginerului, cum 
că, în acest an, au ambiția să obți

nă cel puțin 4 000 kg de porumb și 
2 500 kg de grîu („care are o înfră
țire !“). Drăghici știe ce știe. In pri
mul rînd, se bizuie pe hărnicia țăra
nilor și, în aceeași măsură, pe con
știința tractoriștilor care, fiind din 
comună, sînt la fel de cointeresați în 
producții cît mai mari. Asupra facto
rului conștiință Dorobanțu, ca vechi 
mecanizator și membru de partid, 
este deosebit de atent. Pentru el 
disciplina este la ..fel de importantă 
ca și ridicarea calificării profesio
nale. Încă înainte de începerea cam
paniei, el a făcut cu întreaga bri
gadă o temeinică verificare tehnică 
a tractoarelor și mașinilor. Lucrul 
acesta îl face, de asemenea, inain- 
tea fiecărei ieșiri în cîmp, astfel că 
mașinile merg ca ceasul. Dacă se 
ivesc cumva cazuri de abatere de la 
disciplina muncii, ele sînt judecate 
fără tărăgăneală, supuse opiniei 
brigăzii care s-a dovedit, de fiecare 
dată, a fi neîngăduitoare. Așa se 
face că tinerii devin, de la un an la 
altul, mai maturi, cu un simț al 
răspunderii tot mai dezvoltat. Așa 
se face că, în actuala campanie, 
timpul optim al „epocii 1“ a fost 
respectat cu sfințenie, însămînțările 
din această epocă încheindu-se încă 
în ziua de 30 martie.

Gheorghe VLAD

De ce se intîrzie 
arăturile ?

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în ra
ionul Cosfești există suprafețe impor
tante rămase nearafe din toamnă — 
— 23 000 ha. Cu toate acestea, trac
toarele nu sînt folosite cu întreaga lor 
capacitate la arat. în ziua de 5 apri
lie, pe ogoarele raionului au lucrat 
mai puțin de jumătate din tractoarele 
existente. lată unele constatări : în 
ziua de 6 aprilie, la orele 16,30, în 
curtea sediului cooperativei agricole 
de producție Costești stăteau aliniate 
8 tractoare. Președintele cooperativei, 
tovarășul Victor Militaru, susținea că din 
cauza umezelii nu se poate lucra. în co
muna Costești există și cooperativa agri
colă de producție „Zorile”. Aici tractoa-
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rele erau în cîmp la arat și semănat. 
S-a zvîntaf terenul numai într-o parte a 
comunei ? Ar fi greu de crezut. în co
muna Silișteni unde, de asemenea, sta
rea terenului permite să se efectueze 
arături, trei tractoare nu lucrează deoa
rece sînt defecte. Este necesar să se în
treprindă măsuri pentru grăbirea aratului 
pe terenurile zvîntate.

La cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Adunațll Copâcenl, 
regiunea București, se lucrează in
tens la pregătirea terenului pentru 

semănatul porumbului

Lucrări
de îmbunătățire 
a pășunilorODORHEI (coresp. „Scînteii"). — Pășunile naturale din raionul Odor- hei ocupă o suprafață de peste 37 000 hectare. In vederea ameliorării lor, consiliul agricol raional a e- laborat un plan de măsuri în care sînt cuprinse lucrări de curățire pe aproape 30 000 hectare, combatere a eroziunii solului, desecări, irigații etc. Pentru a reda pășuna- tului noi terenuri, în raion s-a inițiat o acțiune de masă. Membrii cooperativei agricole de producție din comuna Zetea lucrează la defrișarea a aproape 500 de hectare invadate de esențe silvice nevaloroa- se. Concomitent, ei execută și curățirea a peste 1 300 hectare pășune. A- semenea lucrări se desfășoară în prezent și pe pășunile cooperativelor agricole de producție din Mugeni, Crăciunel, Secuieni, Porumbenii Mari și altele. La Sînpaul S-au prevăzut lucrări, în complex, de refacere a ierbii și de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 1 300 ha. Aci se execută supraînsămînțări pe 400 de hectare, se făc lucrări de artă, se plantează puieți din esențe silvice etc.

Ingemănat cu stlnca, funlcularul, 
mînult cu pricepere, adaugă zil
nic noi înălțimi barajului de la 

hidrocentrala de pe Argeș

Foto : R. Cos tin

• Un automat care se 
abonează la poștă

• Stația „citește" 
și transmite

Meteorologul
automat

înscrise pe hărți, 
determină caracteris-

Dar determi-

La Institutul meteorologic 
făcănesc teleimprimatoarele 
și, pe benzi fără de sfîrșit, 
sosesc mesaje din toate col
țurile țării. Sînt mii și mii de 
semne. Ele intră pe mîna 
sinopticienilor, sînt prelucra
te, 
Se 
tioile vremii.
narea fenomenelor atmosfe
rice nu se oprește la grani
țe ; benzilor telex interne li 
se adaugă o sumedenie de 
date primite cu aceeași re
gularitate matematică, zilnic, 
la ore fixe, de peste hotare.

încercați să vă închipuiți 
acum un meteorolog auto
mat care ar face observații, 
le-ar înregistra, le-ar trans
forma în semnale convențio
nale și le-ar transmite la ore 
fixa Institutului meteorologic 
din București. Un asemenea 
automat prezintă avantajul 
că poate funcționa și pe un 
vîrf inaccesibil de munte sau 
în smîrcurile Deltei, nu ne
cesită o clădire pentru lo
cuință și birou.

E
xistă o „viață a cuvintelor".
Frecvența unora poate indica 

ritmul, sensul, aria de preocupări ca
racteristice unei anumite perioade de 
timp, devenită treptat epocă. Dacă 
cineva ar face astăzi un sondaj în 
limbajul cotidian al oamenilor, al 
străzii, al ziarelor și revistelor, cred 
că un loc de frunte printre cuvintele 
cu frecvență mare l-ar ocupa cele 
derivînd din noțiunea de „frumos". 
Nici nu e de mirare, mai ales în 
această țară și în această epocă de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Una din dominantele psihice ale 
poporului nostru a fost și rămîne, 
crescînd, dragostea de frumos. Fru
mosul înfeles ca expresie artistică și 
ca noțiune morală — opusul „untu
lui", pe care cîntecul bătrînesc îl de
finește atît de lapidar și sugestiv : 
„Urîtul unde se pune / lntunec-un 
colț de lume”.

Asemenea zone întunecate de mi
zerie și de aerul înecăcios al unei 
lumi ce conținea „urîtul", în însăși al
cătuirea ei, se întindeau ca o pecin
gine pe harfa Romîniei de ieri, con- 
trasfînd puternic cu marile și necu
noscutele sale frumuseți.

Dacă ne gîn- 
dim la urbanisti
că, aripa sumbră 
a „urîtului" că
dea apăsător mai 
ales peste car
tierele mărginașe 
— periferia, ma
halaua. Acolo 
trăiau cei mulți, 
oamenii aruncați 
în brațele sără
ciei, sub orizon
turile închise, su
focate. Tocmai 
aici, unde moc
neau furtunile, 
cerul era mai des 
brăzdat de ful
gere. Conștiințe 
vie, muncitoreas
că devenea ast
fel o stemă lu
minoasă pe fun
dalul acestor zo
ne întunecate.

Mahalaua se 
întindea uneori 
pînă în centrul 
orașelor, dacă nu 
le stăpînea pe de-a-ntregul. De aceea, 
„ofensiva frumosului" își desfășoară 
acum, mai ales în vechile „tîrguri", 
săgețile directoare în sens dublu : de 
la periferie spre centru și de la cen
tru spre periferie. Cine a vizitat în 
ultima vreme Baia Mare sau Bacăul, 
ca să alegem numai două din multele 
exemple posibile, va înțelege mai 
exact de ce era nevoie, practic și 
estetic, de-o asemenea desfășurare pe 
hărțile constructorilor. De atmosfera 
vechiului Bacău este legată și opera 
unuia dintre marii noștri poeți, Baco- 
via, cel care a exprimat în poezia sa 
densă, neliniștită, tristețea și pustiul 
tîrgului provincial, în care omul se 
simțea „ca într-o crîșmă umedă, mur
dară". Bacovia picta incisiv, în cu
lorile ei exasperant de monotone, lu
mea periferiei : „Prin măhă/ăli mai 
neagră noaptea pare... / Șuvoaie-n 
case triste inundări / Și-auzi tușind 
o tuse-n sec, amară / Prin ziduri vechi, 
ce stau în dărimare..."

Dincolo de strada ce-i poartă as
tăzi numele, într-o margine a Bucu
reștilor, unde poetul, și-a trăit ultima 
parte a vieții, se înalță parcă simbo
lic, ca un răspuns la aspirațiile sale 
nedisimulate, (E timpul, toți nervii mă 
dor. / O, vino odată măreț viitor l“) 
două din cele mai mari și mai mo
derne cartiere noi ale Capitalei : Nițu- 
Vasile și Berceni-Sud. în unghiul des
chis de bifurcarea șoselei Giurgiului 
și a Olteniței, flancate amîndouă de 
șirul blocurilor cu nouă etaje, în di
recția din care totdeauna revin pe 
aceste meleaguri cocoarele primăve
rii, se întinde și se extinde zilnic o 
zonă iradiantă a frumosului. Ea alun
gă definitiv maladiile vechii periferii, 
întreg acel bacovian „orizont de 
plumb" al urîtului.

Linia monumentală a noilor con
strucții sugerează însăși verticala is
toriei, ținuta dreaptă a celor care 
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RÎS/IRE"
de ION BRAD

TELEGRAME

Cu prilejul zilei naționale a Pakistanului, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, a adresat felicitări președintelui Pakistanului, feldmareșalul Mohammad Ayub Khan, guvernului și poporului pakistanez.Președintele Mohammad Ayub Khan a transmis mulțumiri pentru felicitările adresate.

— Dispunem de asemenea 
patru stafii meteorologice 
automate experimentale, de 
construcfie romînească, func- 
fionînd fără personal — ne-a 
informat ing. Florian Patrichi 
de la Institutul meteorologic. 
Ele sînt amplasate pe mun
tele Cozia (1 640 m altitu
dine), Pietrosul Rodnei (2 305 
m), Paring (2 075 m) și Țu- 
fuiatu (475 m Dobrogea). 
Alte două urmează să fie 
instalate în lunile viitoare ; 
una în apropiere de Predeal, 
alta nu departe de Capitală.

Alimentarea instalațiilor o 
asigură obișnuite acumula
toare de automobil, de 12 
volfi. Reîncărcarea se face 
cu ajutorul unui mic gene
rator de vînt. Pentru even
tualitatea defectării genera
torului, stafia mai dispune și 
de un mic grup electrogen 
de rezervă. Un motoraș „nu 
uită'' să întoarcă zilnic, bine- 
înfeles la oră fixă, ceasul 
care declanșează pornirea 
stafiei. Controlul instalafiei 
sau eventualele lucrări de

întreținere sa fac o dată la 
două, trei luni.

Trebuie adăugat că ase
menea automate nu pot 
transmite deocamdată date 
care se apreciază vizual de 
către personalul de specia
litate și care își au impor
tanta lor în stabilirea prog
nozelor : gradul de acope
rire a cerului, forma sau 
tipul norilor ș.a. In genere, 
precizia datelor transmise 
de stafiile automate este 
ceva mai redusă decîf cea 
a stafiilor deservite de per
sonal. Ele satisfac cerinfele 
practice imediate legate de 
elaborarea prognozei timpu
lui, dar nu satisfac nevoile 
studiilor meteorologice care 
reclamă o mare precizie. 
Deși azi, în fara noastră, dis
tanța între două stații nu 
depășește 40—60 km — 
avem peste 150 stații me
teorologice complexe — 
cerințele impuse meteo
rologiei de către aviație, 
agricultură, navigație etc. 
fac necesară dezvoltarea în

le-au clădit și a celor care le lo
cuiesc. Înălțimea acestor construcții 
ne trimite cu gîndul la altitudinea lor 
morală.

Mutarea într-o astfel de locuință 
nouă, înfr-un cartier nou — mare cît 
un orășel de altădată — însemnează 
P mutarea preocupărilor într-un alt 
cadru, în alte orizonturi, o deschidere 
de perspective pînă mai ieri necu
noscute.

Cu alți ochi vede și litera cărților 
și lumea de afară copilul care învață 
într-o școală cu săli de clasă mari, 
spațioase, cu geamuri cît un perete 
luminos.

Cu alte sentimente se întoarce a- 
casă gospodina, după ce și-a făcut 
toate cumpărăturile la „complexul 
comercial" de alături. Librăria e în 
apropiere. Casa de cultură și cine
matograful nu sînt nici ele departe. 
Spațiile verzi dintre blocuri și alei au 
fost plantate cu arbuști și pomi. „So
borul" prichindeilor zumzăia satisfă
cut chiar și în zilele în care soarele 
se-arafă și se-ascunde ca într-un joc 
capricios de copii. La balcoane, ghi- 
vecele de flori sînt pregătite pentru 
noul ciclu al anotimpurilor. A fost 

adus pămînf 
proaspăt. Olean
drii și mușcatele 
au ieșit la aer cu
rat. în interior, 
mobilierul nou 
presupune neapă
rat și o bibliote
că, radio, televi
zor, fot ce ține 
de preocupările 
pe care părinții 
copiilor cînd e- 
rau copii nu le 
aveau. Aproape 
în toate casele 
lumea învață.

Dinfr-un ase
menea cadru fa
miliar, altfel por
nește omul la 
munca lui zilnică, 
spre uzină, spre 
laboratoare, spre 
birouri, spre șan
tierele cu schele 
înalte, spre ma- 
caralele-turn, care 
se rotesc ca niște 
dirijori ai văzdu

hului, de brațul cărora ascultă întreaga 
orchestră a constructorilor. Un optimism 
tonic însoțește pașii fiecăruia, inima 
este plină de certitudinea zilei de 
mîine și de perspectiva clară a tu
turor zilelor care devin ani, epocă. 
Mintea își țese și ea în voie fulge
rele ideilor, brațele se împrospătează 
cu seva unor puteri noi. Altfel gîn- 
dește, altfel muncește cetățeanul 
care, în loc să iasă la lumina zilei 
din cocioabele vechilor mahalale, co
boară din înălțime cu sentimentul 
zburătorului ce și-a croit acum ari
pile. Dragostea pentru cuibul fami
lial, pentru casa lui, a devenit dragos
te și pentru noul cartier, pentru ora
șul și pentru țara lui înnoită din te
melii.

Oamenii gîndesc toate acestea și 
spun :

— E bine... E frumos...
Am avut posibilitatea să-i ascult și 

să întrețin multe discuții cu ei pe a- 
eeste teme, numite prozaic edilitar- 
gospodărești ca simplu reporter, dar 
și ca deputat ales de cetățenii care 
locuiesc, majoritatea, în cele două 
noi cartiere bucureștene, așezate la 
sud de strada G. Bacovia.

în toate aceste discuții se repetau 
îndemnurile :

— Să înfrumusețăm... Să inițiem 
noi acțiuni de înfrumusețare...

în cartier, pe străzi, pe paliere, în 
casă,. în relațiile dintre vecini, în or
dinea bunei conviețuirî colective — 
peste tot, inițiative, muncă, perspec
tive largi. Frumosul în ofensivă.

Există, în acest sens, un concurs 
între străzi, cartiere, raioane și orașe, 
un concurs la care participă milioane 
de oameni din întreaga țară. După 
rezultatele și ecourile sale de pînă 
acum, am putea să-i propunem și un 
motto, luat din cîntecele poporului 
nostru : „Din frumos, frumos ră
sare..,".

continuare a rețelei de ob
servare.

Specialiștii noștri în cons
trucția aparaturii meteorolo
gice automate își îndreaptă 
eforturile în două direcții : 
sporirea volumului de date 
transmisibile și ridicarea gra
dului de precizie a măsură
torilor.

Să ne întoarcem la una 
din cele două stafii care 
urmează a fi montate în cu- 
rînd. Ea nu va mai transmite 
prin radio ci prin telefon 
sau telex. La orele fixe, sta
bilite pentru recepfionarea 
datelor meteorologice, ofi
ciul P.T.T.R. cel mai apropiat 
va face legătura prin insta
lația telex între „abonat”, 
adică stafia automată, și 
stafia de teleimprimatoare a 
Institutului meteorologic. Aci 
se vor primi direct, opera
tiv, fără intervenes unor sta
fii intermediare cu personal, 
datele necesare. Va fi așadar 
încă un pas înainte pe calea 
meteorologiei automate.

Al. PLAEȘU

București. Magistrală însorită

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE A
0 FABRICĂ DE STIRENLa Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej a intrat în funcțiune o nouă unitate — fabrica de stiren — prima de acest fel din țara noastră. Aici se vor produce anual circa 7000 tone de stiren care constituie materia primă pentru fabrica de polistiren din cadrul combinatului. Instalațiile sînt montate în aer liber, singura construcție fiind clădirea care adăpostește tabloul de comandă, de unde este condus întregul proces tehnologic de fabricație.Utilajele cu care este dotată noua unitate se caracterizează printr-un înalt nivel de tehnicitate, ceea ce face ca procesul tehnologic să fie în cea mai mare parte automatizat. Fabrica este deservită într-un schimb de 16 oameni, din care 7 sînt operatori. Ea dispune totodată de un laborator, înzestrat cu aparatură modernă, unde se fac analizele atît ale materiei prime cît și ale produsului finit. Noua fabrică a fost proiectată de specialiști ai IPROCHIM, iar o bună parte din utilaje au fost executate în întreprinderile constructoare de mașini din țară. (Agerpres)

Continuă acțiunile 
agresive ale S.U.A. 
in R» D. VietnamContinuîndu-și șirul acțiunilor a- gresive, ieri avioanele americane au bombardat din nou teritoriul R. D. Vietnam. Cinci dintre ele au lost doborlte. După cum anunță agenția V.N.A., cu începere de Ia 5 august 1964, data primului atac dat de S.U.A. împotriva R. D. Vietnam, și pînă la 5 aprilie 1965, forțele armate nord-vietnameze au doborît 164 a- vioane americane. în întreaga lume au loc noi manifestări de protest împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A.
Incidente grave 
în PeruAutoritățile peruviene au suspendat miercuri garanțiile constituționale pe o perioadă de 30 de zile ca urmare a incidentelor din ultimele două zile în cursul demonstrațiilor de protest ale studenților și populației împotriva scumpirii cu 50 la sută a biletelor de călătorie la mijloacele de transporturi publice. Marți seara s-a produs o violentă ciocnire între demonstranți și poliție, în cursul căreia au fost împușcate mai multe persoane. După cum transmite agenția Reuter, sute de persoane au fost rănite și peste 200 au fost arestate de poliție, care a folosit grenade cu gaze lacrimogene în încercarea de a împrăștia pe demonstranți.
MANIFESTAȚIILE
STUDENȚILOR SPANIOLIStudenții universității din Bilbao au declarat marți grevă, reven- dicînd schimbări în organizarea sindicatelor universitare. Unul dintre delegații studenților, Javier Zalar- raca, a fost arestat.După cum se știe, guvernul spaniol a adoptat sîmbătă un decret în legătură cu reorganizarea sindicatelor universitare, însă acesta a nemulțumit masele largi de studenți.

