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IN ZIARUL DE AZI

■ înalta calitate
a produselor 
o cauză generală 
a oamenilor muncii

Ritm intens în toate 
raioanele regiunii

(pag. a Hl-a)

■ Viața culturală

Orizontul specialistului nou
Ca un om ce trăiesc de mulți ani în mediul 

universitar pof să afirm că sfruefura planurilor și a 
programelor de învăfămînf, principiile teoretice și 
practice după care se desfășoară procesul instruc- 
tiv-educativ în facultăți asigură mai mult ca oricind 
formarea unor tineri temeinic pregătiți. In zi
lele noastre cînd se desfășoară o revoluție tehnico- 
științifică fără precedent, cînd cultura cunoaște o 
mare înflorire, orizontul specialistului nou devine 
incomparabil mai larg decît în trecut. In cele ce 
urmează vreau să mă refer însă nu atîf la specia
lizarea obținută de fiecare absolvent pe parcursul 
anilor de învățătură, ci la modul în care studenții 
facultăților unde se studiază îndeosebi științele 
naturii și tehnice își însușesc elementele unei 
culturi corespunzătoare calității lor de intelectuali.

In instituțiile noastre de învățămînt superior exis
tă, fără îndoială, un climat de viață cultă cu pro
funde rezonanțe în existența de fiecare zi a tine
relului universitar. Cadrele didactice, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, conlucrează strîns pentru a 
satisface cît mai mult cu putință setea de cunoș
tințe manifestată de tineri. Deseori se organizează 
în facultăți reuniuni consacrate dezbaterii proble
melor de actualitate, simpozioane, întîlniri cu oa
menii de știință și alte manifestări intrate în sfera 
preocupărilor cotidiene. Deosebit de important e 
faptul că în facultatea noastră și în altele, aceste 
manifestări corespund dorinței 
de a cunoaște cele mai 
biologie, chimie, filozofie, 
tică și din alfe ramuri ale științei, ale căror apli
cații au depășit semnificația lor tradițională și au 
devenit, pentru cei specializați în alte domenii, ele
mente de cultură generală, indispensabile pentru 
o activitate profesională de înalt nivel, pentru o 
muncă științifică complexă și eficace.

După opinia mea însă, în organizarea acestor

Acad. Nicolae TEODORESCU

tineretului studios 
noi realizări din 

istorie, ciberne-

manifestări ar trebui să se aibă în vedere în fie
care facultate un țel prestabilit pe un an de învă- 
fămînt. Un obiectiv al vieții universitare, cred,, că 
trebuie să fie formarea gustului și a deprinderii 
studenților — în special ale celor care se profi
lează în tehnică — de a înțelege arta, literatura, 
de a cunoaște aprofundat valorile culturii naționale 
și universale. Se impune, cred, organizarea 
mai sistematică a unor cicluri de prelegeri pe pro
bleme de istorie a artei, a muzicii, audiții muzicale 
cu o tematică logic coost'tuită din punct de ve
dere al posibilităților de înțelegere, dar și al cro
nologiei științifice a creatorilor și curentelor. Există, 
desigur, și alte mijloace prin care, tot atît de bine, 
studenții pot fi orientați și ajutați să ajungă la 
izvoarele cele mai vii ale culturii. Biblio
tecile institufetor și facultăților, bunăoară, cuprind 
zeci și sute de mii de volume — cursuri, tratate, 
reviste de specialitate etc. Și fondul acesta crește 
continuu prin noi achiziții. La aceste achiziții 
cred că ar fi bine să se aibă în vedere sporirea 
numărului de volume din capodoperele literaturii 
universale și naționale, din istoria artei (reproduceri 
și albume de artă) și filozofiei sau din istoria univer
sală, pe care studenții sînt dornici să le consulte.

La Universitatea din București, ca și la celelalte 
institute de învățămînt superior se distribuie săptă- 
mînal sute și sute de bilete pentru diferite spectaco
le. După cite am fost informat, de la începutul celui 
de-al ll-lea semestru universitar, numai la spectaco
lele Teatrului de Operă și Balet au participat 
circa 10 000 de studenți. Am aflat însă că nu întot
deauna pot fi satisfăcute cerințele de bilete la 
reprezentațiile unor teatre și cinematografe. De

. Potrivit ultimei situații operative a 
i’Insiliului agricol regional, pînă la 

k Bata de 13 aprilie cooperativele a- 
’ gricole de producție din regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară au execu
tat semănatul pe o suprafață de a- 
proape 39 000 hectare. In ultimele 
zile, datorită folosirii mai bune a 
tractoarelor, mașinilor agricole și ate
lajelor s-a intensificat ritmul acestei 
lucrări și în raionul Odorhei, care 
este rămas în urmă față de posibili
tăți. Aici, în perioada 8—13 aprilie, 
s-au semănat culturile din epoca I pe 
aproape 4 000 hectare.

Se lucrează intens la pregătirea 
terenului și la semănat și în coope
rativele agricole de producție din 
raionul Luduș. Așa se face că aici 
semănatul plantelor din epoca I este 
pe terminate Pentru a grăbi lucră
rile, la Sînpefru, Miheșu de Cîmpie, 
Sînpaul și în alte comune, alături de 
tractoarele și mașinile de la S.M.T. 
Luduș și Sărmaș membrii cooperatori 
folosesc numeroase atelaje. Pe par
celele zvîntate 
brigăzile de tractoare, iar 
lalte terenuri — atelajele, 
din plin 
dispun, ț

au fost repartizate 
pe cele- 
Folosind 

i toate mijloacele de care 
țăranii cooperatori din Tău- 

reni au reușit să termine în scurt timp 
semănatul culturilor din epoca I : pes
te 250 de hectare sfeclă de zahăr, 
200 de hectare trifoi etc. Totodată, 
în numai 5 zile, a fost pregătită pen
tru porumb o suprafață de peste 300 
de hectare.

La executarea lucrărilor agricole de 
primăvară s-au evidențiat numeroase 
alte cooperative agricole de produc-

ție din regiune, printre care cele din 
Veseuș, raionul Tîrnăveni, Acățari, 
Corunca, din raionul Tîrgu Mureș etc.

In ultimul timp s-a intensificat și 
ritmul lucrărilor de pregătire a tere
nului. In numai 3 zile procentul pe 
regiune a crescut de la 57 la sută 
la 67 la sută. Totuși, este necesar ca 
aceste lucrări să fie mult grăbite. 
Pentru aceasta trebuie concentrate 
forje mai mari, in special în raioa
nele Ciuc, Gheorgheni, Toplița etc., 
unde pregătirea terenului mai e de 
efectuat pe suprafețe întinse. Coope
rativa agricolă de producție din Veț- 
ca, de exemplu, din raionul Tîrgu Mu
reș, are de executat aceste lucrări pe 
mai mult de 500 hectare. Aici, dacă 
se menține ritmul aciuai al lucrărilor 
nici semănatul nu va putea fi termi
nat la timp. Este necesar ca în această 
unitate să se concentreze toate for
țele pentru terminarea grabnică a 
pregătirii terenului, să se depisteze 
zilnic tarlalele unde se poate lucra cu 
tractoarele, să se folosească întreaga 
capacitate a atelajelor. Această lu
crare trebuie făcută într-un ritm mai 
rapid și în alte cooperative agricole 
de producție din raion, ca Bezid, 
Voiniceni. Este necesar ca, în aceste 
zile, consiliile de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, inginerii a- 
gronomi să se ocupe mai mult de 
organizarea muncii, în așa fel ca 
toate tractoarele și mașinile, precum 
și atelajele să fie folosite din plin.

Deaki LORAND 
coresp. „Scînteii"

S. M. T.-uri care au muncit
superficial

Cele 11 stațiuni de mașini și 
tractoare din regiunea Argeș au 
de executat în această primăva
ră un mare volum de lucrări. Fo
losind cu pricepere mașinile, nu
meroși mecanizatori au obținut 
succese de seamă la pregătirea 
terenului și semănat. In unele 
locuri, tractoarele nu sînt folosite 
din plin. Aceasta se datorește 
defecțiunilor care au survenit 
chiar de la începutul campaniei, 
în raionul Slatina, de pildă, raion 
care are de executat un mare 
volum de lucrări, la 5 aprilie a.c. 
nu au lucrat, datorită unor aseme
nea defecte, 44 de tractoare, iar 
în zilele de 8 și 9 aprilie n-au 
lucrat 100 de tractoare. Situații 
asemănătoare se găsesc și în 
raioanele Drăgănești-Olt, Pitești, 
Drăgășani, Găești etc. Aceasta

datoreșta 
de slabă

îndeosebi reparații- 
calitate executate 

Vlaici, Ra- 
Drăgășani, 
acestor u- 
siificient și

se 
lor 
în S.M.T.-urile Recea, 
domirești, Movileni, 
Petrești. Conducerile 
nități nu au controlat
nu au tras la răspundere pe cei 
ce au făcut reparații de mântuia
lă. Nu pot fi scutiți de răspun
dere nici specialiștii din serviciul 
S.M.T. al consiliului agricol re
gional, care au făcut recepția lu
crărilor. Conducerile S.M.T. 
trebui să intervină urgent cu 
suri eficiente, astfel ca orice 
fecțiuni să fie remediate cît 
repede.

vor 
ma
da
ma!

V. NEGESCU 
M. CHIRIAC 
coresp.

J J

voluntari

Ce trebuie făcut acum pentru 
asigurarea protecției plantelor

După cum bine simțim cu 
toții, primăvara nu este prea 
caldă. In asemenea condiții exis
tă oare pericolul ca plantele să 
fie atacate de dăunători ? Ce 
răspuns se poate da la o aseme
nea întrebare pe care, în mod fi
resc, și-o pun numeroși lucrători 
din agricultură ?

Insectele simt cea mai ușoară 
încălzire a timpului. Ademenite 
de primele zile călduroase și în
șelătoare ale lui mărțișor, albi
nele au pornit în căutarea nec
tarului. O dată cu ele s-au dez
morțit, din lungul somn al iernii, 
și primele insecte vătămătoare. 
Ele au început să se îndrepte, 
împinse de nevoia de hrană, spre 

.'„tiprafața solului, spre frunzele 
semănăturilor de toamnă.

Cea mai timpurie dintre toate 
insectele dăunătoare culturilor 
de cîmp este larva gîndacului 
ghebos. Chiar înainte ca vreo 
albină să fi părăsit stupul, pri
mele frunze de grîu și de orz au 
căzut pradă larvelor acestui gin- 
dac. Cu toate că vremea a fost 
mai mult rece, rînd pe rînd toate 
larvele s-au trezit din somnul 
de iarnă. Destul de timpuriu 
și-a părăsit, în acest an, adă
postul de iarnă și rățișoara, ade
vărată pacoste a lanurilor de po
rumb din prima perioadă de ve
getație. ca și a altor plante cul
tivate. Datorită timpului nepri
elnic, abia au apucat, în puținele 
ore însorite ale acestei primă
veri zgîrcite în zile senine, să 
muște din frunzele de grîu și 
orz de toamnă, sau din rozeta 
primelor buruieni. Sînt și spe-

cil de insecte ca, 
ploșnițele cerealelor 
nevoie de mult mai multă 
dură, stau încă în amorțire în 
locurile lor de iernare și așteaptă 
sosirea unor zile mai călduroase.

Iată deci că nesocotirea -măsu
rilor de apărare împotriva dău
nătorilor culturilor agricole poa
te duce adesea la zădărnicirea e- 
forturilor ce se fac pentru obți
nerea de recolte mari. Să vedem 

' deci care sînt cei mai periculoși 
dăunători pentru grîu și 
putem da de urmă.

Așa cum am arătat, în 
perioadă, la păioasele de 
larvele gîndacului ghebos 
nesc cu plantele de grîu sau 
alte cereale de toamnă. Le
gea firii lor le obligă ca sfîrșitul 
lunii aprilie, începutul lunii mai 
să le găsească pregătite pentru a 
se retrage în vederea tainicelor 
procese de transformare în pupe 
și apoi în adulți. In lanurile de 
grîu și orz de toamnă în care nu 
se observă plante atacate, dău
nătorul nu se găsește și, în aceas
tă primăvară, nici nu se va 
găsi. Prezența dăunătorului 
lan se poate semnala ușor. în 
jurul plantelor există găuri 
diametrul minei de creion 
frunze tescuite de sucul celular.

de 
care,

pildă, 
avînd 

căl-

cum le

această 
toamnă 
se hră-

mal 
în

cit
Și

Ing. Florea PAULIAN 
șef de laborator, Institutul 
efe cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea

(Continuare în pag. V-a)
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• Pasiune • Frămîntare creatoare • îndrăzneală • Apă, oțel și modestie

In momentul cînd constructorul 
șef despăturea un plan de vreo trei 
metri pătrați, a intrat în birou un 
inginer din subordinea lui Băltărețu.

— Mîine plec 1 i-a amintit el tînă- 
rului său șef.

La o centrală electrică s-au ivit 
niște fenomene ciudate de uzură. Ca 
un medic sau detectiv, excelent în 
meseria lui, dar care se pomenește 
în fața unui caz din altă specialitate, 
cei de la centrală aveau nevoie de o 
consultație pe care nu putea să le-o 
dea decît unul dintre proiectanții 
de aici.

Ca să nu lungim povestea, vom 
spune că această specialitate — ex
trem de limitată — pătrunde în în
treaga industrie chimică, stă la baza 
marilor recîștigări de pămînt din 
lunca Dunării, se amestecă în tot ce 
privește petrolul, de la extracție la 
rafinare, în minerit și alimentație și 
agricultură, pe scurt în toate ramu
rile fizice ale economiei, iar fiecare 
cetățean din cele 300 000 de aparta
mente ale anilor 60—65, cînd bea un 
pahar de apă, are de-a face, fără 
să știe, cu munca oamenilor care au 
lucrat pe baza proiectelor elaborate 
de cei 50 de lucrători din sectorul 
constructor-șef al uzinei de pompe.

Partea surprinzătoare este că și azi 
mulți oameni — nu numai laicul au
tor al rîndurilor de față, dar chiar șl 
colegi ai constructorilor de pompe, 
oameni ai științei și tehnicii •— rar 
cuprind vastitatea și complicația a- 
cestui sector, au impresia că pom
pele reprezintă o meserie în care 
s-a spus de mult ultimul cuvînt. De 
fapt însă nici azi nu există în lume 
o teorie pe deplin satisfăcătoare a 
pompei. Supraviețuiește mai ales o 
taină și un inamic numărul unu al

pompelor, căruia nu 1 s-a găsit încă 
leacul teoretfts și care se numește 
fenomenul de cavitație. Sfidînd cal
culele, lichidul produce o implozie, 
adică o explozie spre interiorul 
pompei, care creează în unele punc
te presiuni uriașe, de cîteva sute 
de atmosfere și duce la deteriora
rea mașinii.

L-am jigni pe constructorul-șef Băl- 
tărețu dacă am spune că, la cei 38 
de ani ai săi, e un tînăr sub
țirel, cu iața lungă, subliniată de 
o mustață și cu ochelari mareînd 
o schimbare bruscă de decor, căci 
și-i scoate mereu în cursul discu
ției și imediat expresia tehnică a 
feței e înlocuită de privirea inspira
tă, parcă poetică, pe care o aruncă 
spre interlocutor — l-am jigni, pen
tru că asemenea atribute n-au pen
tru proiectant nici un fel de impor
tanță : tot ce are omul mai bun se 
află în pompele sale. In Brateș, 
Terma, Olt, Hebe, L.C.C., Dunărea, 
P.C.H. Jiu și celelalte iamilii mai 
vechi sau mai noi pe care le pro
duce colectivul uzinei. Aici, în 
proiectarea pompelor, se ascunde o 
luptă și o artă, un calcul și un cîn- 
tec : dacă îl respecți pe Băltărețu, 
n-ai voie să vorbești despre el, 
ci numai despre pompe.

— Ați avut pasiune pentru pom
pe 1

— Nu, de loc. Am, dar n-am avut. 
•In 1954 am venit aici împreună cu 
Zarcula, actualul inginer-șef al uzi
nei. Curînd Zarcula și cu mine 
ne-am dat seama că din tot ce se 
făcea aici, pompele erau lucrul cel 
mai important; dar se pierdeau în
tre altele, cînd de fapt toată fabri
ca ar fi trebuit dedicată pompelor. 
Cum s-ar zice, n-a fost o aspirație

din copilărie, s-a Ivit pe parcurs, 
am fost aspirat de pompe. Dar nu 
asta importă.

Să-i facem deci plăcerea de a 
vorbi despre lucrurile care importă.

★
în ce constă lupta, în ce constă 

cîntecul ?
După călătorii în țări de veche 

tradiție în ale pompelor, de ambele 
părți ale Atlanticului, sau în 
unde pompele noastre înfruntă 
dițiile climei tropicale, după 
vorbiri și contacte îndelungate 
experți străini și cu oamenii noștri 
de știință, specialiștii uzinei au în
ceput să se miște cu mai multă su
plețe între nuanțele care despart 
sau aseamănă diferite „școli" ale 
construcției de pompe.

în afara gravitației, tot ce curge 
trebuie pompat. Dar de îndată ce 
treci de acest adevăr general, ceea 
ce te strivește este varietatea ex
traordinară a cazurilor și nevoilor. 
Gîndiți-vă, uzina de pompe din 
București produce într-un singur an 
utilaj necesar pentru a pompa a- 
nual 14,6 miliarde metri cubi de li
chid 1

Imediat însă, se pun zeci de în
trebări :

La ce distanță și înălțime trebuie 
pompat acest lichid ? Una singură

Sergiu FARCAȘAN

țări 
con- 
con- 

cu

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist 

din Spania, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adre
sează Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania cele mai 
calde salutări frățești și sincere felicitări.

Partidul Muncitoresc Romîn urmărește cu sentimente de frățească 
solidaritate activitatea neînfricată a comuniștilor spanioli și vă urează 
din toată inima mari succese în lupta pentru unirea tuturor forțelor na
ționale și patriotice, pentru o Spanie liberă și democratică.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC R0M1N

aceea, cred că forurile de resort din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă ar putea studia posibi
litatea reglementării mai bune a prezenței studen
ților la spectacole, corespunzător cu creșterea 
numărului acestora din ultimii ani.