SESIUNEA ANUALĂ A CONSILIULUI 
MINISTERIAL C.E.N.T.O. s-a deschis 
miercuri la Teheran. Participă miniștrii de 
externe ai țărilor membre, iar în calitate 
de observator, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk. (Amănunte în pag. 
a Vl-a).

RAPORTUL COMISIEI PIEȚEI 
COMUNE pe primul trimestru al 
acestui an arată că dezvoltarea eco
nomică. a țărilor membre se va în
cetini în cursul anului 1965.
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SCRISORI
CĂTRE „SCÎNTEIA^
70 de minute

Intr-o zi de sfirșit de martie, 
muncitorii de la halele de pre
gătire a garniturilor de turnare 
executau lucrările prevăzute în 
graficul de la cuptoare. Maistrul 
Nicolae Stoica veni grăbit spre 
echipele lui Gheorghe Gomboș și 
Dumitru Măciucă, spunîndu-le: 
„La cuptorul nr. 2, din cauza 
unei viteze de decarburare prea 
mari, in loc de oțel pentru ban
daje de locomotive, se elaborea
ză metal pentru traverse de 6 
tone. Lăsați totul și treceți la 
pregătirea garniturii de traverse! 
Acum e ora 19. La 20,10 să fie 
gata !“

Nu era deloc ușor ca în 70 de 
minute să se pregătească 8 poduri 
de turnare cu cite 4 lingotiere. 
Lucrul a fost împărțit cu preci
zie între cele două echipe. Mais
trul dădea scurte indicații și ți
nea permanent legătura cu cei 
de la cuptoare. Era foarte impor
tant ca garnitura să fie gata în 
timpul stabilit. Întârzierea ar fi 
făcut necesară o nouă schimbare 
a destinației șarjei și toată mun
ca ar fi fost de prisos, trebuind 
să se pregătească o altă garnitură, 
pentru alt sortiment. La ora 20 și 
10 minute, printr-un fluierat 
scurt, mecanicul locomotivei a 
anunțat plecarea garniturii spre 
hala de turnare a oțelului. Șarja 
a fost elaborată în timpul prevă
zut, turnîndu-se 130 tone de oțel 
de bună calitate.

Cele două echipe de muncitori 
de la hala de turnare sînt bine 
cunoscute pentru hărnicia și pri
ceperea lor. Au primit diplome de 
echipe fruntașe pe anul 1964, iar 
6 dintre muncitori sînt purtători 
ai insignei de fruntași în întrece
rea socialistă.

Virgil TALAPAN
lăcătuș 
Combinatul siderurgic Reșița

Una prevede proiectul, 
alta fac constructorii

Pe baza unui proiect al Direcției 
de Sistematizare, Arhitectură și 
Proiectări Construcții (D.S.A.P.C.) 
Argeș, se prevedea ca la parterul 
blocului nr. 1 din centrul orașului 
nostru să se construiască un 
complex comercial. Constructorul, 
Grupul de șantiere Cîmpulung- 
Muscel, s-a angajat prin contract 
să termine lucrarea pînă la 15 no
iembrie 1964. N-a respectat ter
menul de dare în folosință și nici 
proiectul. Complexul a fost gata 
abia la 27 ianuarie a.c. și prezintă 
serioase defecte de construcție. 
Lucrările de finisaj au fost exe
cutate de mântuială.

Proiectanții au elaborat soluții 
bune pentru amplasarea agrega
telor și a utilajelor comerciale. 
Dar, spre surprinderea noastră, 
cind. am vrut să le montăm, am 
constatat că una prevedea proiec
tul și altceva a executat construc
torul. Le-am îngrămădit cu mare 
greutate. Pe de altă parte, a fost 
redus prea mult spațiul de cir
culație a cumpărătorilor. Dar nu 
numai atît. Constructorii n-au 
executat toate lucrările prevăzu
te. In' spațiul rezervat unității de 
desfacere a produselor lactate și 
în cel destinat distribuirii cărnii 
n-au fost instalate sifoanele de 
evacuare a apei și a reziduurilor. 
Abia acum trebuie să spargem 
din nou pereții și podeaua, ca să 
facem această lucrare. Deci alte 
cheltuieli.

Am cerut D.S.A.P.C.-Argeș să 
trimită un delegat la fața locului 
pentru a recepționa lucrările. In 
același timp, am adus la cunoștin
ță și conducerii trustului regional 
de construcții toate aceste nea
junsuri. Noi am spus, noi am au
zit. De nicăieri n-a venit nimeni.

S. CORNECI
director al O.C.L. comerț mixt 
Cîmpulung-Muscel

Cit e Sibiul de mare...Cit e Sibiul de mare, l-am co
lindat în lung și-n lat cu speranța 
că doar, doar voi găsi vreo carte 
poștală ilustrată pe care s-o tri
mit prietenilor. La chioșcuri și în librării sînt ilustrate destule, dar 
ele nu reprezintă frumusețile ora
șului și împrejurimilor lui, ci ve
deri de la Eforie și Sinaia, Căli- 
mănești sau Govora. Se spune că 
centrul de librării și difuzare a 
cărții Brașov, căruia îi revine 
sarcina de a asigura aproviziona
rea cu ilustrate, n-a făcut coman
da necesară. De unde se deduce 
că tovarășii de acolo n-au aflat că 
Sibiul are multe frumuseți care 
merită să apară pe ilustrate, nici 
că cei care vizitează acest oraș nu 
doresc să trimită prietenilor ve
deri din alte localități sau plicuri 
cu... lalele.

Vasile NEGESCU 
coresp. voluntar

Sus ancora!Vă scriu din Budapesta, unde a 
ancorat nava-remorcher „Mediaș", 
avînd la remorcă trei șlepuri în
cărcate cu diferite produse de ex
port. In călătoria noastră, a doua 
din acest an, trecem prin cinci 
țări: R.S.F. Iugoslavia, R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, Austria 
și R. F. Germană. Remorcherul, 
construit în țară, este înzestrat 
cu mașini și utilaje moderne. Pe 
puntea de comandă, în sala mași
nilor sau în alte locuri de muncă 
toți membrii echipajului sînt la 
datorie.

In timpul cit stăm aici, radiote
legrafistul Adrian Minea transmi
te și primește vești de la cei dragi. 
Cind primești radiograma, te 
simți parcă mai aproape de cei 
de-acasă. In același timp, el co
munică dispeceratului central 
NAVROM poziția navei și felul 
cum se desfășoară voiajul.

...In zorii zilei vom ridica anco
ra, continuîndu-ne călătoria spre 
portul german Regensburg, de 
unde ne vom întoarce în țară la 
sfîrșitul lunii aprilie cu șlepurile 
încărcate.

Ion CURCA 
marinar

„Daca vreți, le luați"
Uzina noastră produce macara

le diferențiale de toate tipurile. 
In baza repartiției date de 
forurile tutelare, lanțurile ca
librate pentru echiparea ma
caralelor și podurilor rulan
te sînt fabricate de întreprin
derea de sîrmă, cuie și lanțuri 
(I.S.C.L.) din Galați. Conform 
contractelor încheiate, anul tre
cut această întreprindere trebuia 
să ne livreze 32 000 kg lanțuri. Dar 
pînă la sfîrșitul anului nu ne-a 
livrat decît 5 540 kg lanțuri. Și 
la calitate ne-au rămas datori to
varășii din Galați: sudura slabă 
a zalelor și abateri de la dimen
siunile cerute. Intrebîndu-l pe 
tov. T. Stanciu, directorul între
prinderii gălățene, de ce nu se 
respectă termenele de livrare și 
condițiile de calitate, mi-a răs
puns : „Asta e tot ce vă putem da. 
Dacă vreți, le luați; dacă nu, a- 
vem noi ce face cu ele". Un ase
menea răspuns, dat de directorul 
unei întreprinderi, pur și simplu 
m-a uimit.

Nelivrarea în termen a lanțuri
lor ne-a pricinuit greutăți în în
deplinirea obligațiilor față de în
treprinderile beneficiare. Situația 
nu s-a schimbat în bine .nici în 
acest an, (in primul trimestru 
n-am primit de la I.S.C.L.-Galați 
decît aproape 25 la sută din lan
țurile contractate). E timpul ca 
forurile de resort să determine 
conducerea acestei întreprinderi 
să-și facă datoria.

Ion CARAMAN 
inginer șef,
Uzina „Steaua roșie“-București

Pasiune numismatică Foto : Agerpres

în curînd, circa 300 000 de elevi vor absolvi școala generală de opt ani. Preocupați de încheierea cu succes a anului de învățămînt, de reușita examenului de absolvire, în mod firesc ei își pun întrebarea: ce să alegem — continuarea studiilor în școala medie de cultură generală sau în învățământul profesional și tehnic ? Tocmai de aceea, îndrumarea viitorilor absolvenți se înscrie printre activitățile și grijile principale ale școlilor și ale părinților.
Alegerea nu e ușoară

lor școli450

Aidoma colegilor de promoție din întreaga țară, cei 64 de elevi ai Școlii generale de 8 ani nr. 2 din Tîrgoviște au un larg cîmp de alegere : matematica, literatura, fizica, mecanica, chimia etc. In fața sînt deschise peste 550 medii de cultură generală și școli profesionale și tehnice unde se studiază zeci și zeci de specialități.Alegerea nu e deci ușoară, deși hotărîrea privitoare la primul pas în viață trebuie luată fără întîrziere.— Mulți dintre elevii noștri, ne spune tovarășul profesor Victor O- prescu, directorul școlii, s-au decis ca după examenul de absolvire să se înscrie la concursul de admitere în școala medie. Alții, cum sînt Mircea Dumitrescu și Cornel Atanasiu, ne-au vorbit despre dorința lor de a urma cursurile școlii profesionale pentru a se specializa în meseria pe care și-au ales-o.Un rol deosebit îi) orientarea absolvenților au diriginții. Sebastian Gîrbotei, cadru didactic cu o experiență de trei decenii, a început să studieze înclinațiile elevilor săi încă de pe cjnd aceștia erau în clasa a V-a. „Preferințele copiilor sînt deseori schimbătoare, influențabile de la o zi la alta. De altfel, nu o dată, mi-am schimbat și eu părerile despre posibilitățile reale ale unuia sau altuia. Am încercat să-i ajut în momentele de ezitare și să le cultiv aptitudinile. în funcție de acestea, i-am orientat spre cercurile de electrotehnică, matematică, științe naturale și literatură existente în școală, în cadrul cărora și-au îmbogățit cunoștințele realizînd, totodată, lucrări ce le-au oferit primele inițieri
Indeminare și meticulozitate
(Muncitoarea Rafira Măgădan 
de la întreprinderea „Mătasea 

roșie" din Cisnădie)Foto : A. Cartojan

PRIMUL PAS
IN VIAȚĂ

practice în domeniul preocupărilor lor".— Excursiile, vizitele organizate la Uzina de utilaj petrolier din localitate, pe șantierele de construcții, întîlnirile cu specialiști din producție — a adăugat tovarășa dirigintă Tatiana Stănescu — au contribuit în egală măsură la descoperirea unei vocații, la cunoașterea de către elevi a domeniilor unde pot să devină folositori societății și să obțină mai mari satisfacții personale. cele
Cuvîntul părințilorDar ce părere au părinții ? Cuvîntul lor este, adesea, hotărîtor. Ei cunosc cel mai bine pe copii și la absolvirea primilor 8 ani de școală le sînt cei dintîi sfetnici.Familia mecanicului tîmplar Flo- rea Lăzărescu trebuie să se pronunțe acum asupra viitorului lui Ștefan, cel de-al cincilea copil. Cum s-ar spune, are experiență. „Noi am socotit, ne spune unul dintre părinți, rința fiului nostru de trician este potrivită lui. Dacă se va ține va fi, ca și frații săi muncitor destoinic".Stînd de vorbă și cu alți părinți ai elevilor din școala amintită, am reținut seriozitatea cu care cumpănesc posibilitățile reale ale tinerilor și argumentează de ce consideră ca unul sau altul din copiii lor să urmeze o școală profesională sau o școală medie de cultură generală. Am întîlnit însă; și cîțiva părinți mai puțin edificați asupra aptitudinilor copiilor lor, sau care nu se informează despre posibilitățile multiple aflate la îndemîna tineretului nostru pen-

că do- a deveni elec- cu înclinațiile de învățătură, mai mari, un

Epîstaxisul și formele lui

na-
Dintre afecțiunile nazale frecvent întîlnite practica medicală la ambele sexe și la toate vîr- stele este hemoragia zală, cunoscută și sub numele de epistaxis. Mucoasa nazală, datorită subțirimii, fragilității și vascularizației ei bogate, are o puternică tendință de sîngerare. în porțiunea sa anterioară, cam la l’/î cm de la intrarea narina- ră, există o Zonă abundent irigată de o rețea vasculară aparținînd ambelor carotide. Este locul de predilecție al epistaxisului.Cea mai benignă formă de hemoragie nazală— cea întîlnită la tineri— apare în plină stare de sănătate, în cursul unui strănut, al unui suflat puternic al nasului, după o oboseală fizică sau intelectuală, emoție, expunere la soare sau după un mi- crotraumatism nazal. Perioada pubertății favorizează apariția epistaxisului atît la băieți, dar mai ales la fete. Această formă de hemoragie nu devine îngrijorătoare decît în cazul cînd se repetă des și crește în cantitate.La adulți și bătrîni (50—70 ani), hemoragia poate surveni brusc, după un efort fizic sau intelectual, o stare de enervare, o masă copioasă cu băuturi alcoolice și abuz de tutun, cîteodată precedată de o durere sau greutate 

în

tru a-și continua studiile și consideră că școala medie e singura posibilitate de afirmare a unui tînăr.Iată opinia despre aceasta a profesoarei Ana Apostolescu: „Poate noi, cadrele didactice, n-am reușit să explicăm tuturor părinților îndeajuns de clar că școala de 8 ani oferă o pregătire de cultură generală unitară și dă posibilitate absolventului să-și continue studiile atît în învățămîntul mediu, cît și în școli profesionale, tehnice sau pedagogice. De aceea, evident, a viza doar una din căile ce se deschid, ignorînd preferințele și calitățile copiilor, este greșit".Iată și părerea muncitorului Andrei Atanasiu : „Stau de vorbă de multe ori cu părinții colegilor pe care-i are fiul meu Cornel — tovarăși de muncă sau vecini. Cu un a- semenea prilej unul dintre ei zicea că e mai ușor să fii primit la școala profesională decît la cea medie. Nu avea dreptate. După mine, indiferent de ce școală va urma, copilul trebuie îndrumat să se pregătească cu seriozitate și să înțeleagă îndatorirea lui de a învăța. îmi a- duc aminte că în toamna trecută nu toți cei care s-au prezentat la admiterea în Școala profesională a U- zinei de utilaj petrolier au reușit la examen".Situații similare, adăugăm noi, au existat la numeroase școli profesionale din țară, deoarece în ultimii ani tot mai mulți tineri se îndreaptă cu pasiune spre munca în producție, dorind să devină muncitori cu o înaltă calificare sau tehnicieni în industria siderurgică, metalurgică, e- nergetică, electrotehnică, în industria chimică sau în diferitele ramuri ale agriculturii. Ca urmare a creșterii exigențelor ce se manifestă față 

Prof. dr. IOAN ȚEȚU

cuîn cap, la persoane fața congestionată, cu arterele tîmplei pronunțate, bătînd în mod vizibil. Sînt semne evidente de atero- scleroză, hipertensiune arterială sau ale unei a- fecțiuni cronice hepato- renale. Sîngele curge șiroaie pe nas și pe gură, tegumentele devin palide, pacientul are amețeli, simte o sete arzătoare, pulsul este mic și rapid, fiind posibilă și pierderea cunoștinței. Sîngerarea se oprește, fără a se putea afirma însă că ea nu se va mai repeta.Un mare număr de hemoragii nazale se dato- resc traumatismelor accidentale (căderi, lovituri), însoțite sau nu de fractura scheletului nazal sau consecutive intervențiilor operatorii endona- zale (rezecția septului, a cornetelor etc.), ambele putînd fi masive și cu riscuri vitale. Nu trebuie uitate nici epistaxisurile legate de prezența anumitor tumori cu caracter sîngerînd: polipul septului nazal, fibromul naso- faringian, tumorile maligne și altele.Diagnosticul epistaxisului se impune de la sine. Este mai greu de descoperit cauza lui. în acest sens. îndată după oprirea sîngerării se vor face investigații clinice și de

laborator pentru a descoperi o eventuală afecțiune cardio-vasculară (ate- roscleroză, hipertensiune, insuficiență cardiacă), insuficiență hepatică sau o nefropatie. Examenul rinologic, făcut cu a- tenție, ușurează de cele mai multe ori constatarea unei dilatări vasculare, a unei ulcerații sau formațiuni tumorale, a unor fracturi septale, a rupturii arterei nazale, indicînd sediul epistaxisului. In cazurile de hemoragii difuze, fără cauze locale, în mod obligator se vor întreprinde cercetări de ordin clinic și de laborator, ca: examenul cardio-vas- cular, hepato-renal, formula sanguină, controlul coagulabilității și duratei de sîngerare, pentru a orienta în sens just diagnosticul.Prima măsură de tratament ce se impune este stăpînirea hemoragiei. O- prirea sîngerării se realizează prin tamponarea fosei sau foselor nazale cu meșe sterilizate, simple sau îmbibate în substanțe hemostatice: apă oxigenată, soluție de antipi- rină, trombină etc. în formele ușoare, tampo- namentul anterior este suficient; în cele grave, cu scurgere de sînge prin faringe, se aplică de me-

de pregătirea viitorilor muncitori și tehnicieni la concursurile de admitere în școlile profesionale și tehnice, mediile limită au crescut simțitor și izbutesc cei ce fac dovada reală a pregătirii și a dorinței de a se califica temeinic în meseria aleasă.
Cîteva sugestiiLa Secția de învățămînt a sfatului popular raional ne-am interesat despre acțiunile întreprinse și în alte școli pentru orientarea absolvenților. Am aflat cu acest prilej că unii profesori sau directori de școli înclină să creadă că îndatoririle lor în această privință se rezumă la ultimul trimestru școlar. Urmarea e că în unele școli, de exemplu, programele lectoratelor prevăd să se țină comunicări ca : „Ce vor deveni copiii noștri și cum pot sprijini părinții pe elevi în alegerea profesiunii", abia în lunile aprilie și mai. De altfel unei asemenea păreri îi este tributară și secția de învățămînt amintită. Cum s-ar explica altminteri faptul că un schimb de experiență între diriginții claselor a VIII-a — a cărui utilitate nu mai e nevoie s-o subliniem — încă nu s-a realizat ?Preocupările școlilor și ale familiilor pentru îndrumarea viitorilor absolvenți ai școlilor de opt ani ar putea fi sprijinite în mai mare măsură și de Ministerul învățămîntului. Credem că cel puțin pentru viitor ar fi aplicabilă propunerea unor cadre didactice de a se publica din timp, așa cum s-a procedat în cazul examenului de maturitate, programa examenului de admitere în școala medie. Astfel, tinerii s-ar pregăti mai temeinic, iar profesorii le-ar putea asigura un sprijin mai concret.Merită reținută și sugestia profesorului Panait Niculescu, ca prospectele pe care le întocmesc diferitele școli profesionale să nu ajungă la e- levi abia în luna iunie sau chiar în vacanța de vară, așa cum s-a întîm- plat în alți ani. Tinerii trebuie să fie puși în cunoștință de cauză asupra condițiilor de admitere în diferite școli de pe acum, deoarece în afară de pregătirea zilnică a lecțiilor, ei vor trebui să-și îmbogățească cunoștințele la disciplinele prevăzute la examenele de admitere.