Formarea orizontului viitorilor specialiști compor
tă și o altă latură : însușirea temeinică a limbilor 
străine. Convingerea mea este că un intelectual 
căruia i se cere să parcurgă zilnic sute de pagini 
din lucrări științifice și de artă, să-și multiplice 
neîncetat izvoarele de informație și să le analizeze 
cu spirit critic, nu va putea fi la înălțimea sarci
nilor sale fără deprinderea a cel pufin două limbi 
de circulare mondială — adevărate instru
mente de cunoaștere nemijlocită a realizărilor 
știinjifice și culturale ale altor popoare. Pe băncile 
școlilor medii, tinerii învață rusa, franceza, engleza 
sau germana. In timpul studiilor universitare, ei au 
posibilitatea de a-și perfecționa cunoștințele acu
mulate, participînd la orele de limbi străine, care, 
mai ales în ultimul timp, întrunesc condiții fot mai 
bune de organizare. Din păcate, unii studenți încă 
nu înjeleg importanta acestor cursuri, nu le tratează 
cu seriozitatea cuvenită. La remedierea acestei si
tuații, conducerile facultăților pot contribui printr-o 
mai atentă organizare și desfășurare a seminariilor 
de limbi străine și prin sporirea exigentei în veri
ficarea și aprecierea cunoștințelor. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sfudenjilor au posibilitatea să 
determine închegarea unui curent de opinie mai 
puternic împotriva acelor tineri care lipsesc și nu 
se pregătesc sistematic la aceste ere.

Anii studenției sînt ani în care sufletul descoperă 
emofia înălțătoare ce o trezesc artele, valorile uni
versale ale culturii, cînd mintea absoarbe și asi
milează cu hărnicie și eficacitate cuceririle impre
sionante ale științei și tehnicii. Anii aceștia trebuie 
folosiți din plin, cu voioșie și îndrăzneală, cu rîvnă 
și entuziasm, pentru lărgirea orizontului intelectual.

INSTANTANEE

VITEZA
O știre recentă ne informează 

că vara aceasta durata de parcurs a 
trenurilor pe distanța București-Conx- 
tanța se reduce de la 3 ore și 50 de 
minute la 2 ore și 55 de minute.

Ne place viteza care, între un răsă
rit și un apus de soare, îți îngăduie 
să trăiești mai mult și mai spornic. 
•Einstein spunea că. la viteze uriașe, 
orice corp se dilată. Oricît de curios 
ar părea, această lege e uneori vala
bilă și pentru vehiculele de pe pă
mînt. Un tren sau autobuz care circu
lă mai repede devine mai încăpător : 
el poate parcurge traseul de mai 
multe ori și asta înseamnă mai multe 
mărfuri, pasageri mai mulți sau mai 
confortabil așezați.

Epoca modernă, se știe, e o epocă 
de iubire a vitezelor. în ceea ce ne 
privește, ne place viteza cu care se 
înaltă, robuste și frumoase. orașele 
tării, combinatele industriale, viteza 
cu care se îmbunătățește și se înfru
musețează viata noastră de fie
care zi. Dar dacă iubim aceste vi
teze necesare, proprii unei societăți 
pline de dinamism, nu ne place în 
schimb iuțeala cu care motociclistul 
se înfige într-un pom. Ne place vite
za care stoarce din timp sucul lui cel 
dulce, care îți îngăduie să muncești 
mai spornic, să te odihnești mai de
plin și să gîndești mai mult. Nu ne 
place viteza de care dau dovadă unii 
în alegerea soțului de-o viață întrea
gă. în învățatul ajunului de ignat al 
examenelor. viteza superficialității, 
măsurilor pripite și a rebuturilor.

Nu ~știm dacă Toți pasagerii ratei 
București-Constanța voi- sta neapărat 
o oră în plus sub razele soarelui. Dar 
în viata noastră — atît de plină de 
proiecte, preocupări, activități, reali- 

De aceea — 
de tren, au- 

îmbunătă- 
— ne place 
au devenit 
preț, a vieții

zări — vor avea ce face, 
ori de cite ori vreo linie 
tobuz, avion, tramvai își 
țește viteza și condițiile 
să-i vestim pe cititori că 
mai bogați în moneda de 
noastre care se numește timpul.

Paul DIACONE5CU

C.C. al Ligii Tineretului Comunist Chinez
aprilie, tovarășul 

Biroului
în ziua de 14

Chivu Stoica, membru al
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., a 
primit delegația Comitetului Cen
tral al Ligii Tineretului Comunist 
Chinez, condusă de Hui Shu-chang. 
membru al Secretariatului C.C. al 
Ligii Tineretului Comunist . Chinez, 
care, la invitația C.C. al U.T.M., 
face o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii

Petre Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., Petre Enache, prim-secretaT 
al C.C. al U.T.M., Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.M.

A fost de față Liu Fan, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Chineze la București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Din nou la peste 5 000 m adîncime
Colectivul de son

dori, tehnicieni și in
gineri al întreprinderii 
de stat pentru exploa
tări miniere a Comi
tetului Geologic a în
cheiat cu succes să
parea unei sonde la 
Govora, la adîncimea 
de 5 006 m. Aceasta 
este a doua sondă din 
țara noastră care a 
depășit adîncimea de 
5 000 m. Lucrările . de 
foraj la această son
dă au decurs în con-

diții dificile : s-a săpat 
cu fluide de foraj a- 
vînd greutăți specifice 
mari, în roci dure, cu 
presiuni și temperaturi 
de fund ridicate. De 
la 4 700 m pînă la a- 
dîncimea finală s-a 
forat în gaură cu dia
metru mic, folosin- 
du-se sape cu dia
mante. In timpul fora- 
iului s-a extras un 
mare număr de probe 
de teren ou carotiere 
echipate cu coroane

cu diamante ; din a- 
naliza lor au rezul
tat informații prețioase 
privitoare la alcătui
rea geologică a zone
lor profunde ale re
giunii respective.

Săparea sondei de 
la Govora constituie 
un nou succes al 
nicii romînești de 
raj. Lucrările au 
conduse de ing.
bastian Ionescu și de 
maistrul sondor Gheor- 
ghe Bîzcă.

teh- 
fo- 

fost 
Se-

(Continuare în pag. Il-a)

...Trebuie să stai lingă mașină și să privești In perspectivă (Ing. Ernest 
Uzinei de pompe din Capitală)

Băltărețu, constructorul-șef al
Aranjament foto : M. Andreeeca
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SCRISORI CĂTRE „S C î N T E I A
„Clubul tinereții"

In sala de festivități a Casei de 
cultură din Turnu Severin s-au în- 
tilnît recent numeroși tineri din 
întreprinderile și instituțiile orașu
lui. Erau primii participanți la pre
miera unei noi forme de manifes- 
tare cultural-educativă : „Clubul 
tinereții". „Emisiunea" a început 
cu sceneta „Salutul", in care inter- 
preții au adus pe scenă cîteva „ca
zuri" din categoria, ce-i drept des
tul de mică a tinerilor care „uită" 
să salute sau se salută folosind 
expresii și gesturi nepotrivite. 
După un scurt program de dans, 
un muzeograf a prezentat cele mai 
recente descoperiri arheologice din 
oraș și raion, cu referiri la trecu
tul istoric al acelor meleaguri. La 
rubrica „Știați că..." un medic a 
vorbit despre cele mai bune căi șt 
mijloace pentru păstrarea sănătă
ții, a tinereții. In continuare, o 
formație de dansuri moderne a Ca
sei de cultură a interpretat cîteva

Trei și toate trei...
Aflîndu-mă prin cartierul Ra- 

hova-Rond, am căutat un telefon 
public. Am găsit unul la o agenție 
Loto-Pronosport. Era însă defect. 
Se întîmplă citeod.ată ca un telefon 
public să fie defect, mi-am zis, și 
am pornit să caut altul. Peste 
drum, la centrul de pîine nr. 69, 
telefonul nu avea anunțul „De
fect", dar tot nu funcționa. Am 
pornit să caut altul. L-am găsit, la 
o distanță oarecare, la restauran
tul „Avîntul". Și cel de aici era

Acasă la
Fabrica de mobilă din cadrul 

C.I.L.-Pitești, unde lucrez și eu, 
este o unitate nouă, modern utila
tă. De curînd, fabrica a expediat 
spre magazine cea de-a 12 000-a 
garnitură din seria tip „Bîlea". 
Am aflat cu bucurie că această 
mobilă se bucură de apreciere și 
este mult solicitată de cumpără
tori.

în această scrisoare vreau să 
vorbesc despre cîțiva dintre cei 
care se străduiesc să producă mo
bilă frumoasă și trainică. To
varășul Ion Chiriță lucrează în 
sectorul II mașini. Sarcina lui este 
să măsoare și să traseze cu mare 
precizie, pe lemnul brut, conturul 
pieselor. „Croitorul" Chiriță este

La muzeul de etnografie din Focșani
Foto : Agerpres 

dansuri. Acesteia i s-au alăturat a- 
poi și alți tineri dornici să învețe 
să danseze corect. Celor mai buni 
dansatori li s-au oferit diferite 
premii Concursul fulger de epigra
me pe tema „Tinerii în viața de 
toate zilele" s-a bucurat de mult, 
succes. Spirituale, aceste epigrame 
au țintit. în manifestări negative 
observate la locul de muncă, aca
să ori pe stradă. Și epigramiștii 
cei mai buni au fost premiați. în 
încheiere, cooperativa meșteșugă
rească din oraș a prezentat tineri
lor mai multe modele de îmbrăcă
minte de primăvară. Explicațiile 
date cu acest prilej privind linia 
modernă — simplă și elegantă — 
a îmbrăcăminții au fost utile pen
tru cei prezenți. „Clubul tinereții" 
a plăcut mult tinerilor din oraș.

Aristică BAGHINA
lăcătuș
Uzinele mecanice Tr. Severin

„împodobit" cu un petic de hîrtie 
care nu vestea nimic bun. într-a- 
devăr, șt acela era defect. Trei te
lefoane publice luate la rînd și 
toate de nefolosit. Nu l-am mai 
căutat pe-al patrulea. Mă întreb : 
cu ce s-or fi ocupînd cei în grija 
cărora intră, buna întreținere a te
lefoanelor publice ?

Geo CIOLCAN
tehnician metrolog

„Bîlea"
nu numai un bun meseriaș ; el pri
vește fiecare bucată de lemn cu 
ochiul iubitorului de frumos și 
cînd desenează conturul piesei 
vede dinainte cum se va îmbina 
in obiectul care va fi confecționat. 
La agregatul A.P.M., din același 
sector, lucrează, nu de mult, Vio
rel Gogea și Ion Burcă, doi proas
peți absolvenți ai școlii profesio
nale. Cînd au fost repartizați în 
sector, comunistul Gheorghe Mun- 
teanu i-a îndrumat și ajutat cu 
multă dragoste să cunoască bine 
mașinile și să le folosească rațio
nal. „Pedagogul" poate fi mulțu
mit : pentru calitatea lucrărilor pe 
care le execută, Gogea și Burcă 
sînt mereu evidențiați în întrece

Recreație...

rea socialistă. In sectorul de îm
binat furnire, unde se hotărăște, 
în primul rînd, calitatea și frumu
sețea mobilei, Zina Sandu, Maria 
Burcea și Maria Sprinceană aleg 
și îmbină furnirele în așa fel incit 
să rezulte desene atrăgătoare.

La început, la întinderea pelicu
lei de lac mai apăreau pete sau 
așa-zisele cratere, care urîțeau 
fața mobilei. Cu eforturi co
lective, deficiența a fost înlătura

Meșterul „Drege-Strică"
Blocul D 14, în care locuiesc 350 

de familii, face parte din ansam
blul clădirilor nou construite pe 
Șoseaua Mihai Bravu. Apartamen
tele sînt confortabile, destul de în
grijit lucrate. S-au executat și a- 
menajările necesare în jurul blocu
lui: străzi și trotuare, spații verzi, 
iluminat public. Văzînd toate aces
tea, ne-am făcut o părere bună 
despre constructori. La puțin tim-p 
însă, am constatat că ne-am în
șelat. După ce au dat în primire 
lucrările executate și au căpătat 
acte la mină, constructorii au în
ceput să se comporte ca niște oa
meni pe care nu-i doare inima 
pentru propria lor muncă, pentru 
fondurile cheltuite. Iată despre ce 
este vorba. Acum se construiesc în 
apropiere alte ijlocuri. Trecînd eu 
autocamioanele pe unde li se pare 
mai aproape și mai lesnicios, șo
ferii întreprinderii au stricat tro
tuare, străzi și spații verzi, au cioc
nit stîlpi de beton ai rețelei de ilu
minat. Pentru unele instala
ții care n-au fost efectuate la 

tă. Acum pelicula se toarnă „ud 
pe ud“ cu doi componenți de cu
lori diferite. Rezultatul : au dis
părut petele și productivitatea 
muncii a crescut cu 50 la sută față 
de vechiul procedeu. Colectivul fa
bricii caută noi posibilități pentru 
a da un aspect tot mai plăcut mo
bilei care pleacă din fabrică.

Florea TISTULEASA 
muncitor

vreme, s-a spart pavajul, refăcut 
apoi numai în parte. Mai mult, 
prin gangul de trecere de sub blo
cul nostru, destinat numai pietoni
lor, circulă acum autocamioanele, 
deși ele trebuie să coboare pe... 
trepte.

Toate acestea pricinuiesc greu
tăți locatarilor. Ca să ajungi 
la tramvai, la școală sau în altă 
parte, trebuie să pierzi vremea, oco
lind pe drumuri laterale, căci con
structorul a închis recent cu gard 
de sîrmă și o stradă pe unde se 
putea ajunge în șoseaua Mihai 
Bravu. Cînd plouă, circulația este 
și mai anevoioasă. Și mai e vorba 
de ceva: se distrug bunuri pentru 
care s-au făcut mari cheltuieli. 
Dacă nu se vor lua măsuri, atunci 
cînd constructorii vor termina 
locuințele la care lucrează acum, 
amenajările din jurul blocului nos
tru vor fi atît de degradate, că 
vor fi necesare alte investiții pen
tru refacerea lor.

Mircea BADULESCU 
profesor

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Hark

ness ballet din New York (orele 20). 
Teatrul de Operă și Balet : Orfeu — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Suflet de artist — (orele 19,30). Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Maria Stuart — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Moartea unui artist — (orele
19,30).  Teatrul de Comedie : Șeful secto
rului suflete — (orele 20,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe de via
ță — (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) ; Fii cuminte, Cristofor !
— (orele 19,30). Teatrul „C I. Nottara" 
(sala Magheru) : Hipnoza — (orele 19.30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele
19,30).  Teatrul ,,Barbu Delavrancea" (Șos. 
Ștefan cel Mare nr 34) : Sera melodiilor
— (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Doi pe un balansoar — (orele
19,30).  Teatrul „Ion Creangă" (Str. Ere- 
mia GrigoreSCu nr. 24) : Harap Alb — 
(orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 
Croitorul fermecat — (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I L Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9) • Năzdrăvanul occidentului — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50) : Katia și croco
dilul — (orele 15), (sala din str. Acade
miei nr. 18) : Băiatul și vîntul — (orele 
16). Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei — (orele 
20) Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : O carte despre frumu
sețe — (orele 20). Circul de stat : Aii 
Baba și cei 40 de. . acrobați — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Gaudeamus igitur : Republica (10; 12,15; 
14,30; 17; 19; 21), Victoria (10: 12; 14; 16; 
18,15; 20,30) Grivița (10; 12; 14; 16; 18.15;
20,30).  Floreasca (16; 18; 20). Scaramouche 
— cinemascop : Luceafărul (8; 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20.45), București (9; 11; 13; 
15: 17; 19; 21), Feroviar (8,30; 10,30; 12,30; 
14,45; 17: 19,15; 21,30), Excelsior (9,30;
11,30; 13,45; 16; 18,15, 20,30) Melodia (9; 
11; 13; 15; 17; 19, 21), Modern (9; 11; 13; 
15; 17; 19: 21). Moby Dick : Carpați
(9,30; 11,45; 14; 16,15) Parisul vesel : Ca
pitol (9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,45: 21), Bu- 
cegi (9 30. 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,15).
Ucigașii de femei : Festival (10; 12: 14; 
16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între po
poare (10,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița (10; 
12; 14; 16: 18,15; 20,30). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Central (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Unde ești acum, 
Maxim ? — cinemascop : Lumina (9,45; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45), Aurora (10; 
12; 14; 16; 18,i5; 20.30). Un enoriaș ciudat: 
Union (14,30; 16,30; 18,45; 21), Munca
(14.30; 16,30; 18,30; 20,30). Program pen
tru eonii • Doina (orele 10 dimineața). 
Strigătul Corlei : (12; 15,30; 18; 20,30), Co- 
troceni (15,30. 18; 20,30). Țărmul ospita
lier — cinemascop — Albinele și oame
nii, Poveste africană, Palmira : Timpuri 
Noi (10—16 în continuare; 17,30; 19; 20,30). 
Pădurea spînzuraților — cinemascop 
(ambele serii) : Giulești (10,30; 15,15;
19,15), Tomis (9,45; 12,45; 16.45; 20). Vre
mea păgînilor : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Tovarășii : Dacia (9.45: 12,30; 15,15; 18;
20.45). Vitan (16; 18,15; 20,30). Regina cîn- 
tecelor . Buzești (11: 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Legea și forța : Unirea (16; 18,15: 20,30), 
Volga (10. 12,30: 15,30: 18: 20,30). Nevasta 
nr. 13 : Flacăra (10; 15,30; 18; 20,30).
Popular (10,30; 16; 18,30; 21). Spărgătorul 
—- cinemascop ; Arta (15; 17,45; 20,30), 
Drumul Sării (16; 18.15; 20,30). Un pumn 
de note ; Moșilor (16; 18,15; 20,30). Soții 
în oraș : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Mof
turi 1900 : Cosmos (16; 18; 20), Ferentari 
(14: 16,15; 18,30; 20,45) O stea cade din 
cer — cinemascop : Viitorul (15: 17; 19; 
21). Soție pentru un australian — cine
mascop : Colentina (16; 1815; 20,30). Că
pitanul Fracasse — cinemascop : Rahova 
(15; 17; 19; 21). Cartouche — cinemascop: 
Progresul (11, 14; 16,30: 19; 21,15). Armata 
codobaturilor : Flamura (10; 12,15; 16;
18,15: 20,30). Elena din Troia — cinema
scop: Lira (10,30; 15,30: 18; 20,30). Cîntînd 
în ploaie : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19.10 — Pentru copii : Emisiunea „In pas 
de dans". 19,50 — Emisiune de știință : 
„Busola" viețuitoarelor, de prof. Con
stantin Motaș, om de știință emerit. 
20,05 — Filmul artistic „Colaboratorul 
Ceka“. 21,35 — Ctntă orchestra de mu
zică ușoară Xavier Cugat (III). in în
cheiere : buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