Mihai IORDANESCU

reco-Sînge-

dicul specialist și un tam- ponament posterior care, deși este greu suportat de bolnav, oprește hemoragia. Ținut însă mai mult de 24 de ore, el poate da complicații (otite, sinuzi- te, conjunctivite). în epis- taxisul incipient al hipertensivilor este mandabil a nu se grăbi tamponamentul.rarea inițială nazală poate fi socotită ca o măsură salutară, fiindcă ruptura unei artere nazale este preferabilă uneia cerebrale.Tratamentul medical, de mare importanță, constă în repaos la pat, regim hidric sau lacto-ve- getarian, hemostatice — calciu, vitamine C și K — perfuzii de plasmă sanguină sau mici transfuzii de sînge. în hemoragiile abundente, de natură traumatică, cu anemie consecutivă, injecțiile de ser fiziologic și transfuziile masive de sînge au o indicație majoră. în hemoragiile hipertensivilor, transfuziile sanguine sînt în general proscrise; totuși, se pot administra în cazuri de sîngerări masive. Bolnavul va fi supravegheat îndeaproape se va recomanda un gim corespunzător muncă, alimentație comportare. Asemenea măsuri profilactice sînt în stare să prevină repetarea hemoragiilor.
Șii redeȘi

Noul mers 
al trenurilorLa 30 mai, orele zero, va intra în vigoare noul mers al trenurilor.Iată cîteva amănunte care interesează pe călători. Pe distanța București—Timișoara va ci’cula în plus acceleratul 111—112 Durata de parcurs a trenurilor ps^listanța București—Constanța se va reduce în această vară de la 3 ore și 50 de minute la 2 ore și 55 de minute. Se prevede ca timpul de parcurs să fie redus și la alte trenuri. Astfel, acceleratul cu nr. 205—206, pe ruta București—Simeria și care acum trece prin Pitești, va circula prin Roșiori, iar timpul său de parcurs se va micșora cu circa 40 de minute. Pentru sporirea confortului călătorilor, unele garnituri de trenuri vor fi alcătuite numai din vagoane noi. La garniturile care au de străbătut distanțe mari, vor fi atașate mai multe vagoane-dormitor și restaurant. în limita posibilităților s-au asigurat legături mai bune între trenuri, între trenuri și autobuzele I.R.T.A.

TEATRE
Teatrul de operă și balet : Pelleac și 

Melisande (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Rose Marie (orele
19,30).  Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Constructorul 
Solness (spectacol prezentat de T’eatrul 
Național din Cluj — orele 19' (salr 
Studio) : Intîlnire cu îngerul (or\ 19,30).

j Teatrul de Comedie : Rinocerii (orele 201
| Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ (salt* 
; Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Festival 
i de poezie Mihail Eminescu (orele 19,30).

Teatrul ,,C. I. Nottara* (sala Magheru): 
Luna dezmoșteniților (orele 19,30), (sala 
Studio) : Sonet pentru o păpușă (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : Mușcata 
din fereastră (orele 19,30). Teatrul „Barbu 
Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 
34) : Sera melodiilor (orele 20). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Himera (orele
19,30).  Teatrul pentru copii (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Un vis vesel (orele 
16). Teatrul evreiesc de stat î 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 Calea Victoriei nr. 
50) : Katia și crocodilul (orele 16), (sala 
din str. Academiei nr. 18) : Ocheșel și 
Bălăioara (orele 16). Teatrul satlric- 
muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Re
vista dragostei (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) t 
O carte despre frumusețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (10; 13,30 ; 17 î
20.30) , Feroviar (10,30 ; 13,45 ; 17 ; 20,30), 
Modern (0,30 ; 13 ; 16,30 ; 20). Gaudeamus

i igitur : Republica (9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21). Parisul vesel : Capitol (9,30; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Blng-bang ; Visul Iul 
Tănase : Carpațl (9,30; 11,45; 14; 16,15). 
Scaramouch* — cinemascop : Luceafărul 
(8; 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Excelsior 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Spărgătorul — 
cinemascop: Gluleștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21), Flamura (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Armata codobaturilor : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bucegl (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Zborul întrerupt: 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,45). Tovarășii : Union (15; 18; 21) ; Bu- 
zeștl (15; 17,30; 20). Program pentru copii: 
Doina (orele 10 dimineața). Străinul — 
cinemascop (ambele serii) : Doina (11,30; 
16; 19.30), Progresul (15,30; 19). Aventurile 
unul tfnăr — cinemascop : Timpuri Noi 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Un enoriaș ciu
dat : Cultural (15; 17; 19; 21), Cotrocenl 
(15; 17; 19; 21). Elena din Trola — cine
mascop : înfrățirea între popoare (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Soții In oraș: Dacia (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Ucigașii de femei : Festival 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grlvița (9,45; 12; 
14 15; 16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 12; 15; 
17; 19; 21). O stea cade din cer — cine
mascop : Unirea (11; 16; 18,15; 20,30), Fe
rentari (10; 12-; 14; 16; 18,15; 20,30). Djura 
— cinemascop ; Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Un pumn de note :
Flacăra (15; 17; 19; 21). Mofturi 1900 t

I Vltan (16; 18,15; 20,30), Viitorul (15; 17; 19; 
21). Clne-I criminalul ? — cinemascop : 
Munca (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mă
iubește, nu mă Iubește : Popular (15; 17; 
19; 21). Vremea păginilor : Arta (16; 
18,15; 20,30). Strigătul Corlei : Moșilor 
(15,30; 18; 20,30), Colentina (16; 18,15;
20.30) . Misterele Parisului — cinemascop : 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
trei mușchetari — cinemascop (amt I 
serii) : Cosmos (16; 19). Regina ctntecj- 
lor : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Lira (10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Micul 
pescar — cinemascop : Rahova (16; 18,15;
20,30).  Nevasta nr. 13 : Drumul Sării (15; 
17,30; 20), Pacea (15,30; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Pentru tineretul școlar : „Oaspe
ții noștri". 19,40 — Recitalul pianistei 
Marjorie Mitchell (S.U.A.). 20,05 — Emi
siune de știință : Ce este microclimatul 
șl cum țin seama de el arhitecțll, de arh. 
Tatiana Corvin ; Literatură științifică. 
20,25 — Revista spectacolelor. 21,25 — De 
la o melodie la alta. în încheiere : bu
letin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremeaIeri în țară : Vremea s-a încălzit în toate regiunile țării. Cerul a fost variabil, mai mult senin. în ■ brogea s-au produs înnorări mai persistente. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 19 grade la Gura- honț, Sînnicolau Mare și Vărădia și 6 grade la Sulina, Jurilovca și Co- rugea. în București : Vremea a fost frumoasă și s-a încălzit. Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sud ; temperatura maximă a atins 16 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 

9, 10 și 11 aprilie a.c. în țară : Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. înnorări mai accentuate se vor produce în vestul și nordul țării, unde vor cădea averse de ploaie. în rest, ploi izolate. Vînt slab, pînă la potrivit din sectorul sud-vest. Temperatura în general staționară. Minimele vor fi cuprinse între zero grade și 10 grade, iar maximele între 12 și 22 grade. în București : Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în general staționară.
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SISTEMUL DE AMORTIZARE

A FONDURILOR EIXE POATE Fl PEREECTIONAT
Progresul tehnic în economia noastră determină perfecționarea permanentă a mijloacelor tehnice, înlocuirea continuă — pe măsura creșterii posibilităților materiale ale statului și ținîndu-se seama de oportunitatea economică — a mașinilor aflate în funcțiune, cu altele mai moderne, mai perfecționate, cu parametrii teh- nico-economici tot mai înalți, u- neori chiar înainte de a se ajunge la limita uzurii lor fizice. Problema care se ridică astăzi este : în ce mod trebuie recuperate mai repede investițiile statului în mijloacele tehnice cu care sînt dotate întreprinderile ?Dup5 cum se știe, recuperarea valorii fondurilor fixe are loc pe calea amoțt*isării în perioade dinainte fixate. Sistemul actual de stabilire a 'cotelor de amortizare și perfecțio- ■ narea lui continuă preocupă în prezent pe economiști și suscită multe discuții.

Valoarea inițială 
cau de înlocuire?Elementul de bază al calculării cotei de amortizare îl constituie valoarea inițială a fondurilor fixe, a- dică sumele cheltuite pentru achiziționarea lor. Acestea figurează în bilanțurile contabile ale întreprinderilor. Pe măsura introducerii pe scară tot mai largă a tehnicii moderne, care determină creșterea productivității muncii, valoarea fondurilor fixe se modifică. O astfel de modificare nu poate să nu se reflecte și în mărimea cotei de amortizare. în mod firesc, se pune întrebarea : asupra produselor finite se va transmite valoarea inițială a fondurilor fixe sau valoarea lor de înlocuire ?Unii economiști consideră că mijloacele de muncă trebuie să transmită asupra produsului nou creat valoarea lor inițială și nicidecum valoarea de înlocuire. Este o părere nefundamentată științific, deoarece mărimea valorii mijloacelor tehnice în funcțiune trebuie să reflecte nivelul productivității muncii și cheltuielile sociale de producție în condițiile actuale ale progresului tehnic. Prin evaluarea fondurilor fixe după valoarea lor de înlocuire, cotele de amortizare incluse în prețul de cost vor reflecta uzura socială medie, vor compensa cheltuielile sociale necesare pentru înlocuirea mijloacelor de muncă și vor asigura compararea veridică a rezultatelor activității economice a întreprinderilor.Tocmai de aceea mărimea amortizării depinde nu numai de gradul de mecanizare și automatizare a producției, ci și de valoarea fondurilor fixe. Evaluarea necorespunzătoare a mijloacelor tehnice duce, cum e și firesc, la deformarea nivelului prețului de cost, are consecințe negative asupra rentabilității, stimulează insuficient întreprinderile în folosirea rațională a mijloacelor tehnice.Practica noastră economică impune ca la determinarea cotelor de amortizare să se țină seama nu numai de termenul uzurii fizice a mijloacelor de muncă, ci și de oportunitatea înlocuirii lor cu altele mai noi, moderne, cu randament înalt, înainte de expirarea acestui termen. Această cerință este impusă de schimbările intervenite în creșterea-zelului tehnic al producției, de .--așezarea periodică a prețurilor cu ridicata, de perfecționarea tehnologiei de fabricație a mașinilor și utilajelor. Mai ales că în prezent întreprinderile înzestrate cu mijloace de muncă identice, dar achiziționate în perioade și la preturi diferite. au o situație inegală în privința nivelului amortizării, nejustificată din punct de vedere economic : a- ceasta are repercusiuni asupra rentabilității lor. O asemenea situație a determinat. în mod necesar, acți

unea de perfecționare a actualului sistem de stabilire a amortizării. După părerea noastră, el trebuie să ducă la precizarea unor valori unitare ale mijloacelor de muncă de același fel, corespunzătoare valorii lor de înlocuire.Considerăm că ar fi necesară examinarea posibilităților de elaborare a unei clasificări mai judicioase a fondurilor fixe, care să reflecte întru totul schimbările intervenite în economia națională. Spunem aceasta deoarece actuala metodă de clasificare prezintă anumite neajunsuri privind alcătuirea grupelor de fonduri fixe. Menținerea în prezent a categoriei „instalații de transmisie", de exemplu, creează greutăți în delimitarea mijloacelor tehnice ca o- biecte de inventar. Amintim și faptul că evidența reparațiilor capitale, a sumelor de amortizare nu se face pe baze riguros științifice, iar aprecierile privind stadiul uzurii reale a fondurilor fixe se opresc uneori la suprafața lucrurilor.
Cheltuielile pentru 
reparații și limita lorUn element important care se ia în considerare la calcularea cotei de amortizare îl constituie cheltuielile pentru efectuarea reparațiilor capitale. Datorită practicii de stabilire a amortizării, unii economiști susțin că aceste cheltuieli ar mări valoarea inițială a fondurilor fixe și ar prelungi durata de funcționare a mijloacelor de muncă. După părerea noastră, un asemenea punct de vedere nu ține seama de realitate, de noile cerințe ale introducerii tehnicii moderne. Potrivit destinației lor, reparațiile capitale trebuie să asigure menținerea performanțelor tehnico-economice inițiale ale fondurilor fixe pînă în momentul uzării lor totale. Evident, ele nu măresc perioada de exploatare a fondurilor fixe și nici nu sporesc valoarea acestora, ci contribuie numai la păstrarea lor în stare activă de funcționare. Sumele cheltuite pentru aceste reparații se recuperează însă tot prin intermediul amortizării.Ținînd seama de rolul reparațiilor capitale, rezultă că efectuarea unor cheltuieli exagerate nu au justificare economică. Nu este deloc avantajoasă utilizarea în timp îndelungat a unor mașini depășite din punct de vedere tehnic, care necesită cheltuieli mari de întreținere, îngreunează lupta colectivelor întreprinderilor pentru ridicarea calității produselor și a productivității muncii, pentru reducerea prețului de cost. Unele unități agricole de stat și unele întreprinderi preferă să cheltuiască fonduri bănești însemnate pentru repararea unor utilaje care, cu toate îmbunătățirile aduse, nu dau randamentul necesar.
In cît timp recuperăm 
fondurileUn inconvenient al actualului sistem de apreciere a perioadei medii de funcționare a fondurilor fixe constă în faptul că termenele de a- mortizare a lor sînt prea mari. A- ceasta nu stimulează utilizarea cu indici superiori a mijloacelor tehnice. Așa se explică de ce unele mașini cu comandă program de la uzinele „Unio" din Satu Mare, „Rulmentul" din Brașov, Uzina mecanică din Timișoara și anumite strunguri universale de la „Metalul roșu" din Cluj sînt folosite insuficient. Deși fondurile fixe respective nu produc pe măsura capacității și a nivelului lor tehnic, aceste uzine plătesc amortizare, care încarcă prețul de cost.De ce se impune necesitatea apli

cării unor cote sporite de amortizare pe un număr mai mic de ani ? Intrucît valoarea mijloacelor tehnice ar trebui recuperată într-o perioadă mai scurtă, întreprinderile ar fi determinate să nu mai mențină în procesul de fabricație utilaje peste necesar. Totodată, nu s-ar mai a- junge la situația ca anumite fonduri fixe să fie trecute cu ușurință în rezervă sau în conservare. Este bine știut că, în acest caz, rămîn imobilizate importante fonduri de investiții care nu se recuperează, nemaivorbind de faptul că mijloacele tehnice trecute în conservare sau în rezervă stau nefolosite, fiind supuse uzurii morale și fizice.Din practica multor întreprinderi rezultă că utilizarea cu indici superiori a mijloacelor tehnice influențează favorabil scăderea ponderii a- mortizării în prețul de cost. Să ne referim la un exemplu. în urmă cu doi ani, la țesătoria întreprinderii textile „Dacia" din Capitală au fost instalate 80 de războaie automate. Pentru achiziționarea lor s-au cheltuit fonduri importante. Perioada medie de funcționare și, deci, de compensare a investițiilor făcute s-a stabilit a fi de 12 ani, luîndu-se în calcul și cheltuielile legate de efectuarea reparațiilor capitale. Dar, pînă în prezent s-au depășit indicii de folosire a acestor războaie. întreprinderea a realizat astfel o producție sporită, ceea ce a dus la micșorarea valorii pe unitatea de produs și, implicit, a amortizării. Deci, s-au creat de pe acum condiții pentru recuperarea prin amortizare, într-un termen mai scurt, a fondurilor investite. Din acest exemplu se desprinde clar că la stabilirea termenului mediu de funcționare a fondurilor fixe este necesar ca organele de planificare să aibă în vedere nu numai factorii cunoscuți, ci și posibilitățile de utilizare cu indici cit mai înalți a mijloacelor tehnice.Cele cîteva probleme la care ne-am referit, pentru soluționarea cărora pot exista și alte căi, pun în atenția economiștilor cerința elaborării unor studii aprofundate, menite să contribuie la perfecționarea actualului sistem de amortizare a fondurilor fixe, în strînsă legătură cu introducerea largă a progresului tehnic în economie.
Conf. univ. Marin MEHEDINȚU 
candidai în științe economice

Verticale ale chimiei în Copșa 
Mica

Prin folosirea cu indici tot mai 
înalți a tehnicii moderne și per
fecționarea continuâ a procedee
lor tehnologice, muncitorii, tehni
cienii și inginerii din fabricile 
Combinatului de industrializare a 
lemnului-Suceava au reușit sâ a- 
tingâ la termenul planificat sau 
chiar mai devreme parametrii 
proiectați. In fotografie: interiorul 
uneia din fabricile combinatului