rece mal ales In sud și est. Cerul a 
fost mai mult acoperit, exceptînd Ar
dealul, unde a devenit schimbător. Au 
căzut precipitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță șl ninsoare în Mun
tenia șl Oltenia și sub formă de 
ploaie în Banat. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din est. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
1 grad la Cîmpulung Mușcel șl 18 
grade la Dumbrăveni. In București s 
Vremea a fost în general umedă. A 
plouat «lab. Temperatura maximă a 
aerului a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 șl 18 aprilie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Va ploua local. Vîntul va sufla 
potrivit, predomlnînd din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 1 grad 
șl 11 grade, iar maximele între 8 și 
18 grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Temperatura aerului în creș
tere.

PE TEME MEDICALE

Aspecte noi 
ale unei boli vechi

Diabetul zaharat este considerat ac
tualmente ca una din bolile metaboli
ce cele mai complexe. Procese multi
ple iau parte la caracterizarea acestei 
boli, unele deja lămurite, altele incom
plet cunoscute.

O dată cu descoperirea insulinei, 
s-au obținut progrese considerabile în 
tratamentul bolii și în prelungirea vie
ții bolnavului cu diabet. Dar insulina nu 
înseamnă vindecarea și nici evitarea u- 
nora din complicațiile diabetului. Ate- 
roscleroza, bolile degenerative vascu
lare continuă nu numai să rămîna, dar 
își și sporesc frecvența la diabetici, de
venind problema principală a diabetu
lui. Obezitatea precipită în aceste ca
zuri și mai mult evoluția spre atero
scleroză.

O cauză a îmbătrînirii 
precoce

Așa cum s-a menționat, diabetul za
harat este mult mai complex și nu 
doar rezultatul unei simple insuficiențe 
insulinice, cum se credea. In produ
cerea bolii intervin factori multipli: 
glande ca hipofiza, suprarenala, tiroi
da sau factori de dereglare nervoasă. 
Nu numai metabolismul glucidelor este 
tulburat, ci și metabolismul proteine
lor și grăsimilor.

Proces întîlnit îndeobște la oamenii 
vîrstnici, ateroscleroza, ca și îmbătrtni- 
rea arterei reprezintă leziuni degenera
tive asemănătoare anatomo-patologic și 
clinic. Se știe astăzi că diabetul zaha
rat precipită tocmai imbătrînirea pre
coce a bolnavului, a vaselor sale san
guine.

Cercetări recente arată că la ori
ginea senescenței (îmbătrînirii) vasculare 
se găsește un slab randament energetic, 
rezultat dintr-o proastă metabolizare a 
glucozei (transformare defectuoasă a 
glucozei), proceș care are loc și la bol
navul cu diabet zaharat. Scăderea ca
pitalului energetic duce la apariția unor 
perturbări metabolice și încetinirea bio- 
sintezei proteinelor, ba chiar și a enzi- 
melor, acești biocatalizatori ai procese
lor biologice, fără care viafa nu poate 
fi posibilă. Țesutul care dispune de 
mai puține enzime va produce mai pu
țină energie și, posedind mai puțină 
energie, va fabrica mai puține enzime. 
Se ajunge astfel la un cerc vicios, care 
are drept consecință directă o dere
glare în sinteza proteinelor și substan
țelor constituiente principale ale țesu
tului fundamental din peretele arterial. 
Structurile proteice denaturate pot fixa 
mai ușor colesterolul și grăsimile din 
singe, favorizînd astfel ateroscleroza.

Orice proces care provoacă pertur- 
bafii în nutriția țesutului peretelui vas
cular (arterial și arteriolar), indderent 
de originea sa, determină leziuni cu 
caracter definitiv, în funcție de intensi
tatea procesului și cantitatea de en
zime. Există o strînsă interdependență 
între modificările locale ale peretelui 
vascular, între tulburările metabolismu
lui glucidelor, protidelor și grăsimilor 
și factorii de reglare nervoasă și en
docrină,

Inter ■ relații metabolice 
zahăr-grăsimi

Reiese clar, din cele arătate, că mo
dificările generale ale metabolismului, 
asociate la tulburările locale ale pere
telui vascular, conduc în timp la apa
riția procesului de ateroscleroză.

Există vreo legătură între zahărul 
(glucoza) și grăsimile (colesterol, gră
simi neutre) crescute în sînge la dia
betic ? Da, acestea se găsesc într-o 
strînsă interdependență. Un proces bio
chimic complex, o adevărată reacție 
în lanț cu zeci de corpi intermediari, 
leagă metabolismul grăsimilor de cel 
al glucozei în organism. Surplusul ali
mentar de zahăr (prin zahăr înțelegînd 
toate glucidele din alimentație) se 
transformă în corpul omului sănătos în 
grăsime și se depune ca rezerv® sub 
forma țesutului adipos. Atunci cînd ne
voile organismului o cer, grăsimile, 

mobilizate de la locul de depunere, 
sînt transformate la nivelul ficatului din 
nou in glucoză, fiind astfel folosite pen
tru necesitățile energetice ale organis
mului. In diabet, toate aceste procese 
biochimice sînt tulburate. Deficiența * 
metabolică în consumul glucozei obligă’* 
orgamsmjl să-și mobilizeze rezervele 
de grăsimi pe care, transformindu-le 
tot în glucoză, nu le poate folosi. Cer
cul vicios care ia naștere se găsește 
la originea tulburărilor metabolice din 
diabet. Reflexul acestuia este creșterea 
glicemiei și a grăsimilor în sînge.

S-a observat că și în ateroscleroza 
apărută la bolnavii fără diabet zaharat 
există tulburări metabolice importante; 
se confirmă existența modificărilor 
metabolismului glucidic, concomitent 
cu cel lipidic, în majoritatea acestor 
cazuri.

In lucrările din ultimul timp se re
marcă un fapt extrem de interesant, 
care confirmă datele prezentate : 
infarctul miocardic este de cinci ori 
mai frecvent la cei care obișnuiesc în 
alimentație zahăr în cantitate mare, ih-, 
gerat fie sub tormă de dulciuri, fie în 
cafele și ceaiuri Toți aceștia nu erau 
diabetici Deși sînt încă multe necu
noscute în evoluția și deci în terapeu
tica aterosclerozei diabetului, din cer
cetările făcute pînă acum reiese clar 
că apariția acesteia se poate preveni 
printr-un tratament bine condus al 
bolii de bază — diabetul zaharat.

Există un tratament 
preventiv al 
aterosclerozei diabetice?

Așa cum s-a mai spus, răspunsul la 
această întrebare este afirmativ. In ce 
constă acest tratament ? In primul rînd, 
se pune problema prevenirii a însăși 
apariției diabetului zaharat. Urmărirea 
și tratarea de către medic a așa-numi- 
telor stări de prediabet și diabet latent 
are un rol deosebit de important. Evi
tarea unui supraefort alimentar în aces
te situații sau în maladii cu fragilitate 
metabolică (hepatite, ciroze, maladii 
endocrine) se impune ca un precept te
rapeutic.

In al doilea rînd, în evoluția îndelun
gată a acestei boli există o serie de 
factor, care pot f> considerați extrem 
de dăunători. Colesterolul și lipidele 
care cresc în sînge ca rezultat al unui 
metabolism deficient sînt mai greu de 
stăpînit și modificat. Dar influența fu
matului, alcoolului și altor factori no
civi poate fi mult mai ușor îndepărtată 
din viața de zi cu zi a candidatului la 
ateroscleroză.

In al treilea 'înd, tratamentul medical, 
competent susținut și urmărit, al dia
betului zaharat, are un rol hotărîtor. 
S-a văzut — pe loturi de bolnavi ur
măriți în paralel — că la cei bine tra
tați, complicațiile apărute după 15 ani 
de evoluție a diabetului sînt numai în 
6 la sută din cazuri, iar la cei nedis- 
ciplinați sau incompetent tratați — în 
peste 61 la sută din cazuri. Sînt cifre 
elocvente.

Regimul alimentar echilibrat — cu 
o cantitate de glucide riguros stabilită, 
cu grăsimi îndeosebi de origine ve
getală, cu proteine animale în cantir 
late mai mică — este și va rămtne 
factorul de bază 1n prevenirea și tra
tamentul acestei boli. Acestuia i se a- 
sociază tratamentul medicamentos.

fn concluzie, fn prevenirea acestei 
boli, un rol important 11 are cunoaș
terea cauzelor care o provoacă, a for
melor de manifestare și evoluție, a po
sibilităților de preîntîmpmare, înlesnită 
astăzi la noi de acțiunile de depistare 
precoce a diabetului zaharat, cît și de 
educația sanitară a maselor, desfășura
tă pe linie de stat. Boala și complica
țiile ei constituie în continuare pentru 
cercetători una din problemele deose-' 
bite de studiu, cu rezolvare probabilă' 
în viitorul apropiat.

Dr. Iulian MINCU
candidot în științe medicale

PROIEC
(Urmare din pag. I-a)

dintre lucrările de recuperare a pămîn- 
turilor — cea prin care In locul apelor 
de baltă ale Iezerului vor apărea 7—8 000 
hectare de pâmînt arabil — pune la muncă pom
pe care scot din baltă și varsă in Dunăre, zilnic 
67 000 de vagoane de apa 1 Altele din aceste lu
crări au cerut pompe speciale, al căror motor să 
nu poată fi inundat, lucrînd la 12 metri deasupra 
pompei. Există tipuri de pompe obligate să înal
țe apa pină la mai bine de o mie de metri.

Iar acestea sînt cazuri relativ simple, pentru 
că aici apa este așa cum o cunoaștem cu toții. 
In majoritatea cazurilor, însă, trebuie să te în
trebi : ce va purta lichidul ? Apa e un mijloc de 
transport nu numai sub formă de ocean sau flu
viu, dar ți pompele aduc sau evacuează nenumă
rate lucruri necesare sau dăunătoare. De îndată 
ce trecem de acest prag mecanic — greutatea 
călătorului, puterea cu care izbește el în pompă, 
stăruința cu care încearcă s-o roadă sau s-o în
funde — tabloul se schimbă : intrăm în chimie, 
In împărăția agresivității, unde mai toate lichi
dele sint pline de răutate, corosive, purtătoare de 
substanțe care atacă metalul, acizi și alcaline 
adesea turbate sub forța unor temperaturi uria
șe, lichide care tncetează să mai fie lichide, de
venind vapori cu pumn mai greu decît cea mai 
grea izbitură, iar în unele cazuri cerînd presiuni 
uriașe pentru a fi convinse să pătrundă acolo 
unde vrea omul să le aducă.

— Toate acestea, spune șeful sectorului pro
iectări, sînt probleme gata rezolvate și orice spe
cialist știe că nu e nici o lăudăroșenie dacă spu
nem că nu există tip de pompă pe care să nu-1 
putem proiecta la nevoie. Greutatea adevărată 
pentru noi, pompagiii, începe în altă parte, și 
anume la îmbinarea intereselor economice. Să

TANȚII
mă explic. Noi trebuie să servim un client care 
foarte adesea n-are de unde să știe care-i pom
pa ce-i trebuie, citeodată caută o soluție gata 
condamnată sau depășită : prin urmare uzina, 
biroul ei de proiectare, trebuie să afle mai 
Intîi ce nevoie trebuie să-i satisfacă pompa, In ce 
condiții o va pune să lucreze beneficiarul.

— Și atunci, care ar fi, în concepție, criteriul 
hotăritor ?

— Familia. Vreau să zic tipo-seria, crearea u- 
nui tip care să îmbine cerințele cumpărătorului cu 
interesele lui și ale noastre : interesul cere o 
pompă ieftină, adică produsă cît mai în serie, 
dar cerința cumpărătorului se îndreaptă spre o 
pompă anumită, specifică. îmbinarea specificului 
cu serierea — aici e cheia. Trebuie să pui întot
deauna în fața uzinei o pretenție puțin mai mare 
decît ceea ce crede că poate realiza. Nu e in
venția mea. Așa face partidul și așa s-au obți
nut succese în toate domeniile de activitate.

Unei firme care a construit în țara noastră cîte
va uzine i s-a propus — ca să facem economii — 
să folosească în cazul pompelor, în locul utilaju
lui propus de ea, pompele proiectate la uzina din 
București. Veniți la București să vadă proiectele 
și uzina noastră, comparîndu-le cu ceea ce li se 
oferea la ei acasă, conducătorii și specialiștii fir
mei străine au constatat că proiectele romînești 
constituie — așa cum au scris — „an outstanding 
record, and one of which you can be extremely 
proud", o realizare remarcabilă, una dintre acelea 
de care puteți fi cît se poate de mîndri, iar în ce 
privește uzina și în special partea ei nouă, „pu
tem să vă asigurăm că ea nu se află în lurae prin
tre cele de locul al doilea". Repet însă, nu impor
tă atît cuvintele, cît faptul câ au renunțat la pom
pele furnizorului lor renumit

Cu un an în urmă, un specialist cu faimă a fost 
invitat să ne viziteze, eventual să ne propună so

luțiile sau patentele pe sare le-ar fi găsit nece
sare ; la plecare, i-a spus ministrului de resort :

— Ai voștri mai au unele lucruri de rezolvat, 
dar nu mai multe decît am și eu de făcut la mine 
acasă. Deocamdată, mă oblig să plasez pe piața 
mea două tipuri de pompe ale voastre, mai bune 
decît cele ale furnizorilor noștri obișnuiți.

Specialiștii din citadela chimiei rominești, ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au analizat pompele 
bucureștene pe durate de 3—4 000 de ore și mai 
mult, declarîndu-se satisfăcuți, iar o întreprindere 
de alimentări cu apă a cumpărat pompele din 
cinci țări, găsind că, după două mii de ore, Hebe 
se simțea cel mai bine.

Nu există însă în metalul romînesc sau în lichi
dul pompat nimic care să fie neobișnuit, iar mo
torul electric nu are decit rolul de a furniza ener
gie : atunci, ce este deosebit în aceste pompe și 
de unde succesul unor familii ?

★
In relațiile dintre metal și lichid intervine un 

arbitru care se numește gîndirea omenească.
Forma capătă aici o însemnătate la fel de mare 

ca în poezie, dar poate mai palpabilă. O petală 
de floare, dacă își modifică puțin forma, poate să 
nu aibă urmări decisive pentru o pictură — dar o 
petală de rotor puțin mai altfel arcuită schimbă, 
la mii de bătăi, întreg destinul unei pompe, îi în
zecește forțele sau o mînă la autodistrugere — și 
la fel, mai toate formele ei.

în sectorul de proiectare, cu cei cincizeci de 
oameni ai săi, inginerul Băltărețu, oricît ar încerca 
să se ascundă îndărătul pompelor și uzinei sale, 
a adus o serie de însușiri demne de observat, 
chiar dacă unele nu se potrivesc specificului sau 
temperamentului altor proiectanți.

— Trebuie să stai lingă mașină, spune el, s-o 
vezi și s-o asculți ca un doctor care pune urechea 
pe piept — s-o urmărești nu numai lîngă cadrane, 
dar direct lîngă ea. Cadranele sînt limbajul prin 
care pompa își exprimă suferințele, plăcerile și 
nevoile. Dar ca să înțelegi limbajul acesta trebuie 
mai întîi să stai mulți ani lîngă pompă și s-o auzi.

Pentru a-și îmbunătăți „munca de ce-rcetare in
dustrială" și, uneori, a reproduce la ei acasă con
dițiile de pe teren, proiectanții și-au creat un 
stand de încercare pe trei sute de metri pătrați, 

iar acum e în construcție un stand de 1 000 mp — 
cu șapte secții specializate — pe care construc- 
torul-șef îl numește „concentrat de rezerve pentru 
dezvoltarea viitoare a concepției pompelor".

In luna martie, ministerul de resort, printr-o cir
culară, a dat unei mari uzine din țară sarcina de 
„a organiza un birou de relații tehnice pe lingă 
sectorul de proiectări. Acest birou se va organiza 
după modelul celui existent la Uzina de pompe 
București". .

înființarea biroului, care nu era prevăzut în 
schema de organizare, a fost un act de curaj al 
inginerului și al uzinei, pornit fără solemnitate și 
„pompă", pe neștiute și treptat, după care, anali- 
zind rezultatele acestei inițiative, ministerul a !m- 
brățișat-o călduros dînd-o ca exemplu. In ce con
stă noutatea ?

Orice uzină are un birou de vînzări. îi faci co
manda ta sau îți propune ea produsele pe care le 
fabrică. La uzinele de tipul acelora de pompe e 
însă imposibil să te înțelegi prin intermediul unui 
funcționar, fie el de meserie și inginer : în majo
ritatea cazurilor, e nevoie de un contact direct în
tre beneficiar și proiectant. De aci, inevitabil, 
continua deranjare a proiectanților și fărîmițare 
a muncii lor. Băltărețu s-a gîndit să transforme a- 
cest neajuns în una dintre laturile tari ale echipei 
sale. O parte a proiectanților au alcătuit acest 
birou, care primește zilnic cam 50 de telefoane 
și are contact „pe viu" cu vreo treizeci de benefi
ciari. La prima vedere, avantajul stă în fe
rirea celorlalți proiectanți de întreruperile în 
muncă. De fapt însă, biroul a devenit un instru
ment de luat „pulsul”, scula de investigație a pro
iectărilor : frecvența întrebărilor și cerințelor ajută 
proiectările la mult dorita „seriere" a probleme
lor, iar membrii biroului au rămas mai departe 
proiectanți, cu un plus de dibăcie — specializată 
pe ramuri —■ în satisfacerea unor cerințe speciale.