Un deziderat actual al întreprinderii

Conlucrarea specialiștilor în tehnică
și a cadrelor economice

Cite probleme tehnice și economice, curente și de perspectivă nu se ridică într-o întreprindere pe parcursul îndeplinirii planului 1 Ele izvorăsc din sarcinile tot mai complexe, calitativ noi, pe care partidul îe pune în fața oamenilor muncii din fabrici și uzine. Soluționarea lor nu este posibilă fără o analiză aprofundată, la care să fie antrenate cadrele cele mai competente, oameni cu un ascuțit spirit de observație și cu putere de pătrundere în esența fenomenelor tehnice și economice.In uzina noastră avem un număr apreciabil de ingineri și economiști. Și unii și alții lucrează pe planuri diferite — în activitatea de concepție, în secțiile de producție, în serviciile funcționale. Cîtă vreme ei s-au ocupat în mod separat de soluționarea diverselor probleme ale producției, nu totdeauna s-a putut face o analiză cuprinzătoare și în a- celași timp minuțioasă, pe baza căreia să se poată indica soluții și să se scoată în lumină, în strînsă corelare, laturile tehnice și economice ale producției. Cerințele crescînde ale perfecționării metodelor de conducere a activității uzinei ne-au impus, cu acuitate, să găsim forme mai eficace de legare a proceselor tehnice de rezultatele economice.Conducerea tehnico-administrativă și organizația de partid a uzinei sînt preocupate de perfecționarea continuă a procesului de producție și a întregii activități economice a întreprinderii. In rezolvarea diferitelor probleme au fost inițiate, încă din anul 1963, acțiuni cu participarea comună a cadrelor tehnice și economice, acțiuni care au contribuit la realizarea în mai bune condiții a indicatorilor planificați. Așa s-au pus în uzina noastră bazele unei largi și fructuoase colaborări între aceste cadre.Conlucrarea directă a inginerilor și economiștilor nu a fost concepută numai Ca o problemă de contact cotidian. Ei i s-au conferit de la bun început atributele unei colaborări de fond, de studiu, de analiză, menită să contopească într-un tot unitar gîndi- rea tehnică și economică a uzinei. Sudarea acestei colaborări a devenit unul dintre obiectivele muncii organizației noastre de partid. Și pentru a 

se înfăptui această sudură, s-au creat brigăzi complexe alcătuite din cadre inginerești și economice. Ele au fost îndrumate ca într-o primă perioadă să examineze și să rezolve un număr restrîns de probleme, dar de însemnătate majoră pentru producție. Analizele făcute de aceste brigăzi au ajutat conducerea uzinei să întreprindă o serie de măsuri pentru perfecționarea organizării producției, pentru punerea în valoare a unor importante rezerve interne.Anul trecut, uzinei noastre l-au revenit sarcini de plan sporite. Exista la unele cadre părerea că pentru îndeplinirea lor ar fi necesare noi capacități de producție. Alte cadre, dimpotrivă, au susținut că în secții există rezerve de capacități de producție insuficient valorificate. Com- parîndu-se, pe baza unei analize a- mănunțite, numărul orelor necesare pentru îndeplinirea planului cu capacitatea nominală a fiecărei secții, s-a ajuns la concluzia că pot fi mobilizate prin plan importante capacități disponibile. Pe baza soluțiilor preconizate de brigăzile complexe, conducerea uzinei a luat măsuri pentru trecerea prelucrării unor piese de pe unele mașini la care apăruseră gîtuiri, pe altele, pentru încărcarea mai judicioasă a anumitor utilaje folosite sub posibilitățile reale, pentru reamplasarea a diferite mașini în fluxul tehnologic.Dacă ne-am fi oprit aici, ar fi însemnat să mergem doar pînă la jumătatea drumului. Dintr-o analiză a fluxului de fabricație s-a desprins că trecerea pieselor de la un loc de muncă la altul — la secția de prelucrări mecanice, de exemplu, se făcea cu întîrziere, ceea ce frîna creșterea productivității muncii. Existau circuite inutile, loturi minimale de piese în fluxul de fabricație, care consumau un timp de lucru exagerat, deoarece mașinile trebuiau să fie reglate foarte des. Soluțiile indicate au contribuit Ia concentrarea acestor loturi, evitîndu-se consumarea nejustificată a timpului de producție. Necesitatea introducerii în fabricație a unor loturi optime, complete, a fost demonstrată nu numai ca o problemă de ordin tehnic, ci și 

ca o foarte importantă problemă e- oonomică, de care depind accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante și reducerea prețului de cost.In cîmpul vizual al analizei comune a tehnicienilor și economiștilor se află acum, pe primul plan, problema calității produselor. In uzina noastră are loc un proces continuu și rapid de asimilare de noi mașini agricole, de modernizare a produselor aflate în fabricația de serie. Nu este exclus ca în perioada asimilării să fie necesare unele cheltuieli suplimentare pentru atingerea parametrilor tehnici și economici proiectați. Noi socotim aceasta o situație temporară. încă din această fază economiștii și cadrele tehnice urmăresc adoptarea de soluții de ordin tehnic și organizatoric care să contribuie la reducerea cheltuielilor de producție, fără ca prin aceasta să fie diminuate caracteristicile produselor.Colaborarea dintre cadrele tehnice și economice devine și mai activă după trecerea la fabricația de serie, cînd sînt găsite și adoptate cele mai perfecționate metode șl cînd sînt mobilizate intens rezervele de producție. Dintr-o asemenea colaborare a fost posibil ca, anul trecut, la semănătorile de precizie pentru plante prășitoare să fie înlocuite unele repere din materiale neferoase cu mase plastice, să se perfecționeze tehnologia de fabricație, fapt care a permis realizarea de economii substanțiale la prețul de cost. Tot ca urmare a studierii de noi soluții tehnico-economice s-au a- dus prin reproiectare o serie de modernizări importante la cositoarea purtată, care se și aplică în fabricația de serie.O problemă care este în prezent în atenția organizației de partid și conducerii administrative din uzina noastră privește îmbunătățirea continuă a ritmicității producției. Deocamdată, un colectiv de ingineri și economiști a analizat această problemă în secția de prelucrări mecanice. Asemenea analize, care urmează să fie efectuate și în alte secții, vor ajuta conducerea uzinei la concretizarea unof noi măsuri tehnico-organizatorice, la limpezirea în perspectivă a unei activități e- conomice ritmice, bine sincronizate. Noi privim problema ritmicității nu numai din punct de vedere organizatoric — ceea ce de altfel este un lucru esențial — ci mai ales prin prisma efectelor economico-financia- re. Ceea ce urmărim în mod deosebit este ca pe calea desfășurării ritmice a producției să asigurăm desfacerea și încasarea la termenele stabilite a produselor, pentru a se evita apariția de împrumuturi restante și a dobînzilor aferente, care încarcă prețul de cost.Firește, am redat numai cîteva aspecte ale colaborării dintre tehnicienii și economiștii din uzina noastră. Ea s-a dovedit fructuoasă, a scos în evidență posibilitățile largi ce s-au deschis analizei economice, iar soluțiile bine alese, fundamentate științific, au demonstrat eficiența a- cestei metode. Problema care se pune este de a valorifica cît mai complet concluziile care se desprind din analizele comune. După părerea noastră, soluțiile propuse trebuie să fie bine cunoscute nu numai de un cerc restrîns de cadre, cum se în- tîmplă adesea, ci de toți cei care concură la realizarea nemijlocită a sarcinilor de plan. Numai astfel analizele vor avea o mare forță de pătrundere, își vor găsi o deplină finalizare în ridicarea continuă a nivelului activității economice a uzinei.
Vasile TURCULESCU 
economist
Ing. Nicu PAVELESCU
uzina „Semănătoarea"-București

PLANIFICAREA 

Șl CALCULUL 

PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII

IN CONSTRUCȚII

Opinăm pentru aplicarea 
unei noi metodologii

Perfecționarea metodologiei de planificare și 
calcul a productivității muncii in construcții este 
intr-adevăr de stringentă actualitate. Am să mă 
refer la punctele de vedere exprimate în arti
colul „Două soluții și avantajul lor", apărut în 
„Scînteia" nr. 6576. Din practica muncii noastre 
ne-am dat seama că actuala metodologie reflectă 
în insuficientă măsură elementele esențiale care 
condiționează nivelul productivității muncii și 
dinamica acestui indicator. Este vorba de volu
mul de muncă vie necesară pentru realizarea 
lucrărilor, de gradul de mecanizare a procesului 
de producție, care intervin ca elemente compo
nente în volumul producției globale. In calculul 
producției globale sînt incluse și alte elemente, 
între care o pondere mare au volumul materia
lelor și costul acestora. In acest caz, modul de 
calcul folosit în prezent nu reflectă sarcina reală 
de creștere a productivității muncii și rezultatele 
obținute prin efortul propriu al întreprinderilor 
de construcții.

După părerea noastră, cele două soluții de cal
cul și de urmărire a productivității muncii, 
sugerate de autorii articolului, au menirea de a 
stabili elementele care determină în mod real 
nivelul productivității muncii. Mărimea factori
lor influenți se poate preciza cu destulă ușurință 
prin actualul sistem de evidență statistică. Sub-

linierea principiilor de calcul al productivității 
muncii în construcții-montaj, pe baza „produc
ției convenționale", ca și exemplificarea dată în 
articol reușesc în mare măsură să atragă atenția 
asupra unei căi de planificare mai rațională. 
Această metodă, corelată cu raportarea produc
ției convenționale la numărul orelor efectiv rea
lizate pe șantiere, ar conduce la o determinare 
mai aproape de realitate a productivității mun
cii. Totodată, s-ar înlătura tendința unor con
duceri de șantiere de a executa cu prioritate 
lucrări cu valori mari, de a folosi regimul de 
lucru prelungit, care deformează nivelul acestui 
indicator.

Cea de-a doua metodă, bazată pe raportarea 
salariului mediu la ponderea fondului de salarii 
în totalul producției globale, reprezintă o încer
care de determinare a productivității muncii în 
funcție de anumite elemente care oglindesc con
dițiile de lucru pe șantiere. Stabilirea influenței 
acestor elemente comportă însă un volum în
semnat de muncă, o evidență statistică mai dez
voltată decît cea care se ține în mod obișnuit pe 
șantiere. Consider că metoda poate fi aplicată 
experimental pe unele șantiere, pentru a se pu
tea trage concluzii privind eficiența ei practică, 
atît ca metodă de planificare cît și ca mijloc de 
urmărire a productivității muncii. Socotim im
portant ca economiștii și specialiștii de pe șan
tiere să-și unească eforturile pentru a concreti
za elaborarea într-un timp cît mai scurt a unei 
metodologii corespunzătoare.

Ing. Vasile PAȘCANU
director adjunct al Direcției plan 
economic din Ministerul Industriei 
Construcțiilor

In unități 
naturale — da !

Articolele publicate cu privire la planificarea și calculul productivității muncii în construcții 
mi-au reținut atenția. Aș dori să insist îndeo
sebi asupra problemei stabilirii productivității 
muncii în unități naturale, metodă pe care o 
socotesc aplicabilă în construcțiile de locuințe. 
La grupul nostru de șantiere urmărim, de a- 
proape patru ani, acest indicator în ore pe apar
tament. înainte de a se introduce această 
metodă, productivitatea muncii era scăzută 
deoarece se irosea o mare cantitate de ma
noperă la unele lucrări, în special la cele de 
regie; de pildă, la un apartament se consumau 
în medie 50 de ore numai pentru confecționarea 
și montarea schelelor, 40 de ore pentru refaceri 
și completări, 70—80 de ore pentru curățenie. In 
vederea înlăturării acestui consum nerațional de 
timp s-a trecut la planificarea numărului-limită 
de ore pe apartament și pe faze de execuție (in
frastructură, rezistență, finisaje, instalații), con
comitent cu folosirea unui sistem de evidență o- 
perativă. Consumul de ore pe apartament s-a 
redus în medie, de la un an la altul, cu 180 de 
ore în cazul structurii de zidărie portantă și cu 
aproape 100 de ore la blocurile din beton armat 
monolit. Aceasta ne-a dat posibilitatea să calcu

lăm pe baze mai reale creșterea productivității 
muncii.

După introducerea metodei orelor pe aparta
ment, am ajuns și la alte concluzii. Pentru ridi
carea „la roșu" a unui apartament în structură 
de zidărie, portantă se consumau în medie 500 
de ore, iar pentru finisaje — 900 de ore; îh timp ce valoarea producției în cele două faze era a- 
proximativ aceeași! Că noua metodă este mai 
avantajoasă reiese și din următorul exemplu. In 
prima jumătate a anului trecut, șantierul n'r. 1 
Ploiești-nord a realizat la finisaje o productivi
tate medie lunară de 2 500 lei pe muncitor, iar 
șantierul nr. 2 Ploiești-sud o productivitate de 
3 500—4 000 lei la lucrări de rezistență. In a doua 
jumătate a ahului situația s-a inversat. Trecînd 
la finisaje, șantierul nr. 2 — deși nu a slăbit 
ritmul lucrărilor — apărea, în lumina calculelor 
valorice, cu o productivitate scăzută. Aprecierea 
acestui indicator după consumul de ore pe apar
tament înlătură o astfel de situație anacronică.

După cum am arătat la început, calculul pro
ductivității muncii în unități naturale se poate 
aplica la construcțiile de locuințe, intrucît pro
ducția are un caracter mai omogen. Din iniția
tiva C.S.C.A.S. s-au făcut analize periodice, s-au 
organizat schimburi de experiență, simpozioane, 
consfătuiri. Generalizarea metodei, cu toate a- 
vantajele certe ce le prezintă, se face însă greoi. 
Ar fi bine ca specialiștii de la ÎNCERC și 
C.S.C.A.S. să finalizeze studiile întreprinse în 
acest domeniu.

Ion TOMESCU
economist, Grupul de șantiere nr. 1 
Ploiești
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PUNCTE DE VEDERE

ÎNTOARCEREA filarmonicii
„GEORGE ENESCU" 
DINTR-UN TURNEU 
ÎN BULGARIAMiercuri s-a înapoiat din R. P. Bulgaria, orchestra simfonica și corul Filarmonicii de stat „George Enescu" împreună cu corul de copii al Palatului pionierilor, care au participat la Festivalul international „Zilele muzicale de la Ruse". Sub bagheta dirijorului Mircea Basarab, artiștii romîni au interpretat Simfonia I-a de George Enescu și cantata Carmina Burana de Karl Orff. Concertul, la care au asistat personalități ale vieții cultural-artistice din Bulgaria și alte țări, un numeros public, s-a bucurat de un deosebit succes. (Agerpres)
Teatru pe discCasa de discuri „Electrecord' a scos de sub presă două noi discuri microsion (16 turații pe minut) din colecția de „Teatru pe disc".

Capodopera lui Shakespeare 
„Hamlet", în adaptarea audio a lui Mihnea Gheorghiu după traducerea lui Ștefan Runcu, a fost înregistrată în regia artistică a lui Mihail Zirra. Muzica este semnată de Paul Hurmuzescu, iar regia muzicală de Romeo Che- laru. Din distribuție : Ludovic Antal (Claudius), Constantin Co- drescu (Hamlet), Willy Ronea (Polonius), Silviu Stănculescu (Horatio), Tanți Cocea (regina Danemarcei), Elena Sereda (Ofelia), Marcel Anghelescu (Groparul) și alții. Prezentarea înregistrării : Vera Călin.Cunoscuta piesă a lui Mihail Sebastian „Ultima oră" a fost transpusă pe disc de regizorul Moni Ghelerter. Rolurile piesei sînt interpretate de Costache An- toniu (profesorul Andronic), Ion Finteșteanu (Grigore Bucșan), Niki Atanasiu (Borcea), Marcela Rusu (Magda), Carmen Stănes- cu (Gabi), Ion Talianu, Maria Voluntary Jenică Constantinescu, Alex. Demetriad, Șerban Iamandi, Dobre Ene, Ion Horațiu și alții. Crainicul : Sorin Balaban. Prezentarea înregistrării : Radu Popescu.Discurile poartă numerele de catalog EXE — 0169 (Hamlet) și EXE — 0176 (Ultima oră).

Apariția unul volum Labiș tn „Biblioteca pentru toți' invită la meditație. La mai puțin de un deceniu după moartea poetului, consacrarea științei literare se Intîlnește fără greș cu consacrarea pe care o dau tirajele de zeci de mii de exemplare epuizate nu știi cînd. Nicolae Labiș e pentru noi mult mai mult decît un excepțional talent care s-a stins nedrept de prematur. El a intrat în conștiința contemporanilor ca reprezentant de frunte al generației sale. Și nu zadarnic cenaclurile începătorilor îi aleg numele ca emblemă. Și nu zadarnic critica încearcă să întrevadă în unele debuturi scăpărarea „unui nou Labiș'. Evident, nu pentru că B^tr pune problema de a imita o formulă (în diversitatea de stiluri și profiluri ale poeziei noastre aplicarea unui tipar nivelator este de neconceput), ci pentru că Labiș a intuit adînc și a exprimat spiritul vremii sale. Autorul „Primelor iubiri' e dintre aceia care au deschis un drum în artă : el a descoperit, cu ușurința copilului de geniu, adevăruri simple pe care alții le pierd uneori încîlcindu-se în meandre. PaTcurgîndu-i cartea te întorci la izvoarele veșnice și mereu noi ale poeziei.Intr-un volum de patru sute de pagini nu vel întîlni o singură strofă așternută de dragul efectului sau al jocului de cuvinte. Labiș n-avea nevoie să fie „abscons* ca să producă impresie, ideile nu-i stînjeneau inspirația. El este deopotrivă poet cînd scrie poezie de dragoste sau poezie militantă, baladă, confesiune sau pastel. Versul era una cu ființa lui, tot ceea ce-1 pasiona și II înflăcăra în viață trebuia să izbucnească în cîntec. Tocmai de aceea crezul său comunist a înscris — cum

SUGESTII

Arta rominească 
din secolul XX, 
in Muzeul R. P. Romine

Marius BUNESCU Vechi și nou in Capitală

mei ; întîlnim de asemenea compoziții 
puternice, precum „Momentul revolu
ționar 1848“, al lui Virgil Almășan, pic
tură plină de coeziune, chiar dacă 
uneori liniile desenului său apar sur
prinzător frînte. In chip nimerit, expo
ziția însumează reușite ca acelea pe 
care ni le-au adus ultimele pînze ale 
lui Paul Gherasim („Joc de copii", de 
exemplu).

In unele tablouri ne-a întîmpinat o 
aleasă ținută picturală, plină de dis
creție, — de pildă în „Natura statică" 
a lui Aurel Cojan ; în altele, însă, cău
tările artiștilor, deși interesante, n-au 
acest timbru organic, par cam întîm- 
plătoare. O anume tendință de a îm
păca pe toată lumea, în detrimentul 
unei selecții hotărît riguroase, a făcut 
să apară în expoziție și lucrări de o 
calitate prea sumară, de-pildă peisa
jul lui Eugen Crăciun. în schimb, te 
surprinde să nu-i afli în această se
lecție, mai ales printre sculptori, pe 
cîțiva dintre artiștii mai tineri care s-au 
afirmat pregnant în ultima vreme. Sem-

de după 23 August, și în opera ar
tiștilor dintre cele două războaie. E 
nevoie să fie, însă, prezentate cu ma
ximă elocvență și vigoare, printr-o se
lecție și printr-o expunere demne de 
ținuta întreagă a muzeului nostru. Dacă 
unii dintre pictorii noștri mari din tre
cut, de pildă Petrașcu și Pallady, se 
înfățișează în Muzeul de Artă la ade
vărata lor dimensiune, operele lor al
cătuind ansambluri pe deplin repre
zentative, nu tot așa stau lucrurile cînd 
este vorba despre alfi pictori care au 
ilustrat secolul nostru. Luchian, de 
exemplu, ctitorul artei noastre mo
derne, nu se bucură în muzeu de 
prezentarea convingătoare pe care o 
merită. Dintre cele 35 de lucrări ex
puse, aș spune că circa 15 nu-l ser
vesc. Lipsesc faze importante ca a- 
ceea definită prin cunoscuta priveliște 
a „Sălciilor de la Chiajna". Minunatul 
peisaj „La marginea satului", făcut „cu 
sufletul” — cum spunea Luchian — 
unde prezența artistului e așa de ar
zătoare încît meșteșugul nici nu se

Cu achiziții făcute în ultimii 
doi ani, Muzeul de artă al R. P. 
Romine a organizat o Expoziție de 
artă contemporană rominească. Ea are 
meritul de a atrage atenția în chip 
prestigios asupra unora dintre creațiile 
recente ale artiștilor noștri, găzduite în 
acest cadru impunător pe care-l oferă 
principalul muzeu al țării. Vegheată de 
unele lucrări semnificative, cum e pa
tetica sculptură a lui I. Vlad care-l 
omagiază pe Luchian, expoziția ne în
deamnă să gîndim arta noastră con
temporană în lumina unei nobile con
tinuități.

Evident, nu tot ce se găsește în a- 
ceasiă anticameră a muzeului va pă
trunde în fondul său de valori defi
nitive. Dar tocmai expunerea acestor
lucrări în incinta muzeului ne obligă
să le considerăm cu gravitate, să gîn
dim temeinic asupra îndatoririlor noa
stre artistice, asupra mijloacelor prin 
care putem dărui valori cît mai solide 
culturii romîneșfi.

Impresionează, în această expoziție, 
diversitatea talentelor și varietatea cău
tărilor. Sînt prezenți artiști din toate 
generațiile, de la maeștri unanim res
pectați ca Dumitru Ghiață, pînă la foar
te numeroase tinere talenfe. Expoziția 
ne ajută să intuim efervescența care ca
racterizează plastica noastră. Întîlnim 
aici lucrări de o matură respirație, ca 
acel interior de „Cazangerie la Grivița 
Roșie”, în care H. Catargi izbutește 
o rezolvare echilibrată și caldă a fe-

nalăm aceste lacune și inadvertențe toc
mai pentru că menirea expoziției este 
să-i dea vizitatorului o imagine cît 
mai concludentă asupra artei noastre 
din ultimii ani.

E adevărat că expoziția pare prea 
încărcată, că tablourile vaste nu au 
respirația necesară, părînd oarecum în
grămădite în rînd cu celelalte de for
mat mic. Aceasta se întîmplă din pri
cina selecției nu îndeajuns de severe, 
dar și din cauza felului cum sînt a- 
lăturate lucrările, uneori mai mult după 
criterii exterioare, cum ar fi asemă
nările gamei cromatice — sînt serii de 
tablouri roz-violet, spre exemplu, — 
decît după afinitățile adînci de gîn- 
dire plastică. O sală de muzeu trebuie 
armonizată așa fel, încît să aibă în ve
dere, în primul rînd, similitudinile de 
stil și de concepție dintre tablouri, a- 
dică elementele care să permită' o si
tuare științifică a lucrărilor.

Probleme asemănătoare, privind se
lecția și organizarea expunerii, se pun 
și în sălile Galeriei Naționale. Gîn- 
dul te duce firesc într-acolo : afît suc
cesele cît și neîmplinirile din expo
ziția de arfă contemporană, recent 
deschisă, îți întăresc convingerea că 
înnoirile cele mai temeinice au la bază 
o evoluție sprijinită pe un teren solid, 
pe niște valori certe și la îndemînă, 
mai ales de școală națională, pe care 
să te bizui și către care să întorci 
mereu capul.

Astfel de valori avem și în plastica

spunea Tudor Vianu — „în poezia politică a vremii una din paginile cele mai adevărate și mai răscolitoare'.Labiș nu poza, nu încerca să-și inventeze o individualitate (o aveai), voia doar să cerceteze oamenii și faptele vremii sale și să extragă poezia lor, se dorea „un om care-și tratează temele". „Secretul' lui Labiș era oul lui Columb al artei din- totdeauna : el nu se căuta doar pe sine, ci adevărul. Sensibilitatea poetului era întoarsă, avid, spre realita
LABIȘ

în „Biblioteca pentru tofi“
te, cu o nerăbdare frenetică de a afla, de a înțelege, de a iscodi e- sența lucrurilor. Creația lui e necontenită căutare și experiență, dar nu experiență sterilă de laborator, ci căutare a vîrstelor și a treptelor cunoașterii. Amintirile copilăriei — anii războiului, ai secetei — sînt legate de primul contact cu misterele din plin absorbite ale firii și cu contrastele tragice, abia intuite, ale existenței sociale. In „Moartea căprioarei", băiatul înfometat care mușcă plîngînd din carnea animalului ucis trăiește, sub o tensiune copleșitoare, revelația unor adevăruri crude. Adolescența e anotimpul „primelor iubiri" legate indisolubil de prefacerile determinate de „Partidul comu- 

nlst înaintînd'. Labiș nu evită epicul, faptul de viață, cele mai multe dintre poeziile sale evocă „locuri și întîmplări", chipuri; chiar și poemele filozofice au o formă parabolică, o desfășurare convențională în timp, pentru că poetul nu adoptă poziția unuia care „filozofează", ci a a- celuia care descoperă lumea. De la realitate la cugetare nu se deschidea pentru el acea prăpastie care transformă jocul ideilor într-un „joc al ielelor", ci era o continuitate firească a univer-

sului: „Am iubit de cînd mă știu / 
Cerul verii străveziu, / Despletitele 
răchite, / Curcubeiele pe stînci / Ori 
pădurile adînci / (...... ) M-a înfiorat
ades / Tot ce gîndurile țes; / Pe al 
filelor polei / Dansuri repezi, legă
nate, / De pe arcuri înstrunate, / Să- 
getarea de idei... / Toată-această 
măreție / Ne-a fost dată din vecie..."Exprimînd trăiri bogate și complexe, poezia sa a atins o profunzime de gîndire uimitoare, mai ales pentru un scriitor care și-a încheiat creația la vîrsta de douăzeci și unu de ani. Aflîndu-te în fața unei culegeri antologice îți dai seama că Labiș nu și-a ales aproape niciodată subiecte „ieșite din comun', că a- bordează de predilecție marile teme

Al. CIUCURENCU Natură statică

mai vede, este singurul din perioada 
Moinești ; iar cele cîteva opere de 
mare prestigiu ca „Anemonele", 
„Scurteica verde", „Garoafele", și a- 
cel obsedant autoportret atins de ge
niu, cunoscut nouă cu numele de „Un 
zugrav" — care, poate, ar trebui ex
pus separat. — își pierd din impor
tanță, amestecate printre lucrări pre
cum „Case la Bănești", „Car cu boi", 
care deformează imaginea de ansam
blu a pictorului. Readucerea unor lu
crări dispersate în provincie și com
pletarea colecției cu achiziții noi se 
impune, pentru a se putea realiza o 
prezentare a lui Luchian conformă cu 
dimensiunile personalității sale.

Nici Șirato, nici Tonitza, nici Ște
fan Dimifrescu nu sînt reprezen- 
tați cu cele mai realizate lucrări 
ale lor ; la Francisc Șirato, dintre cele 
5 lucrări expuse, „Florile” singure sînt 
de o ținută deosebită ; Iser ar trebui 
completat cu lucrări din faza lui mai 
severă, reprezentată prin Țăranii săi, de 
o sobră gravitate ; Camil Ressu ar tre
bui, poate, întregit cu acel „Autopor
tret în roșu”, de o rigoare florentină, 
mult mai expresiv decît portretul pic
toriței Nina Arbore. Al. Steriadi n-are, 
în muzeu, picturile capabile să dove
dească din plin sensibilitatea lui stră
lucitoare ; de Ciucurencu, de aseme
nea, nu sînt în Galeria Națională des
tule piese de mare vibrație. Cred, de 
asemenea, că ar trebui să se profite 
de retrospectiva I. Țuculescu pentru a 
îmbogăți reprezentarea acestui pictor 
în muzeu. Prin asemenea completări, 
printr-o selecție mai strictă a lucrări
lor, renunțîndu-se la piese de o cali
tate discutabilă, precum unele dintre 
tablourile lui Schweitzer-Cumpănă, A- 
brudan și ale altora, s-ar evita impresia 
de aglomerare compozită și nesemnifi
cativă pe care o dă, pe alocuri, Gale
ria Națională. E nevoie de o revizuire 
mai exigentă a selecției, în sălile Ga
leriei Naționale, tocmai pentru ca mu
zeul să-și exercite mai deplin misiu
nea sa înalță de școală a gustului pu
blic.

De asemenea muzeul, care în an
samblul său, ca prezentare și organi
zare, este de un nivel incontestabil, ar 
cîștiga, cred, dacă ar urmări să ilustre
ze și în sălile Galeriei Naționale afi
nitățile de gîndire dintre artiști, cu
rentele care au caracterizat arta noa
stră ; astfel încît expunerea să devină 
mai unitară și mai instructivă, creînd, 
în vizitator, obișnuința de a vedea fe
nomenul artistic romînesc așa cum s-a 
dezvoltat el, în contextul artei mon
diale, al unor raporturi istorice, nu Ca 
o simplă alăturare de personalități izo

„uzate' ale dragostei, ale muncii, ale durerii și morții, ale luptei pentru mai bine. N-avea dreptate oare Camil Petrescu, spunînd că scriitorii mari nu sînt niciodată originali ? „Sînt profunzi, sînt cuprinzători, lu- cizi și de mari proporții. Dar originali nu (...) Dovadă opera lui Ibsen și dovadă opera lui Shakespeare, cel mai puțin original dintre toți scriitorii lumii". Labiș caută mereu esențialul, semnificativul și nu se teme de „banalitatea" temelor, a- tunci cînd ele îl pot conduce spre a- devăruri fundamentale ale omului și ale epocii lui. De la motivul cel mai tradițional al idilei în codru, de la căderea răzvrătitului Icar, de la discuția cu muza istoriei („Clio") în linia scrisorilor eminesciene sau a e- pistolelor lui Grigore Alexandrescu — și pînă la imaginea muncitorului care mîngîie cu degetele aspre, „arse de șpan" floarea gingașă („Liliacul timpuriu") sau a tînărului o- țelar privit ca un Prometeu al evului nostru, Labiș dezvăluie poezia a- colo unde un spirit superficial și un talent mediocru s-ar fi oprit la clișee.Puternica personalitate poetică a lui Nicolae Labiș, așa cum o cunoaștem astăzi, nu s-a format în retortele izolării de viață, ci în tumultul luptelor și „iubirilor* cu care el s-a contopit ; versurile poetului de 19, de 20 sau de 21 de ani au un echilibru de conținut și formă care-i permite să meargă pînă la marș sau manifest, cu acea tehnică subtilă ce dă expresiei aparent brutale sau prozaice valori neașteptate. Rima, ritmul, mai rar versul alb, sînt la el respirația normală a cuvintelor.Definind poezia, Labiș ne îndemna să deslușim Îndărătul „implicațiilor 

late. Astfel, climatul concret al artei 
noastre s-ar reconstitui mai fidel.

Expunerea lui Tonitza și Șirato în 
atmosfera lui Luchian, ca unii care i-au 
continuat suflul, ar duce la o mai bună 
înțelegere a artei lor, la evidențierea 
dragostei justificate pe care Tonitza 
i-o purta marelui său înaintaș. O altă 
tendință în pictura noastră, caracteri
zată prirț preferința acordată desenu
lui și printr-o mare rigoare de con
strucție, ca o reacție împotriva epigo- 
nismului grigorescian, i-ar reuni pe un 
Camil Ressu, pe un losif Iser și Ște
fan Dimifrescu. Lîngă pictorii de for
mație impresionistă, Nicolae DărăscU 
și J. Al. Steriadi, ar putea fi asociat 
un alt grup care s-a dezvoltat din 
post-impresionism, în care strălucește 
o personalitate lirică puternică, Lucian 
Grigorescu.

Alte căutări, ca acelea ale lui Gh. 
Petrașcu, ale lui Dumitru Ghiață —• 
care s-ar cuveni expus cu un număr 
important de lucrări de înaltă calitate, 
de felul „Tîrguiui” — precum și creația 
lui Ion Țuculescu ar forma împreună 
o ambianță de tradiție romînească, ei 
intuind, prin elemente folclorice, un 
drum de artă națională, apt să atingă 
rigoarea muzeelor. O altă filiație in
teresantă este aceea reprezentată de 
Teodor Pallady, artist de mare presti
giu și respirație, care s-ar cuveni în
cadrat cu Alex. Ciucurencu — liric 
luminos, pornit din fauvism și dezvol
tat din Luchian și Pallady — și, de 
asemenea, cu H. Catargi și Vasile Po
pescu. In sfîrșif, s-ar cere conturat și 
grupul constructiviștilor, cu M. H. Maxy, 
Mathis Teutsch, Cornel Mihăilescu și 
Nutzi Acontz.

Aceste tendințe, prezentate cu grijă 
și completate și cu celelalte persona
lități, ca acelea ale lui Corneliu Baba, 
legat mai mult de Grigorescu și de 
pictura de muzeu, Marius Bunescu, ar 
da o imagine mai ordonată, mai 
coerentă a picturii dintre cele două 
războaie, Cît despre Brâncuși, el tre
buie prezentat aparte și în cea mai 
bună lumină, ca unul care este o glo
rie a poporului nostru, cu un aport 
recunoscui la cultura lumii.

Se înțelege, aceste sugestii nu vor 
decît să sublinieze importanța unei 
prezentări riguroase a patrimoniului 
nostru artistic, așa cum muzeul a rea
lizat-o în alte domenii. Străinii care 
vizitează Galeria Națională și miile de 
oameni sefoși de cultură care străbat 
aceste săli vor putea găsi astfel în 
muzeu dovada cea mai vie, cea mai 
expresivă despre puterea creatoare a 
poporului romîn.

Pavel CODIȚA

și rămurișurilor pure", fierbinți și sftșietoare întrebări („Poezia"). Respingea versificația anostă, împăcată cu sine ; el era pentru o poezie care 
„să cheme, să doară, să cheme-n 
vibrări repetate / Lumea la fapte și 
la luciditate". Imaginea luptei cu inerția, care străbate a doua și ultima sa culegere de versuri, exprimă în modul cel mai adînc sensul epocii socialismului. Inerția, nepăsarea, somnolența sînt echivalate cu moartea. Plictisului ca suprem dușman al vieții („Nu rana-i fu osînda lui Pro
meteu. Vulturul / 11 plictisea, cioc- 
nindu-l monoton") poetul îi opune neliniștea creatoare, îndrăzneala celor ce făuresc o lume nouă. In „era entuziasmului' există și un „entuziasm al întristării', momentul de nesiguranță sau de amărăciune pe care-l depășești în furtunile bătăliei e omenesc — lașitatea și apatia a- parțin însă regnului mineral. Comunistul e pentru Nicolae Labiș antipodul indiferenței, întruparea exemplară a elanurilor și energiilor nepietrificate :
Vibrație — pentru ziduri de granit, 
Vibrație pentru un om obidit, 
Vibrație pentru visare,
Inimă, lacrimă, floare, 
Pentru greșeală, pentru păcat, 
Pentru copil și bărbat
Pentru speranță, vibrație, 
Pentru ale dansului ritmuri și grație, 
Pentru dansul de flăcări și roți — 
Nimic pentru tine, tot pentru toți.Universul lui Labiș e al nostru, al celor de acum și de aici. Mai trebuie adăugat ceva pentru a explica popularitatea scrierilor sale ?

Andrei BALEANU

PIESA
ORIGINALĂ
Au trecut mai bine de șase luni de la primul gong al acestei stagiuni ce se desfășoară viu și interesant. A trecut mai bine de jumătate din stagiunea aceasta plină de realizări. Piesele romî- nești puternice, adînci, inspirate din viața contemporană continuă încă să fie puține.Sîntem cu toții martorii realizărilor dramaturgice ce au jalonat ultimele două decenii. In dramaturgia noastră au apărut de-a lungul acestor ani opere valoroase care o- glindesc lupta dintre nou și vechi, procesul de descompunere a societății burgheze și de clădire a societății socialiste, lupta cu inerția trecutului, formarea omului nou, făuritor al societății eliberate de exploatare. Este suficient de a pomeni, de pildă, cele mai bune piese ale lui Horla Lovinescu. Sîntem totodată conștienți de exigențele sporite ale publicului nostru. Față de aceste exigențe, în ultima vreme scriitorii noștri de teatru au dat prea puțin în raport cu condițiile create lor și teatrelor dramatice. Deși numărul lucrărilor originale reprezentate este destul de mare, conținutul și calitatea unora, profunzimea cu care ele abordează probleme fundamentale ale vremii noastre lasă de dorit.
După părerea mea premisele ce se cer pentru ca o dramaturgie să crească în mod viguros sînt : existența unei realități bogate în sensuri, tumultuoasă în desfășurare, animată de oameni interesanți și complexi; e- xistența unei literaturi dramatice înconjurătoare aleasă din cele mai bune producții mondiale, care, reprezentată fiind concomitent pe scenele teatrelor, să creeze un climat artistic în care calitatea unei noi producții să fie stimulată de a atinge un grad cît mai înalt de perfecțiune; existența unor oameni devotați — directori, regizori, actori, scenografi — care să știe să depisteze tot ce este mai interesant în literatura originală și acesteia să-i dea forma artistică cea mai elevată. Aceste condiții pe care le-am formulat — nu pentru a fi socotite dogme, ci pentru a ușura discuția — își găsesc în anii noștri, în țara noastră, o prezență puternică. Realitatea noastră înconjurătoare ne fascinează zi de zi prin dezvoltarea ei pasionantă. Complexitatea ei, marea ei putere de sugestie a fost exprimată de nenumărate ori, printre altele, în excelente scrieri ale unor romancieri, nuveliști și poeți. In ultimul timp au apărut teatre noi cu profiluri bine determinate, animate de Radu Beligan, Liviu Ciulei, Horia Lovinescu, Radu Penciu- lescu și alți oameni de meserie, a- leși dintre cei mai buni profesioniști și artiști, pasionați animatori. De asemenea, în teatrele noastre se joacă cei mai mari autori ai lumii și numeroase opere de seamă ale literaturii dramatice contemporane își găsesc locul pe scenele noastre. îndrumați de adevărați oameni de teatru, actorii noștri tineri și vîrstnici au dat publicului nostru remarcabile succese. „Luna dezmoșteniților", „Opera de trei parale", „Troilus și Cresida", „Biedermann și incendiatorii", „Doi pe un balansoar", spectacolul Caragiale de la Teatrul Mic etc. — pentru a pomeni cîteva din ultimele spectacole — ar putea fi jucate pe orice scenă străină, întrunind după părerea mea — și a multor vizitatori străini, de altfel — sufragiile chiar ale celui mai exigent public european.Și totuși... în acest moment excelent de teatru, piesa romînească bogată în idei ale vremii noastre apare cu zgîrcenie. Mă refer la piesa în slujba căreia să ne punem toată pasiunea — actori, regizori, scenografi, tehnicieni — și să-i dăm forma unui mare spectacol de artă teatrală romînească.Din repertoriul teatrelor noastre fac parte piese valoroase ale literaturii dramatice occidentale, alese dintre lucrările care abordează mari conflicte contemporane de pe poziții lucide, opere cu mesaj social și uman, în care își găsesc o vie caracterizare trăsături esențiale ale lumii capitaliste de azi, aducînd un aport însemnat la cunoașterea și înțelegerea societății respective.Unii dramaturgi ca Durrenmatt, Ionescu, Miller (pentru a lua numai trei exemple) își plasează operele în centrul marilor probleme contemporane ale lumii occidentale, în mijlocul unor întrebări cruciale ale epocii noastre. în „Fizicienii", de pildă, Durrenmatt își pune problema pericolului de a se transforma cuceririle științei în instrumente ale celui mai nimicitor război; „Rinocerii" lui Ionescu ne arată omul în societatea capitalistă amenințat de primejdia dezumanizării ; „Moartea unui comis-voia- jor" de Miller dezvăluie, printre altele, deprecierea omului împins, în capitalism, la marginea vieții, degradarea lui morală.Dramaturgia originală este și trebuie să fie angajată în marile dezbateri ale veacului nostru. Prin cele mai bune lucrări, ea își spune cuvîntul în aceste dezbateri. Dar în ultimele stagiuni s-a manifestat în literatura noastră dramatică în special o creștere a numărului de comedii care cu un ton vodevilesc analizează superficial viața, în aspectele ei minore. Micile aventuri ex- traconjugale, existența sau neexis- tența centrilor înaintași, dacă dragostea este un obiect de glumă sau nu, cearta între două cooperative agricole de producție pentru un flăcău chipeș etc. — iată temele 