In relațiile cu subordonații, după cite am obser
vat, nu îl interesează atît prestigiul său, cît cel al 
pompelor sale ; de aceea, îl lasă indiferent faptul 
că e aprobat sau contrazis, atîta vreme cit pom
pa are ceva de cîștigat din treaba asta. Minuția 
extremă cu care tratează toaleta desenelor și 
scriptologia lor nu contravine nevoilor fanteziei. 

După ce proiectantul și-a făcut desenul, Băltăre
țu îl roagă să-i schițeze contururile liber, fără 
instrumente de desen.

— Cînd scapă de măsurarea în milimetri, omul 
se trezește fața in față cu forma de ansamblu a 
mașfnii. Și atunci, peste pregătirea lui de ingi
ner, se vede confruntat cu frumosul, intră în joc 
gustul lui, aduce retușări pe care poate nici nu 
le observă, dar care dau pompei un cîștig de es
tetică. După ce ne-am asigurat de acest cîștig 
revenim la exprimarea tehnică și remăsurăm to
tul cu rigla, după nevoile mașinii și ale tipizării.

Limbajul lui Băltărețu e foarte colorat și ne
protocolar, ca al unui specialist care se simte în 
meseria lui ca acasă și n-are nevoie de vreun 
titlu sau vocabular academic menit să-i susțină 
justețea părerilor : ele sînt turnate in metalul 
pompei.

Modestia se completează însă cu o mare mîn- 
drie în ce privește uzina.

— Nu vorbesc de mașini, precizează el, cît de 
echipă, de spiritul de echipă : am ajuns să na 
înțelegem dintr-o privire. După 12 ani de Istorie 
(pentru Băltărețu, anii dinainte, cînd uzina nu era 
specializată în pompe, constituie „preistoria* ei) 
s-a creat o sudură cum n-a existat încă nicio
dată și toți sîntem de acord între noi să împin
gem tot mai sus ștachetele exigenței.

Afară e vînt, biroul s-a umplut de praful uzi
nei. Băltărețu scoate dintre tratatele voluminoase 
un ghemotoc de cîlți și începe să-și șteargă 
masa de lucru

— E un praf afurisit, spune el, dar dacă ar vrea 
cineva să mute proiectarea în afara uzinei, 
ne-am simți dezrădăcinați. Echipa, asta contea
ză : în vechile desene indiene, pămîntul era înfă
țișat ca fiind susținut de patru elefanți. Și uzina 
asta stă pe spinarea unor elefanți, numai că 
sînt sute și sute.

E adevărat, sînt mulți și buni. Totuși, întoreîn- 
du-mă acasă, călcînd pe străzile sub care se 
ascund atîtea țevi și pompe, trecînd prin dreptul 
marilor blocuri de pe Ștefan cel Mare, desfăcînd 
un borcan de compot și luînd de la robinet un 
simplu pahar cu acă, m-am gîndit, multă vreme 
mai apoi, și la elefantul numit proiectant.
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ÎNALTA calitate a produselor 
o cauză generală a oamenilor muncii

Efecte economice complexe
Calitatea înaltă a produselor constituie o tră

sătură caracteristică a unei economii moderne, 
oglindește nivelul dezvoltării industriale, a- 
vînd o puternică înrîurire asupra progresului 
economic în ansamblu. în fara noastră, îmbună
tățirea continuă a calității produselor se inte
grează organic în procesul general de dezvol
tare ascendentă a economiei najionale, de va
lorificare în condifii optime a resurselor ma
teriale și de muncă.

P artidul nostru a pus în atenjia generală 
* a oamenilor muncii acest important 

obiectiv economic. Ca un fir roșu, sarcina 
îmbunătăjirii calității produselor străbate docu
mentele partidului din ultimii ani, orientînd hotărît 
activitatea tuturor întreprinderilor noastre. 
Această activitate a dat roade. Industria noas
tră ifabrică astăzi numeroase produse — ma
orii, utilaje, produse chimice, petroliere, side- 
rtețjice, din lemn, bunuri de consum — care 
pot sta cu succes alături de mărfuri similare de 
pe piafa mondială. în îmbunătățirea calită(ii pro
duselor își găsește o reflectare sintetică înde
plinirea obiectivelor importante trasate de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. cu privire la dezvol
tarea economiei naționale.

Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 1 
decembrie 1964 și sesiunea Marii Adunări Na
ționale de la sfîrșiful anului trecut au relevat 
că în etapa actuală pe care o parcurge econo
mia noastră națională, cînd se intensifică pro
cesul de diversificare a producției și crește 
complexitatea ei, cînd progresul tehnic rapid 
implică schimbări corespunzătoare în structura 
producției, în tehnologia de fabricație, îmbună
tățirea continuă a calității produselor este un 
obiectiv esențial al întregii activități economice, 
un element determinant al mersului înainte, în 
ritm susținut, al economiei naționale.

Orice progres în ridicarea calităfii producției 
are efecte pozitive asupra tuturor domeniilor 
viefii economice. Nivelul tehnic înalt, calitatea 
superioară a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
produse de industria constructoare de mașini 
influențează asupra eficacității economice a in
vestițiilor, asupra indicatorilor tehnico-economîci 
ai întreprinderilor unde sînt folosite. Construită 
în tară, instalafia de distilare atmosferică și în 
vid de la Rafinăria Brazi permite, datorită carac
teristicilor ei tehnice, realizarea unei economii 
anuale în valoare de 27 milioane de lei, spo
rirea productivității muncii cu peste 150 la sută 
față de instalafiile vechi, precum și îmbunătă
țirea calităfii benzinei prin ridicarea cifrei octa
nice. Tractoarele U-650, fabricate la uzinele 
„Tracforur’-Brașov, prin performantele lor, au 
dat posibilitate tractoriștilor să obfină în exploa
tare sporuri de productivitate de 25—30 la sută 
fafa de cea a tipului precedent de tractor și să 
reducă cu 13—15 la sută consumul de com
bustibil. Este limpede că produsele de cea mai 
bună calitate sînt și cele mai economice.

O legătură nemijlocită există între ridicarea 
calităfii producfiei și valorificarea superioară a 
resurselor naturale ale țării. Prin realizarea de 
mașini cu performante tehnico-economice înalte, 
de benzine cu cifre octanice ridicate, de sorti
mente finite superioare din lemn, valoarea pro
duselor obfinute dintr-o tonă de metal, țiței, 
lemn a crescut considerabil în anii șesenalului. 
Dezvoltarea producfiei de mase plastice, de fire 
și fibre sintetice permite, de asemenea, fabri
carea de produse mai durabile, de calitate su
perioară, lărgind baza de materii prime și 
sporind eficienta utilizării resurselor naturale.

Calitatea produselor exercită o influentă fa
vorabilă asupra ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Bunurile de consum de ca
litate superioară sînt mai rezistente, au o va
loare de întrebuințare ridicată, satisfăcînd într-o 
mai mare măsură cerinfele și exigentele popu
lației. Cumpărînd produse de mai bună cali
tate, mai durabile și mai frumoase, oamenii 
muncii fac economii, au o posibilitate supli
mentară de satisfacere a cerințelor lor. Totodată, 
întrucît bunurile de consum de calitate sînt so
licitate cu prioritate, ele nu stau mult timp în 
refeaua comercială — iar aceasta contribuie 
la reducerea stocurilor și la accelerarea vitezei 
de rptafie a mijloacelor circulante.

Pjupă cum se vede, îmbunătățirea calității 
•“'producției are o multitudine de efecte. In 

ultimă instanță, aceasta se reflectă asupra 
creșterii venitului național. Evident, mașinile, uti
lajele și instalafiile, care din punct de vedere al 
parametrilor și al durabilității răspund cerinfelor 
tehnice celor mai înaintate, asigură sporirea 
în ritm rapid a productivității muncii sociale ; 
totodată, într-o perioadă determinată de timp, 
o parte mai mică din produsul social este afec
tată pentru înlocuirea fondurilor fixe uzate. Ca 
rezultat, crește venitul național. Aceasta în
seamnă noi posibilități de mărire a fondului de 
acumulare, de inifiere a unor noi măsuri pentru 
'ridicarea sistematică a nivelului de trai. Tocmai 
de aceea îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor constituie un element determinant al 
progresului întregii economii și o cauză gene
rală a oamenilor muncii. Tocmai de aceea, în{e- 
legînd sensul adînc al acestei sarcini centrale 
puse de partid, colectivele de întreprinderi ac
ționează hotărît pentru a ridica la un nivel me
reu mai înalt calitatea produselor.

Partidul a subliniat că problemele calității și 
ale economiilor în producție trebuie soluțio
nate într-o justă îmbinare. Tuturor le este evi
dentă importanța luptei pentru reducerea pre
țului de cost în sporirea acumulărilor statului.