abordate în piese ca „Băieții veseli", „Dragoste, poveste nouă", „Căsătoria nu-i o joacă", „Milionarii", „Maria", „N-avem centru înaintaș", „Mirele furat" și altele.O altă tendință este aceea de a se organiza pe scenă unele discuții despre viață, despre producție, despre fericire și apoi a se trage o concluzie moralizatoare pe un ton sec, impersonal — măsurat parcă cu rigla de calcul. Exemplul tipic pentru acest gen de teatru îl reprezintă, după părerea mea, Dorel Dorian, de altfel unul dintre cei mai talentați dramaturgi ai noștri. Literatura lui dramatică atacă mai întotdeauna teme importante ale vieții noastre contemporane. Tonul ușuratic nu-i este propriu, întrebarea gravă, neliniștitoare, se face simțită în dialogul său. Din păcate, modul rece, uscat, neconvingător, în care prezintă publicului temele ce le atacă nu face pe spectatori să urmărească cu emoție dezbaterea ideilor prezentate. Avem nevoie de o dramaturgie a marilor pasiuni, de texte und' %h- fruntările dramatice — puternice și viguroase — să ajungă la mintea și la inima spectatorilor. Avem nevoie de piese care să oglindească problemele vieții și să le dea o desfășurare tumultuoasă, largă, profund umană.Au apărut în literatura noastră dramatică prea multe comedioare și prea multe seci discuții scenice, piese ce se limitează la glume sau doar la schimburi de păreri. Lip- șește în multe piese patosul pasiunilor noastre contemporane. Nu sînt suficiente piese care să reflecte marile frămîntări creatoare ale socialismului, piese închiriate eroului socialist, eroului cotidian, care a răsturnat prin luptă lumea cea veche, a schimbat din temelie viața țării noastre și s-a transformat pe sine, eroul însuflețit de idealurile epocii noastre comuniste.Nu de mult a avut loc pe o scenă bucureșteană premiera piesei „Stă- pînul apelor", scrisă de un debutant, de Constantin Pastor. Piesa are o serie întreagă de stîngăcii, de idei neduse pînă la capăt, stîngăcii inerente oricărui început. Dar ceea ce m-a atras către această piesă și ceea ce a făcut să fie primită bine de public este tocmai adevărul de viață conținut în ea, pasiunea conținută în replicile ei. Desfășurarea piesei nu înfățișează un fapt real, dar mi s-a părut că sintetizează, prin generalizare, zeci de momente asemănătoare. Situațiile imaginate de autor capătă putere de generalizare tocmai pentru că au în ele seva și pasiunea multor situații asemănătoare, exprimînd ciocnirea dintre gîndirea egoistă, individualistă și atitudinea nouă față de om a comuniștilor, care pun pe primul plan omul ca maximă valoare a societății. Nu vreau nicidecum prin acest exemplu să prezint un model — ci să arăt că ceea ce poate trezi interesul omului de teatru, al regizorului, precum și al publicului, e tocmai vibrația și autenticitatea situațiilor de viață cuprinse în text.
Înseși realitățile de zi cu zi dau de o parte piesele cu conflicte inventate, piesele cu desfășurări schematice, acele texte unde încă de la primul tablou premisele sînt puse în așa fel încît prevezi sfîrșitul a- proape înainte de a începe spectacolul. Neveridicitatea conflictului, insuficienta argumentație psihologică, artificialitatea au făcut ca o serie întreagă de piese scrise de autori cunoscuți sau de debutanți să vadă lumina rampei fără succes. Este cazul, pentru a mă refer) doar la stagiunea trecută, al unor- piese ca „Prietenii" de L. Demetrius sau „Judecata" de T. Boșca.Atunci cînd o piesă surprinde realitatea în ceea ce are ea mai eșpnțial, transformînd observația autentică în imagini sensibile, ea devine o piesă bună, foarte bună, intră în fondul permanent al dramaturgiei. Este cazul piesei „Mielul turbat" de Aurel Baranga (pentru a da doar un singur exemplu). Am pus în scenă această piesă la 10 ani după primul ei succes pe scena Teatrului Național. Publicul a primit cu mare căldură și deosebit interes noua montare, pentru că autorul însuflețise în text relații autentice; și de asemenea pentru că le dăduse o formă artistică deosebită. Este normal să fii atras de o piesă în care găsești după ani și ani de zile valori, adevăruri sociale, excelent surprinse de autor — și este normal să te pasioneze un astfel de text în care realitatea capătă o expresie artistică reliefată, original?Nu pot încheia rîndurile de fa4 fără să subliniez încă o dată <Să autorii dramatici ne-au dat prea puțin în raport cu bogăția realității înconjurătoare. Spun aceasta cu regretul unui slujitor al teatrului care vrea să se dedice mai mult literaturii originale romî- nești, dar care nu găsește întotdeauna texte pasionante — și în același timp cu convingerea că a- vem toate condițiile necesare și talentele care ne pot da piese de mare valoare, încărcate de semnificații majore ale vieții pe care o trăim. Nu există mai mare satisfacție pentru un regizor decît să monteze o piesă originală contemporană bună, cu adevărat bună, autentică, profund autentică, umană și convingătoare, piesă care să oglindească în imagini reliefate viața bogată de azi a poporului nostru, constructor al socialismului.

Dinu CERNESCU
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ACAD. MARIUS NASTA

Miercuri, la studioul cinematografic „Alexandru Sahia" s-a deschis colocviul redactorilor șefi, membri ai Asociației internaționale a preseifilmate. Participă reprezentanți ai 14 jurnale cinematografice de actualități din diferite țări europene.(Agerpres)

PRIMIREA
DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ALEXANDRU DRĂGHICI, 

A AMBASADORULUI FRANȚEIMiercuri, 7 aprilie, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru Drăghici, a primit în audiență protocolară pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Franței la București, Jean Louis Pons.

Facultatea de construcții cr
oite și industriale din cadrul In
stitutului de construcții din Ca
pitală s-a mutat recent in noua 
clădire de pe bd. Lacul Tei nr. 
124. In cele 6 amfiteatre, în să
lile de seminarii și cele amena
jate pentru întocmirea proiecte
lor învață peste 1 300 de stu-

1

denți. Catedrele au la dispo
ziție cabinete de lucru. Au în
ceput să funcționeze, de aseme
nea, laboratoarele de mecanică, 
fizică, materiale de construcții, 
de geotehnică și fundații. în fotografie : Noua clădire a Fa
cultății de construcții civile și 
industriale.

A 20-a aniversare
a >> ortului po 44ar

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Din carnetul corespondentului la Sofia 0 artă străveche
La combinatul textil „Marița"

Ziarul „Sportul popular", organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă, a împlinit 20 de ani de la prima apariție.în aceste două decenii, ziarul a militat pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite de partid și guvern în vederea dezvoltării mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră, a contribuit la lărgirea activității sportive, la succesele obținute în acești ani de sportul romî- nesc în marile competiții internaționale, a prezentat în paginile sale evenimentele sportive cele mai importante. Tratînd cu competență tot mai mare diversele probleme de specialitate, ziarul a contribuit la ridicarea nivelului tehnic, a măiestriei sportive în diferite discipline. Totodată, „Sportul popular" s-a o- cupat îndeaproape de munca educativă în cluburi și asociații spor-

sportive, manifestînd înaltă exigență, corn- critică, abordînd în activitatea diferitelor

tive, organizează schimburi de experiență în rîndul specialiștilor, al sportivilor fruntași. Ridicînd în continuare nivelul tratării problemelor vieții o tot mai bativitate profunzimeverigi ale mișcării sportive, aspectele muncii de lărgire a bazei de masă a sportului, ziarul își va aduce o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea culturii fizice și a sportului.Cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a ziarului, redacția „Scînteii" felicită călduros colectivul redacțional și tehnic, pe colaboratorii și corespondenții voluntari ai „Sportului popular", urîndu-le spor la muncă și noi succese în activitatea pe care o desfășoară.

S-a stins din viață, după o lungă și grea suferință, academicianul Marius Nasta.Născut în București, la 4 decembrie 1890, Marius Nasta a urmat și absolvit Facultatea de Medicină din Capitală.A fost rului Ion căruia a Ca tînăr medic a făcut studii de specializare în Franța și S.U.A.Asistent și șef de lucrări la catedra de medicină experimentală și a- poi șef de secție la Institutul Can- tacuzino (1927—1945), medic primar ftiziolog (1935), conferențiar de fti- ziologie (1943), Marius Nasta a fost numit în 1946 profesor titular al catedrei de ftiziologie a Facultății de medicină din București, iar în 1949 director al Institutului de ftiziologie. Din 1924 el și-a consacrat întreaga activitate de cercetător, clinician și organizator problemelor tuberculozei.încă din perioada de dinaintea celui de-al doilea război mondial, numele doctorului Nasta, alături de cel al prof. I. Cantacuzino, a fost legat de introducerea vaccinării BCG în Romînia, de dezvoltarea și organizarea sanatoriilor și dispensariilor antituberculoase.După eliberare, în condițiile noi create medicine! de statul democrat

unul dintre elevii profeso- Cantacuzino, în laboratorul început să lucreze în 1912.

1
îv&

popular, profesorul Nasta a muncit cu stăruință pentru promovarea u- nui învățămînt științific al ftiziolo- giei și afirmarea unor direcții noi de cercetare, pentru formarea unei pleiade valoroase de cercetători și medici specialiști, pentru organizarea rețelei antituberculoase.In munca științifică, Marius Nasta, cercetător pasionat, a cunoscut o apreciere deosebită pentru cele peste 300 de publicații din domeniul tuberculozei, lucrări care l-au adus în 1952 înalta distincție: „Premiul de Stat al R.P.R.". In anul 1952 a fost ales membru al Academiei R.P.R.In cadrul călătoriilor făcute peste hotare, cu prilejul unor manifestări științifice internaționale, sau ca invitat pentru conferințe, acad. Marius Nasta a prezentat medicina romînească.Acad. M. Nasta a depus harnică și în conducerea Științelor medicale, între anii 1951— 1959, în sînul căreia a pus bazele Societății și revistei de ftiziologie.Pentru contribuțiile sale la dezvoltarea științei medicale, a învăță- mîntului medical superior și a ocrotirii sănătății publice, statul nostru democrat-popular a acordat acad. Marius Nasta titlul de om de știință emerit al R.P.R., de medic emerit al R. P. Romîne, ordine și medalii.Prin încetarea din viață a academicianului Marius Nasta, știința medicală romînească pierde un distins savant și profesor, un luptător perseverent ■ pentru sănătatea oamenilor.

Nu există magazin de produse textile în Sofia sau în oricare alt oraș bulgar care să nu ofere cumpărătorului, printre altele, și țesături purtînd marca combinatului textil „Marița" din Plovdiv. Explicația e simplă : „Marița’ este cea mai mare întreprindere de acest fel din țară, producînd anual peste 40 milioane metri țesături.Am avut prilejul să vizitez recent combinatul și să stau de vorbă cu cîteva țesătoare mai vîrstnice. Ele mi-au povestit că în urmă cu peste două decenii, pe același loc se a- fla o mică fabrică, în care lucrau doar vreo 200 de muncitori. Acum — spuneau ele — numărul muncitorilor e mai mare de 4 000. Secțiile de producție sînt spațioase, luminoase, utilate cu mașini moderne și continuă să fie mereu extinse. In secția de filatură, de e- xemplu, au fost montate recent încă 28 000 fuse.In ultimele luni ale anului trecut au fost date în folosință secții noi: o boiangerie, utilată cu mașini și utilaje livrate de o firmă din Danemarca, o secție de apretură și alta pentru producția de aburi. In același timp, colectivul este preocupat de îmbunătățirea calității țesăturilor și de realizarea unor noi modele și desene care să satisfacă exigențele crescînde ale cumpărătorilor. In această direcție străduințele lui se oglindesc și în cele peste 200 de exponate cu care

combinatul s-a prezentat anul trecut la Tîrgul internațional de mostre de la Plovdiv.
C. LINTE

Magistrala Adriatică
în R. S, F. Iugoslavia se con

struiește în prezent o autostradă 
cunoscută sub denumirea de magis
trala Adriatică, lungă de 1 400 km. 
Pornind din localitatea Portoroj 
din Istria, ea șerpuiește de-a lun
gul țărmului Adriaticii pînă la 
Ulțin, situat pe coasta de sud a 
Iugoslaviei. în apropierea localită
ții balneare Petrovo-na-Moru șo
seaua se bifurcă, înaintînd prin 
Muntenegru, Kosovo și Metohia 
pînă la Skoplje. Partea de auto
stradă care se întinde paralel cu 
coasta mării, pe o distanță de 700 
km, va fi gata peste cîteva săptă
mâni. De-a lungul ei au și fost con
struite numeroase magazine, ate
liere de reparat mașini, stații de 
benzină pentru aprovizionarea tu
riștilor. Totodată, au fost terminate șt alte porțiuni ale autostrăzii cum 
ar fi Petrovo-na-Moru—Titograd, 
Kolașm—Bijelo Polje din Muntene
gru. în dreptul orașului Skoplje 
noua autostradă se va întîlni cu 
marea magistrală ..Frăție-unitate" 
lungă de aproape 1100 km, care a 
fost construită cu ajutorul brigă
zilor de tineret și care străbate în
treaga țară unind între ele toate 
republicile Iugoslaviei.

In ultimii 10 ani, în Iugoslavia 
s-au construit și reconstruit în to
tal circa 8 500 km de șosele și dru
muri moderne, dintre care 4 000 
km numai între anii 1962—1964.

Recent, la Phenian, s-a redeschis 
Muzeul Central de artă populară. 
Muzeul cuprinde patru secții, în 
care sînt prezentate costume, mobi
le și obiecte de artizanat și de uz 
casnic, obiecte legate de diverse 
obiceiuri și tradiții. In prima sală 
sînt prezentate costume din timpul 
dinastiei Li (1392—1910). în cea 
de-a doua sală sînt expuse piese 
legate de obiceiurile de nuntă ca
racteristice perioadei acestei dinas
tii. în alte săli pot fi văzute casete 
de podoabă lucrate în lemn, cu in
crustați! de perle, lăzi placate cu 
argint. Veselă, porțelanuri și obiec
te de uz casnic sînt expuse în cea 
de-a patra sală. Aici poate fi ad
mirat celebrul porțelan Koryu 
(918—1392), porțelan alb din timpul 
dinastiei Li, precum și ceramică 
din timpul dinastiei Silla (57 î.e.n, 
—935). Sînt, de asemenea, expuse 
obiecte de aramă, specifice culturii 
coreene.

Secții moderne 
ia Nowa Huța i

i

cu cinsteo muncă Societății

FOTBAL In cuplajul internațional de ieri
• Rapid — Cerno More Varna 2-0 (2-0)
• Romînia — Turcia (juniori) 0-0Continuînd seria bunelor rezultate obținute de la reluarea campionatului, echipa Rapid București a debutat victorioasă în noua ediție a turneului balcanic intercluburi la fotbal : ieri, pe stadionul „23 August" din Capitală, ea a cîștigat cu 2—0 (2—0) primul meci cu formația bulgară Cerno More Varna.După o perioadă de joc egal, în care ambele echipe au ratat fructificarea cîtorva ocazii favorabile de a înscrie, rapidiștii încep să construiască atacuri mai închegate, pu- nînd deseori în derută apărarea oaspeților. La o asemenea fază (min. 18), Ion Ionescu marchează primul punct trimițînd în poarta adversă, de la numai cîțiva metri, mingea pasată cu precizie de Dumitriu II. Insistența în atac a jucătorilor Voștri este concretizată din nou în Cin. 37. Codreanu înscrie. printr-o lovitură de cap la o centrare a lui Kraus. Pînă la sfîrșitul primei reprize. cei peste 30 000 de spectatori a- plaudă cu satisfacție o serie combinații reușite ale dar scorul rămîne neschimbat. După pauză, meciul își pierde din dinamism : mulțumiți de rezultat și, probabil, menajîndu-și forțele pentru

derapidiștilor,

jocul de campionat de duminica viitoare (cu Petrolul, la București), rapidiștii slăbesc alura. Ca urmare, frumusețea spectacolului scade ; în plus, din cauza unor neatenții în a- părare și a căutării fazelor „de efect’ în fața propriei porți, n-a lipsit mult ca jucătorii bulgari să modifice scorul. Partida a fost condusă cu competență de arbitrul C. Xan- tos (Grecia).
★In deschiderea cuplajului a avut loc revanșa meciului amical dintre selecționatele de juniori ale R. P. Romîne și Turciei. După victoria obținută cu 3—0 în prima partidă, desfășurată duminică la Ploiești, reprezentativa noastră pornea favorită și în întîlnirea de ieri. Dar, după un scurt „foc de paie’, la începutul jocului, juniorii romîni au acționat lent, bătrînește, fără vlagă. ’ Scorul alb al partidei (0—0) reflectă jocul nesatisfăcător al tinerilor tri fotbaliști, acțiunile ofensive sporadice, puține la număr și coeziune. Surprinzafbare a fost, mai ales, lipsa combativității ciunii care ar trebui să-i zeze la vîrsta lor.

fidel noș- fiind fărăși a vioi- caracteri-
c. A.

La sfîrșit deSîmbătă de la ora 19 și duminică de la 18,30, la bazinul acoperit Flo- reasca din Capitală este programată întîlnirea internațională de nata- ție R. P. Romînă — R. S. Cehoslovacă. Din Iotul țării noastre fac parte, printre alții, Cristina Bala- ban, Anghel Șoptereanu, Mihai Po- toceanu și Vladimir Moraru.Echipele noastre reprezentative de 
J1' bte libere (seniori și tineret) vor ’Ini la sfîrșitul săptămînii selecționatele similare ale R.S.S. Ucrai-

săptămînănene. întrecerile se dispută în sala Dinamo din Capitală după următorul program : sîmbătă de lâ ora 18 formațiile de tineret, iar duminică de la ora 11 cele de seniori.Sezonul de dirt-track se inaugurează duminică în Capitală prin organizarea concursului „Cupa Primăverii", (de la ora 11, pe pista stadionului Dinamo). Vor participa cei mai buni motocicliști, în frunte cu Al. Datcu, I. Cucu, R. Jurcă, Al. Pop, T. Popa și Al. Sinea.

concursul motocicllst de viteză pe circuit, desfășurat duminică la
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La ___________
Constanța, au participat peste 30 de alergători. Fotografia redă un aspect 

de la turnanta din piața Ovidlu Foto : Gh. Amuza

Un atac al rapidiștilor, condus de 
I. Ionescu (in echipament alb)

Foto : S. Cristian

Academia 
Republicii Populare Romîne, 

Ministerul Invățămîntului, 
Ministerul Sănătății 

și Prevederilor Sociale, 
Uniunea Societăților 
de Științe medicale

Intr-una din secțiile uzinei textile „Marița" (Plovdiv)
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WIT ORAȘ AL CONTRASTELOR
Scrisoare din Sao Paulo

Peste hotare• Echipele de tenis de masă ale Japoniei și-au început turneul în Suedia întîlnind la Stockholm reprezentativele țării. în ambele meciuri victoria a revenit oaspeților: 5—2 la masculin și5— 0 la feminin. Din echipa japoneză o impresie excelentă a lăsat Koji Kimura care l-a învins cu 21—17; 21—10 pe fostul campion european, Alser.• în prima zi a turneului internațional de box de la Budapesta pugilistul romîn Constantin Niculescu (mijlocie- mică) l-a învins la puncte pe Rabi (R. P. Ungară). Alte rezultate: semimijlocie: Hollo (R. P. Ungară) b.p. Radev (R. P. Bulgaria); Gali (R.P.U.) b.p. Roseta (Iugoslavia) ; mijlocie : Kekem (R.P.U.) b.p. Radkov (Iugoslavia) ; semigrea : Vogelbauer (Austria) pierde prin abandon la Dobo (R. P. Ungară) ; grea : Szabo (R.P.U.) b.Ko. Kritici (Iugoslavia).• în turneul internațional de tenis de la Nisa, Stone (Australia) l-a învins cu6— 3; 6—0 pe Daniel Contet (Franța) iar Ken Fletcher (Australia) a dispus cu 6—3; 6—1 de Ketso (Australia). Jan Erik Lundquist (Suedia) l-a întrecut cu 6—3; 6—3 pe Gottschalck (R.F.G.).
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 14 din 
7 aprilie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 22 10 31 2 46 36. 
Numere de rezervă : 13 1.

Fond de premii : 522.370 lei.

Cînd un brazilian îți spune că e paulist’, o f^ce, de obicei, pe un ton în care se comunică lucrurile importante. Vrea, parcă, să te convingă, de la început, că nu e totuna să fii din Sao Paulo ori din altă parte a țarii.Sao Paulo înseamnă un motiv de mîndrie, nu numai pentru locuitorii săi, ci pentru brazilieni în general. Este principalul centru industrial al țării și, totodată, cel mai mare parc industrial din America Latină. In cele mai îndepărtate colțuri ale Braziliei întîlnești produsele fabricate în acest oraș-colos, care azi numără aproape cinci milioane de locuitori, cu aproximativ un milion mai mult decît Rio de Janeiro. Și azi nu mai e potrivit un dicton mai vechi că „Sao Paulo este gantică locomotivă care trage sine douăzeci de vagoane goale”, Intrucît în statele Minas Gerais, Rio de Janeiro și altele sînt pe cale de a se dezvolta o serie de ramuri industriei, totuși acest oraș supremația covîrșitoare în tria țării.După ce părăsești litoralul ticului, brăzdat de golfuri și punctat de vîrfuri stîncoase, treci un timp cu avionul peste un peisaj mai domol, de culoare verde-închis. Ici- colo, coline împădurite întunecă și mai mult verdele pajiștii dimprejur.Curînd, încep suburbiile orașului. Prin fața privirilor se perindă imense hale de fabrici și uzine, cu ziduri cenușii, coșuri fume- gînde. In ultimii ani a sporit afluxul de investiții ale monopolurilor străine în industria de automobile. „Volkswagen do Brasil" dispune de cel mai mare capital — 46 de miliarde de cruzeiros. Urmează „Mercedes Benz" cu aproape 38 miliarde de cruzeiros, „General Motors" cu 37 de miliarde, „Willys Overland" cu 31 miliarde, apoi „Scania Vabis", „Simca", „Vomag" și altele. Beneficiile respectivelor companii sînt întotdeauna învăluite de discreție.In momentul de față orașul simte din plin consecințele inflației generale și chiar cei mai optimiști oameni de afaceri nu își ascund neliniștea crescîndă. Recent, generalul Edmundo Macedo Soares, președintele confederației naționale a industriei, s-a referit deschis la stagnarea din diversele ramuri ale industriei. Sectoarele cele mai lezate se consideră a fi industria de automobile, cea siderurgică și textilă. Potrivit afirmațiilor specialiștilor, întreprinderile Brasil", „F

dacă local o gi- după
ale deține indus-Atlan-

,Willys Overland do Mercedes Benz’, „Ford" și

„General Motors’ sînt pe cale de a proceda la o drastică restrîngere a producției, unele din ele pînă la 50 la sută. Anumite fabrici au adoptat sistemul de a-și suspenda activitatea în unele zile ale săptămînii, for- țînd astfel scăderea producției lipsite de posibilități de desfacere. în ramurile afectate se procedează la concedieri masive, numărul celor concediați anul acesta ajungînd la 50 de mii.Ca rezultat, în ultimul timp s-a înregistrat o creștere bruscă a numărului șomerilor. Această situație lovește de asemenea în micii meseriași și comercianți, împinși din zi în zi spre faliment. Este, de asemenea, micilor funcționari, într-o dis- de

Istoricii brazilieni spun că, încă de la începuturile colonizării, la Sao Paulo exista o industrie (în accepția timpului) de vopsele și coloranți. Se produceau vopsele albastre în măsură ca aceste produse să poată fi exportate în Portugalia și Franța, însă adevărata dezvoltare a orașului a început o dată cu „ciclul cafelei" și cu sosirea masei de emi- granți din cele mai diverse părți ale globului. îndată ce pămînturile pau- liste au suferit invazia arborelui de cafea, boabele acestuia au început să se transforme în palate, grădini, fabrici, magazine, saloane, prefă- cînd un mărunt oraș de provincie

In acest an, la Combinatul meta
lurgic „V. I. Lenin" de la Nowa- 
Huța intră în exploatare obiective 
noi. Printre acestea se numără sec
ția de convertizoare și oxigen, care 
de fapt este formată din două în
treprinderi separate—secția de oxi
gen, cu o capacitate de producție 
de 30 mii metri cubi pe oră, și tur
nătoria de oțel. In vederea accele
rării procesului de elaborare a o- 
țelului, aici este folosit oxigen în 
stare pură. O șarjă de oțel este 
elaborată în convertizoare de 100 
de tone 
parte a 
secții a 
de oțel 
pînă la

în mai puțin de o oră. O 
utilajelor acestor două 
fost montată. Turnătoria 
va fi dată în exploatare 
sfîrșitul acestui an.

Realizări in zootehnie
La institutul de cercetări pentru 

creșterea animalelor al Academiei 
de științe a R. P. Mongole a fost 
creată o nouă rasă de oi cu lină 
semifină — rasa orhon. în prezent, 
numărul oilor din rasa orhon hi
bridă se ridică pe întreaga țară la 
circa 100 de mii, iar a celor din 
rasa orhon pură — la 20 de mii. 
Această rasă dă mai multă carne și lînă comparativ cu oile din ra
sele indigene. Specialiștii institu
tului au obținut, de asemenea, re
zultate importante în creșterea oi
lor karakul. în prezent, numărul 
oilor de rasă karakul hibridă depă
șește 100 000.

lor orașe, a silit oamenii să-și abandoneze preferințele pentru peisaje la domiciliu, sau, în orice caz, să le restrînga la dimensiunile unor vaze cu flori, instalate pe balcoane ori în ferestre. Tot mai limitat pe orizontal de costul ridicat al terenului, orașul crește vertical. Centrul este o aglomerare de blocuri înalte de cîte 20, 30 și 40 de etaje. Marile magazine, situate de o parte și de alta a străzilor, pot satisface exigențe înalte, prezentînd însă șl ele liste de prețuri greu suportabile de punga celor mai mulți. Reclamelor le e tot mai dificil să învingă răceala cumpărătorilor.în centru se află reședințele marilor bănci, firme industriale, birouri de avocatură, localuri. în jur, o centură uriașă alcătuită din cartiere de locuințe, cu clădiri descrescînd treptat în etaje, pînă ce se ajunge la clădiri cu un etaj sau numai cu parter. Se remarcă aici lipsa favele- lor*, atît de caracteristice tuturor marilor centre urbane ale Americii La-lovită masa ale căror salarii sînt proporție flagrantă cu ritmul creștere al costului vieții. Acum este prevăzută o reajustare a salariilor cu 60 la sută pentru anumite categorii, dar în condiții cînd cruzeiros-ul s-a devalorizat într-un an cu circa 300 la sută. Pentru a se aprecia corect posibilitățile de trai ale unul muncitor sau funcționar trebuie ținut seama că acesta plătește de regulă pentru chiria unei locuințe modeste o treime sau chiar jumătate din cîștiguj său, suportă taxele școlare pentru copii și este nevoit să se aprovizioneze la prețuri crescute uneori săptămînal.Spre deosebire de multe centre importante sud-americane, Sao Paulo nu a fost întemeiat de aventurieri porniți în căutarea aurului, nici de negustori dornici să-și găsească antrepozite bine plasate. în 1553, aici s-a înființat o școală pentru indienii băștinași și fiii coloniștilor portughezi. O dată cu școala, s-au pus bazele unei așezări care, azi, după 411 ani, se numără printre cele mai populate centre urbane ale lumii.în prima jumătate de secol după întemeiere, așezarea s-a dezvoltat len'.. Cronicarii timpului spun că pe la anul 1 600 ea nu avea mai mult de șase sute de locuitori. Mai tîrziu, pauliștii au fost aceia care au descoperit zăcăminte de aur, pentru ca acest aur să fie expediat în corăbii, vreme de cel puțin două veacuri, îmbogățind curtea de la Lisabona. Secolele XVII și XVIII, dedicate de Sao Paulo cuceririi aurului, au fost, totodată, și timpul în care s-au fixat granițele teritoriului brazilian. La începutul secolului al XIX-lea, Sao Paulo a fost purtător al ideilor de libertate care, apoi, au culminat cu proclamarea independenței Braziliei de către dom Pedro I, pe colina Ipi- ranga.

Imagine a orașului Sao Paulo

Ba
i1f f * * ■

Intr-o metropolă. Numărul mare de emigranți — Italieni, spanioli, japonezi, germani, chinezi, sirieni, libanezi șl alții — e socotit ca un factor însemnat orașului.Astăzi, întreaga puns precis care e contribuția numerică a străinilor, mai bine zis a celor de proveniență străină. Există un formidabil amestec între rase și naționalități, probabil neîntîlnit în altă parte a pămîntului. Totuși, la Sao Paulo se pot distinge grupuri compacte de străini, cu limba și o- biceiurile moștenite de la strămoși.Un spațiu, fie chiar și minuscul, pentru grădină la Sao Paulo e un lux costisitor și de aceea rar. Foamea de teren, proprie tuturor mari-

în schimbarea fizionomieiatit in Sao Paulo cit și in Brazilia este greu de răs-
tine. Asta nu înseamnă însă că ar fi rezolvată problema condițiilor de locuit. Un mare număr de oameni trăiesc și aici în încăperi aglomerate, propice bolilor, dar mizeria la Sao Paulo e mai discretă, nu-și etalează dimensiunile în forma violentă a favelei, cu toate atributele ei respingătoare, Jalnice.în fiecare dimineață, zeci de mii de oameni din cartierele mărginașe sau din micile localități devorate acum de expansiunea orașului iau cu asalt trenurile și autobuzele pentru a ajunge la locul de muncă. Sînt oameni veșnic grăbiți și preocupați de treburile cotidiene.

Vasile OROS

') favelă — cocioabă.
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UE PESTE HOTARE
Opinia publică mondială condamnă 
acțiunile agresive ale S. U. A. in Vietnam
Teritoriul R. 0. Vietnam
din nou bombardat

HANOI 7vietnameză de informații anunță că la 7 aprilie forțele aeriene americane au întreprins o nouă acțiune agresivă pe teritoriul R. D. Vietnam. Au fost bombardate și mitraliate mai multe localități din provincia Quang Binh, regiunea de coastă Vinh Linh și insula Con Co. Forțele armate locale au doborît cinci avioane americane și au avariat numeroase avioane.
★După cum s-a anunțat la 7 aprilie, în cursul luptelor care au avut loc cu prilejul recentului atac al avioanelor americane în provincia Nghe An, unitățile armate vietnameze au capturat încă un pilot american.

(Agerpres). — Agenția

La Frankfurt pe Main (R. F. Germană) a avut loc o demonstrație prin 
ședere Împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. in Vietnam

Vii proteste în întreaga lumeCAIRO 7 (Agerpres). — în declarația dată publicității la Cairo de Secretariatul permanent al Consiliului de solidaritate a țărilor Asiei și Africii se atrage atenția tuturor popoarelor asupra faptului că imperialiștii americani încalcă protocolul de la Geneva din 1925, care interzice folosirea substanțelor toxice ca metodă de ducere a războiului.Aceste acțiuni ale imperialismului american sînt o provocare la a- dresa întregii omeniri și cerem popoarelor afro-asiatice și popoarelor întregului. glob ca prin măsuri imediate și hotărîte să curme aceste acțiuni — se spune în declarație.Secretariatul permanent își exprimă convingerea că lupta justă și eroică a poporului vietnamez se va

bucura întotdeauna de sprijinul total al popoarelor din Africa, Asia și din întreaga lume și poporul din Vietnam va repurta fără îndoială victoria deplină.LONDRA 7 (Agerpres). — La Londra a avut loc un miting de protest împotriva politicii S.U.A. în Vietnam. Luînd cuvîntul în fața participanților, lordul Brockway, Ian Mikardo, Frank Allaun, membri ai parlamentului, au cerut guvernului să înceteze sprijinul acordat politicii Statelor Unite în Vietnam și să adopte măsuri care să contribuie la încetarea focului și la înfăptuirea dreptului la autodeterminare al poporului din Vietnamul de sud.
Vietnamul de sud

Lovituri date de forțele patrioticeSAIGON 7 (Agerpres). — Potrivit știrilor transmise de corespondenții agențiilor de presă, în ultimele trei zile, forțele patriotice sud-vietna- meze au desfășurat în provincia Can Tho puternice contraatacuri împotriva forțelor aeriene, navale și terestre americane și sud-vietnameze. Potrivit comunicatului forțelor patriotice transmis de Agenția vietnameză de informații, șase americani au fost uciși, iar 60 de sud-vietnamezi — uciși sau răniți. Au fost doborî-

te, de asemenea, două avioane americane și avariate trei nave militare americane. Comunicatul forțelor patriotice sud-vietnameze menționează că lupte crîncene s-au desfășurat a- proape continuu, încă de la începutul lunii martie. în cursul luptelor din districtul Chan Duoc, forțele patriotice au ucis și rănit circa 100 de soldați sud-vietnamezi și americani, au doborît două elicoptere americane și au capturat o mare cantitate de arme.
Corespondența din Alger

„Ne ridicăm cu indignare împotriva
odiosului genocid"

Acțiunile agresive ale Statelor 
Unite in Vietnam, folosirea gazelor 
toxice împotriva populației din Viet
namul de sud, fac obiectul unor e- 
nergice proteste ale autorităților și 
maselor largi populare din Algeria 
și alte țări africane.

„Astăzi, mai mult ca oricînd — 
declara recent președintele Ben 
Bella — se impune necesitatea de a 
se pune capăt situației încordate din 
anumite regiuni ale lumii și ameste
cului imperialist în treburile in
terne ale altor țări. Numai în aceste 
condiții, adăuga președintele Al
geriei, pot fi împiedicate văr
sările de singe in Vietnam și agra
varea situației din Congo și alte re
giuni ale Africii".

Congresul Centralei sindicale „U- 
niunea generală a muncitorilor al
gerieni", organizațiile de tineret, 
Uniunea națională a femeilor alge
riene. colective ale diferitelor între
prinderi și instituții, muncitori, fe- 
lahi, studenți, elevi trimit zilnic, pe 
adresa ambasadei Statelor Unite din 
Alger, scrisori și moțiuni, exprimîn- 
du-și indignarea împotriva acțiuni
lor intervenționiștilor și cerînd ca 
poporul din Vietnamul de sud, care 
luptă pentru libertatea sa, să fie 
lăsat să-și hotărască singur soarta.

„Ne ridicăm cu indignare și mî- 
nie împotriva odiosului genocid, pe 
care forțele agresive americane îl 
pun la cale contra poporului viet
namez" — se arată într-o scrisoare 
adresată ambasadei S.U.A. din 
Alger, de întregul personal al servi
ciilor de studii și cercetări de pe 
lingă Ministerul Reconstrucțiilor 
Lucrărilor Publice. „Sprijinim întru- 
totul lupta popoarelor din Vietnam 
și condamnăm intervențiile ameri
cane de aici" — subliniază, la rîndul 
său, rezoluția generală a primului 
congres al lucrătorilor P.T.T. al 
Uniunii regionale din Alger.

„Tonele de bombe cu napalm și 
fosfor, aruncate la sute de kilome
tri nord de paralela 17, dovedesc cit 
de odios este războiul pe care ame
ricanii îl duc în Vietnam. Victimele 
acestui război sînt femei, bătrîni, copii, țărani" — scrie „Alger Republicam". „A fost comisă pur și sim-

piu o agresiune flagrantă împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, a- 
daugă ziarul, și s-a făcut dovada 
celui mai desăvîrșit dispreț? față de 
întreaga omenire, care nu o dată a 
condamnat folosirea napalmului și 
a gazelor toxice". „Folosirea de că
tre S.U.A. a gazelor toxice, napal
mului și fosforului împotriva po
porului vietnamez iubitor de pace, 
arată „Alger ce Soir", nu poate fi 
altfel interpretată decît ca un dispreț 
profund manifestat față de conven
țiile internaționale".

„Prin războiul agresiv în Vietnam, 
scrie la rîndul său cotidianul nige
rian „Le Peuple", Statele Unite pun 
în pericol pacea lumii".

La Alger sosesc numeroase vești 
din toate colțurile Africii despre indignarea care a cuprins popoarele 
continentului față de imixtiunea 
brutală a S.U.A. în Vietnam. Po
poarele africane își manifestă soli
daritatea cu lupta dreaptă a poporu
lui din Vietnamul de sud și își ex
primă simpatia față de R. D. Viet
nam și poporul ei pașnic, devenit 
victimă a agresiunii.

Președintele Mauritaniei, O. Dad- 
dah, a declarat că guvernul 
„susține în întregime R. 
num".

Guvernul Tanzaniei își 
„neliniștea față de situația 
estul asiatic", dezaprobînd actuala 
politică a S.U.A. în această parte a 
lumii.

In Guineea, conferința națională 
a muncitorilor a publicat o declara
ție în care „protestează energic îm
potriva atacurilor aeriene ale S.U.A. 
îndreptate contra R. D. Vietnam", 
și cere „retragerea trupelor străine 
și a materialului de război din Viet
namul de sud".

Săptămînalul ghanez „Spark" 
scria zilele trecute că „guvernele 
africane nu pot privi pasive inten
sificarea agresiunii Statelor Unite în 
Vietnam". Săptămînalul condamnă 
intensificarea agresiunii americane, 
folosirea gazelor toxice și lărgirea 
zonei operațiunilor militare.

Constantin BENGA

său 
D. Viet-
exprimă 
din sud-

Conferința
Comitetului Central
al Frontului Patriei dinVietnamHANOI 7 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., în zilele de 5 și 6 aprilie a avut loc la Hanoi cea de-a IX-a Conferință lărgită a Comitetului Centred al Frontului Patriei din Vietnam. în comunicatul publicat se arată că Hoang Quoc Viet, membru al Prezidiului C.C. al Frontului Patriei, a prezentat un raport în legătură cu activitatea frontului în cursul anului trecut. Din partea Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Le Duc Tho a prezentat un raport referitor la situația actuală și la sarcinile poporului vietnamez. Conferința a făcut o analiză a luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, atît în nord cît și în sud, și a trasat directivele cu privire la activitatea Frontului Patriei din Vietnam pe anul în curs.Comitetul Central al Frontului Patriei din Vietnam a adresat un mesaj Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în care se transmite salutul conferinței și își exprimă satisfacția pentru recentele succese în lupta de eliberare a poporului din sud și indignarea în fața acțiunilor agresive ale imperialiștilor americani, care urmăresc extinderea războiului din Vietnam. Mesajul exprimă hotărîrea poporului din Vietnamul de nord de a veni în sprijinul luptei poporului sud-vietnamez, în vederea eliberării sudului și a reu- nificării țării.
Violarea spațiului aerian 
al R. P. ChinezePEKIN 7 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că în noaptea de 6 spre 7 aprilie o navă de război a- mericană a pătruns în apele teritoriale chineze la est de delta rîului Minkian, provincia Fuțzian. Totodată, în cursul zilei de 7 aprilie, a- vioane ale S.U.A. au pătruns de 7 ori în spațiul aerian al R. P. Chineze, deasupra insulelor Iunsin și Dun, provincia Guandun.Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a dat un nou avertisment împotriva provocărilor militare ale forțelor navale și aeriene americane.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE SOVIETICE ÎA R. P. POLONA
Cuvîntarea lui A. Kosîghin la Wroclaw

Proteste la deschiderea
Bundestagului în Berlinul occidental

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală sovietică, condusă de Leonid Brej- nev, prim-secretar al C.C. al P.C.LJ.S., a vizitat la 7 aprilie orașul Wroclaw. Delegația a fost însoțită de conducători de partid și de stat polonezi, în frunte cu Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.La mitingul care a avut loc a luat cuvîntul Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Vorbitorul a subliniat realizările obținute de Polonia populară după terminarea războiului, arătînd că în acești ani pămînturile poloneze s-au schimbat, devenind de nerecunscut. Uzinele dv., a spus el, constituie o reușită ilustrare a înaintării cu credere a Poloniei socialiste pe lea dezvoltării economice.A. Kosîghin a declarat că o ranție a inviolabilității frontierei de pe Oder și Neisse împotriva pretențiilor revanșarzilor vest-germani „o constituie prietenia dintre popoarele polon și sovietic, precum și prietenia dintre R. P. Polonă, R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă, U.R.S.S. și întreaga comunitate socialistă".Arătînd că principalul scop al vizitei delegației sovietice de partid și guvernamentale în Polonia este semnarea unui nou tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări, vorbitorul a subliniat că noul tratat va servi cauza lărgirii continue a colaborării frățești dintre U.R.S.S. și R. P. Polonă în toate domeniile vieții, constituind o bază favorabilă întăririi unității celor două țări în viitor.Vorbind despre situația din Vietnam, A. Kosîghin a subliniat că

în- ca-ga-

„Clica militaristă americană încearcă să înăbușe lupta de eliberare a poporului din Vietnamul de sud, încalcă suveranitatea Laosului și a Cambodgiei. Agresorii americani au trecut de la amenințări la acțiuni militare directe împotriva statului socialist R. D. Vietnam.Dacă imperialiștii americani, a spus vorbitorul, au pășit pe calea u- nor noi aventuri militare, a extinderii războiului în Indochina, aceasta atestă în primul rînd falimentul politicii lor de intervenție armată în Vietnamul de sud. Astăzi trebuie să fie clar pentru toți că Frontul Național de Eliberare care conduce lupta poporului sud-vietnamez este o forță reală căreia îi aparțin prezentul și viitorul în Vietnamul de sud. Relevînd că „imperialismul a- merican, organizatorul războiului barbar din Vietnam, poartă o grea răspundere pentru crimele împotriva păcii și umanității", el a spus : „poporul sovietic nu numai că condamnă acțiunile agresive ale S.U.A., el folosește posibilitățile de care dispune pentru a acorda ajutor practic R. D. Vietnam în lupta ei eroică pentru libertate și independență".
Alegerile
din R. S. F. IugoslaviaBELGRAD 7 (Agerpres). — în R.S.F. Iugoslavia se desfășoară alegerile de deputați în Skupștina Federală și în skupștinele republicane. Prima etapă a acestor alegeri s-a încheiat la 4 aprilie, cealaltă etapă se va încheia Ia 18 aprilie.

//Un buget de austeritate"LONDRA 7 (Agerpres). — Bugetul prezentat ieri în Camera Comunelor de ministrul de finanțe britanic, James Callaghan, este calificat de agenția Reuter drept un „buget de austeritate". El urmărește reducerea dificultăților financiare ale Angliei, îndeosebi printr-o sporire a impozitelor indirecte, ceea ce, potrivit agenției France Presse, ar putea să ducă la o nouă creștere a costului vieții și la un val de revendicări ale salariaților.In străinătate, noul buget britanic a fost primit în mod diferit. Noile taxe asupra băuturilor spirtoase au provocat reacții negative în Franța.

(Anglia este unul din principalii consumatori ai vinului, șampaniei și coniacului francez). Un purtător de cuvînt al exportatorilor de băuturi spirtoase din Franța a afirmat că măsurile prevăzute de noul buget sînt „dezastruoase".Măsurile preconizate sînt primite cu o aprobare rezervată în cercurile Pieței comune. La Washington, cercurile financiare și-au exprimat părerea că noul buget britanic este „semnificativ și important".Votul asupra proiectului de buget urmează să aibă mera Comunelor, dezbaterilor. Toc astăzi, în Ca- după încheierea
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SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. într-o scrisoare dată publicității la 6 aprilie, secretarul general al O.N.U., U Thant, a informat pe membrii Organizației Națiunilor Unite că este probabil să convoace Comisia de dezarmare a O.N.U. pentru marțea viitoare. El a adăugat, însă, că în stabilirea datei definitive se va călăuzi după dorința membrilor O.N.U. Această scrisoare constituie un răspuns la propunerea sovietică de săptămîna trecută, prin care se cerea ca membrii Comisiei de dezarmare a O.N.U. să se întrunească în prima jumătate a acestei luni.
VIENA. în cadrul Conferinței Comitetului consultativ internațional de radiotelecomunicații (C.C.I.R.) pentru problemele televiziunii în culori, oare s-a desfășurat la Viena, procedeul francez de televiziune în culori, Secam, a fost adoptat de 23 țări. 11 țări s-au pronunțat pentru sistemul Quam-Pal, iar două țări în favoarea sistemului Quam-Ntsc. Alte cinei țări încă nu s-au pronunțat.

rința sa de a media în disputa dintre Indonezia și Federația Malayeză.
ALGER. Miercuri, la Tribunalul revoluționar de la Alger a început procesul lui Ait Ahmed, liderul organizației „Frontul forțelor socialiste", care a acționat împotriva guvernului în regiunea Kabylia pînă la arestarea sa, în octombrie 1964.
NEW YORK. Reprezentantul Greciei la O.N.U. a informat pe secretarul general, U Thant, despre „o nouă violare a spațiului aerian grec" de către avioane turce. în mesajul adresat lui U Thant se menționează că la 2 aprilie trei avioane cu reacție turce au trecut frontiera greacă în Tracia.

TOKIO. După cum anunță agenția japoneză „Jiji Press", primul ministru al Japoniei, Eisaku Sato, va trimite scrisori președintelui Indoneziei, Sukarno, primului ministru al Federației Malayeze, Abdul Rahman, și primului ministru tailandez, Kittikachorn, în care intenționează să le comunice do-

CAIRO. Gaston Soumialot, ministrul apărării în guvernul revoluționar congolez, a făcut miercuri o declarație la Cairo în care a arătat că la 6 aprilie a început o reuniune pregătitoare a conferinței reprezentanților forțelor patriotice din Congo.
MOSCOVA. La 7 aprilie a fost semnat la Moscova un acord comercial sovieto-pakistanez pe trei ani. Conform prevederilor acordului, pînă în 1967 schimburile de mărfuri dintre cele două țări urmează să crească de două-trei ori față de anul trecut. Concomitent a fost semnat un protocol care prevede livrări de mașini și utilaje sovietice în Pakistan.

HANOI. Agenția vietnameză de informații anunță că Comitetul permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam a hotărît printre altele : numirea lui Nguyen Duy Trinh, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, în funcțiunea de ministru al Afacerilor Externe, în locul lui Xuan Thuy, care se retrage din această funcțiune din motive de sănătate.
KHARTUM. Consiliul suprem sudanez a hotărît ca alegerile generale din această țară să aihă loc la data fixată: 21 aprilie a.c.
BLANTYRE. Primul ministru al statului Malawi, Hastings Banda, a declarat în parlament, la 6 aprilie, că organele de siguranță ale statului au arestat peste 400 de rebeli, adepți ai fostului ministru Chipembere. El a declarat, de asemenea, că va supune un amendament la codul penal în care să se prevadă pentru trădare pedeapsa cu moartea.
PARIS. Miercuri dimineață, acad. A. Oțetea, directorul Institutului de Istorie al Academiei R. P. Romîne, care în prezent se află într-o vizită în Franța, a ținut la Sorbona o Conferință cu tema : „Unirea Principatelor Romîne". La conferință a participat un numeros public alcătuit din stu- denți și cadre didactice.

BERLIN 7 (Agerpres). — Miercuri după-amiază au început în Berlinul occidental lucrările ședinței Bundestagului vest-german. După cum arată agenția France Presse, din cei 521 de deputați participă numai 443, ceilalți nu s-au prezentat invocînd motive de boală sau faptul că se află în străinătate.înaintea dezbaterilor, cancelarul vest-german, Ludwig Erhard, a convocat o ședință a guvernului R.F.G. în Berlinul occidental.Referindu-se la ședința Bundestagului, Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., a declarat miercuri, printre altele: „Nici un alt guvern și nici un alt parlament din Europa decît cel vest- german nu și-ar permite să organizeze — în afara granițelor țării sale — o asemenea ședință ca cea a Bundestagului în Berlinul occidental. Noi atragem atenția guvernului vest-german în modul cel mai serios — a spus vorbitorul — că el poartă răspunderea pentru consecințele acestui procedeu provocator".Ziarele din R. D. Germană continuă să publice numeroase comentarii. „Neues Deutschland" scrie, printre altele : „Așa cum ședințele Camerei populare — deci ale parlamentului R. D. Germane — au loc la. Berlin, tot așa este normal ca ședințele Bundestagului să aibă loc la Bonn. Faptul însă că deputății Bundestagului părăsesc brusc capitala lor și se lasă transportați cu avioane speciale în Berlinul occidental, deci într-o regiune care nu
ALGER

Sesiunea Adunării 
NaționaleALGER 7 (Agerpres). — Adunarea Națională Algeriană s-a întrunit într-o sesiune ordinară pentru a examina noua lege financiară și bugetul de stat pe anul în curs, precum și cheltuielile ce minează să fie făcute pentru cumpărarea de utilaj industrial. Vor fi ratificate, de asemenea, o serie de acorduri economice încheiate cu diferite țări.Raportul general al guvernului asupra legii financiare pe anul în curs a fost prezentat de președintele Algeriei. Ben Bella, care, potrivit constituției, deține și funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. La capitolul cheltuieli, bugetul prevede 3 045 580 267 de dinari algerieni, iar la capitolul venituri 3 797 791 000 de dinari algerieni.Președintele Ben Bella a prezentat apoi măsurile pe care guvernul le recomandă pentru redresarea situației financiare a țării, scoțînd în evidență necesitatea consolidării sectorului socialist, a dezvoltării planificate a economiei naționale și a adoptării structurii financiare la cerințele conducerii centralizate.Referindu-se la politica externă a Algeriei, Ben Bella a declarat că ea se bazează pe două principii de nezdruncinat : pe de o parte lupta lumii arabe și a continentului african împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului ; pe de altă parte, condamnarea permanentă a relațiilor inegale și injuste care există între țările sărace și cele bogate ca o moștenire a dominației colonialiste.
Problema Rhodesiei 
de sud la O. N. U.NEW YORK 7 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și-a reluat lucrările marți, prin examinarea problemei Rhodesiei de sud. Subcomitetul special al O.N.U. a prezentat raportul său, în care atrage atenția asupra situației existente în Rhodesia de sud, în urma hotărîrii guvernului „minoritar". de a dizolva parlamentul și a organiza, în cursul lunii viitoare, a- legeri generale care nu permite o reprezentare adecvată a populației de culoare.

aparține republicii federale — toate acestea nu mai au nici o justificare și nu au nimic comun cu o atitudine normală". Ziarul „Der Morgen" subliniază că „Bundestagul se întrunește în Berlinul occidental pentru a propaga obiectivele anacronice cuprinse în recentul program adoptat la Congresul U.C.D. : nerecu- noașterea și revizuirea... rezultatelor celui de-al doilea război mondial. Prin urmare, Bundestagul intenționează să se folosească de Berlinul occidental ca de o platformă pentru politica sa revanșardă". La rîndul său, „Berliner Zeitung" scrie : „Guvernul de la Bonn trebuie sfătuit să chibzuiască asupra acțiunilor sale. Aceasta, cu atît mai mult, cu cît în ultimul timp el a avut multe prilejuri ca, ținînd seama de în- frîngerile sale, să aprecieze rezultatele politicii sale nerealiste, revanșarde". „Firește, scrie un a1* ziar din R.D.G. — „Neue Zeit“ - -,1 noijdorim ca Berlinul să devi iu din nou capitala întregii Germanii. Dar aceasta presupune încheierea unui tratat de pace și — pe calea tratativelor între cele două state germane, prin crearea unei confederații — să se deschidă calea spre unificare".Uniunea muncitorilor din R.D.G. și organizația vest-berlineză, „Comitetul permanent muncitoresc de luptă pentru pace, pentru înțelegere reciprocă, națională și internațională" protestează energic împotriva ședinței Bundestagului.
Corespondență din Paris

Primire 
la Academie
Primirea lui Jacques Rueff ca 

membru al Academiei franceze a fost 
un eveniment deosebit atît în istoria 
acestei înalte instituții de cultură, cit 
și în viafa social-politică a Franței. 
Ceremonia oficială a primirii sale 
„sub cupolă" a fost marcată de cele 
două discursuri tradiționale — cel de 
recepție al lui Jacques Rueff, care a 
făcut elogiul predecesorului său, poe
tul și scriitorul Jean Codeau, decedat 
anul trecut, și răspunsul lui Andri 
Maurois, care l-a prezentat pe noul 
academician.

„Unii s-au mirat că Academia a 
ales un economist pentru a succeda 
un poet", a spus Andri Maurois. Dar 
el a arătat apoi că Rueff esle unul 
dintre cei mai cunoscuți economiști 
francezi care a publicat mai multe 
lucrări de specialitate și și-a cîștigat 
merite deosebite în domeniul activi
tății practice, ca un adevărat „medic 
al monezii". „Evenimentul capital al 
carierei" lui Rueff ca tehnician al fi
nanțelor, a survenit după cel de-al 
doilea război mondial, și anume în 
1958. Generalul de Gaulle, numit în 
acel an președinte al Consiliului de 
Miniștri, a găsit economia Franței mar
cată de o mare dezordine financiară, 
care „părea tot atît de redutabilă pe 
cît fusese de atîtea ori înainte de 
război". Rueff a fost cel care a reco
mandat refefa de combatere a mal 
diei : economii stricte, suprimarea 
contingentelor de import, devaloriza 
rea și crearea francului nou.

Rueff militează de mult pentru ceea 
ce a devenit azi o teză a guvernului 
francez, adică pentru abandonarea 
sistemului „Gold Exchange Standard" 
pe care el l-a denunțat ca „o ade
vărată erezie monetară". Unul dintre 
studiile sale este intitulat : „Un peri
col pentru Occident — Gold Exchange 
Standard".

Comentînd primirea lui Jacques 
Rueff la Academia franceză, ziarele 
pariziene subliniază meritele sale de 
tehnician al finanțelor și se opresc 
îndeosebi asupra tezelor sale cu pri
vire la etalonul-aur.

Al. GHEORGHIU

Deschiderea sesiunii C.E.N.TO.TEHERAN 7 (Agerpres). — La Teheran au început miercuri lucrările celei de-a 13-a sesiuni anuale a Consiliului ministerial al Organizației tratatului central (C.E.N.T.O.) la care participă miniștrii de externe ai țărilor membre, iar în calitate de observator secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, (S.U.A. nu fac parte din C.E.N.T.O., dar participă la activitatea comitetelor militar, economic etc.). Spre deosebire de celelalte țări membre, Pakistanul este reprezentat de ministrul de finanțe, a cărui „singură împuternicire, scrie ziarul iranian „Teheran Journal" este de a ratifica rapoartele supuse de comisiile militare și economice Consiliului ministerial".Referindu-se la poziția Pakistanului, ziarul scrie că „de fapt în cursul ultimilor cîțiva ani atitudinea

Pakistanului față de pactele C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O. a fost rece". „In unele cercuri diplomatice din Teheran, arată ziarul, se apreciază că în eventualitatea examinării problemei vietnameze Pakistanul s-ar putea retrage definitiv din C.E.N.T.O. dacă sesiunea de la Teheran s-ar angaja prea mult alături de S.U.A. în problema Vietnamului.Sesiunea va examina un cerc larg de probleme, printre care situația din Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu, din sud-estul Asiei, relațiile dintre C.E.N.T.O. și N.A.T.O. și o serie de probleme economice. O a- tenție deosebită se va acorda discutării problemelor legate de pactul de colaborare regională pentru dezvoltare din care fac parte Pakistanul, Iranul șl Turcia.
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