Dar orice reducere a prejului de cost este efi
cientă numai atunci cînd toate măsurile luate 
în această direcție vizează concomitent ridica
rea calităfii produselor. Orice micșorare a chel
tuielilor de producție pe seama calității duce 
în fapt nu la realizarea de economii, ci la 
irosirea de muncă și materiale, la pierderi pen
tru întreprinderi, pentru economia națională.

Chiar și în cazul cînd pentru perfecționarea 
mașinilor și utilajelor ce se produc sînt nece
sare, la un moment dat, cheltuieli suplimentare, 
economia nafională este avantajată. De ce ? A- 
ceasta pentru că un randament mai ridicat, o 
durabilitate mai mare echivalează cu însemnate 
economii de mijloace materiale și bănești pen
tru societate. La uzinele „Hidromecanica" din 
Brașov s-a îmbunătățit anul trecut considerabil 
nivelul tehnic și calitativ al convertizorului hi
draulic de cuplu de 750 CP ; a sporit perioada 
de funcționare și s-au redus cheltuielile de ex
ploatare. Anumite cheltuieli de fabricație făcute 
în plus au tost compensate cu prisosință prin 
cîștigul la calitate, prin economie în exploa
tare.

TVT u trebuie scăpat nici o clipă din vedere
• ” caracterul dinamic al noțiunii de calitate. 

Progresul tehnic se desfășoară năvalnic. El nu 
permite nimănui să facă „pauze", să se limiteze 
la ceea ce s-a realizat într-o anumită perioadă. 
In domeniul calității trebuie mers pe un drum 
ascendent, căci altfel ceea ce este astăzi bun 
sau foarte bun poate să devină la un moment 
dat necorespunzător, dacă nu se perfecționează 
continuu, dacă se pierde perspectiva, dacă nu 
se fine seama de evoluția tehnicii.

Confruntarea nivelului calitativ al produse
lor cu realizările tehnicii mondiale constituie o 
necesitate permanentă în acțiunea de îmbu
nătățire a calităfii, atît a produselor cerute de 
economia nafională, cît și a celor destinate ex
portului. Produsele industriale reprezintă astăzi 
circa patru cincimi din exportul țării. Evantaiul 
produselor exportate se întinde de la instalații 
complete de foraj, tractoare, autocamioane, 
motoare electrice, pînă la produse din lemn, 
țesături, încălțăminte și altele. Se poate aprecia 
că producția de calitate superioară și conve
nabilă din punct de vedere economic consti
tuie baza competitivității produselor noastre pe 
piafa mondială.

Economia noastră socialistă dispune de posi
bilități optime pentru a ridica continuu nivelul 
calitativ al produselor. Caracterul, complex al 
problemei calității, determinat de faptul că este 
legată de specificul fiecărui produs, al fiecărei 
întreprinderi, impune ca solufionarea ei să se 
facă diferențiat, de la caz la caz, prin măsuri 
concrete, multilaterale, luate în mod permanent 
pe toate treptele procesului de fabricafie. Im
portant este ca planurile M.T.O. întocmite la 
începutul acestui an să fie mereu îmbunătățite 
cu măsuri eficiente, jinînd seama de cerinfele 
producfiei, de ceea ce apare nou în tehnică. 
Succesul activității colectivelor de întreprinderi 
în acest domeniu este indisolubil legat și de 
stabilirea celor mai potrivite criterii care să ca
racterizeze cît mai complet nivelul calitativ al 
produselor ; aceste criterii să se cristalizeze în 
standarde just orientate și elastice, încîf să per
mită aprecierea calității nu în mod static, ci 
prin prisma îmbunătățirii ei continue.

A cfiunea de ridicare a calității nu are loc
■‘•-in mod spontan. Prin planurile de stat se 

stabilesc sarcini concrete în acest domeniu pen
tru fiecare întreprindere și ramură, finînd seama 
de cerințele crescînde ale economiei. Cu ajuto
rul pîrghiilor economice de care dispune, statul 
influențează activ îmbunătățirea calității în strîn- 
să interdependentă cu celelalte laturi ale acti
vității întreprinderilor. In aceasta constă unul 
din avantajele economiei noastre planificate.

La o examinare atentă se desprinde necesi
tatea corelării mai judicioase între anumifi indi
catori care stimulează întreprinderile în reali
zarea cantitativă a producfiei și cerinfele me
reu crescînde de îmbunătățire a calității produ
selor. în orice caz, practica a confirmat că astăzi 
nu mai este suficient să se aprecieze activitatea 
întreprinderilor din unele ramuri în acest dome
niu numai după ponderea produselor de cali
tate superioară față de total, după procentul 
de rebuturi, după reclamațiile de la beneficiari, 
refuzurile de plată sau stocurile de produse fi
nite.

Tof mai mulji economiști apreciază eficienta 
extinderii prețurilor cu ridicata diferențiate pe 
calităfi care, fiind aplicate în anumite ramuri, 
au permis ca realizările în domeniul îmbunătă
țirii calității produselor să se reflecte pozitiv 
în valoarea producției, în volumul de beneficii, 
asupra rentabilității ; ele contribuie astfel în 
mod efectiv la sporirea cointeresării colectivelor 
de întreprinderi. Nu este lipsită de interes nici 
elaborarea unei metodologii cu ajutorul căreia 
să se determine precis economiile ce se obțin 
prin îmbunătățirea calității produselor, atît în 
fabricafie, cît și în explpatare. Această proble
mă ar merita să fie în mod aprofundat anali
zată și în literatura economică.

Experiența acumulată pînă acum de oamenii 
muncii din industria noastră socialistă chezășu- 
iește obținerea de noi realizări în activitatea 
lor rodnică pentru traducerea în viafă a sarci
nilor puse de partid în domeniul îmbunătățirii 
continue a calității produselor.

Modemele tractoare U-650, apreciate in țară și peste hotare

S
oluționarea cu Înaltă compe
tență a problemelor deosebit 
de complexe ale ridicării cali
tății produselor se circumscrie 
în sfera activității de zi cu zi 

a organelor și organizațiilor de partid 
din orașul Brașov. Stăruința cu care ele 
concentrează atenția colectivelor de 
întreprinderi spre ceea ce este actual 
și esențial, imprimă o eficacitate spo
rită muncii depuse în sectoarele de 
concepție, în toate compartimentele 
producției. Aprecierile de care se bu
cură în țară și peste hotare tractoarele 
U-B50, utilajele pentru instalații de fo
raj, rulmenții realizați la Brașov sînt 
mărturii ale capacității creatoare a oa
menilor muncii din întreprinderile res
pective, ale hotărîrii lor de a transpu
ne în viață sarcina esențială pusă de 
partid în fața întregii economii — creș
terea nivelului calitativ al produseloz.

Comitetul orășenesc de partid Bra
șov, îndrumînd și controlînd în mod di- 
ierențiat activitatea economică, a aju
tat organizațiile de partid din între
prinderi să inițieze un șir de acțiuni 
pentru a asigura o largă și activă par
ticipare a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor la ridicarea pe o treaptă 
superioară a calității produselor. în 
diferite fabrici și uzine au tost trimise 
colective alcătuite din ingineri, tehni
cieni și activiști de partid, buni cunos
cători ai problemelor specifice între
prinderilor și ramurilor respective, care 
au dat un sprijin competent comitete
lor de partid și birourilor organizațiilor 
de bază, ajutîndu-le să pătrundă în 
miezul problemelor tehnice și economi
ce. într-un timp, calitatea aparatajului 
electric fabricat la întreprinderea „E- 
lectroprecizia" din Săcele nu corespun
dea exigențelor sporite ale beneficia
rilor. Un colectiv din cadrul comisiei 
economice s-a deplasat în întreprin
dere pentru a sprijini comitetul de 
partid în soluționarea problemelor ivi
te. A fost examinat întregul proces teh
nologic, s-au făcut calcule și studii la 
serviciile tehnice. în urma unor efor
turi unite — căci, concomitent, comu
niștilor de aici li s-a cerut să întăreas
că exigența la execuția pieselor -*• s-a 
obținut o creștere simțitoare a durabi
lității în exploatare a aparatelor.

Colectivul trimis în uzină nu s-a re- 
zutnat să rezolve numai problema în
credințată inițial. Sesizînd anumite lip
suri și în alte sectoare, el a propus 
conducerii administrative să aplice o 
serie de măsuri pentru ridicarea per
formanțelor tehnice ale unor produse 
Aceste măsuri priveau reproiectarea u- 
nor tipuri de motoare asincrone, per
fecționarea tehnologiei de fabricație, 
întărirea asistenței tehnice și a contro
lului de calitate în toate schimburile.

în Brașov există însă cîteva zeci de 
întreprinderi. Oricît de utile se dove
desc a fi analizele inițiate de comitetul 
orășenesc, nu este posibil — iar în u- 
nele cazuri nici necesar — să fie efec-

partid din întreprinderi să se ocupe în
deaproape de perfecționarea activită
ții serviciilor tehnice, a cunoștințelor de 
specialitate ale oamenilor de la plan
șetă. Organizația de bază de la servi
ciile tehnice ale uzinelor „Steagul roșu’ 
a analizat, pe baza unor studii apro
fundate, în adunări generale, aportul 
comuniștilor la întocmirea unor pro
iecte de calitate în termenele prevăzu
te. Aici, munca politică se desfășoară 
în forme concrete, corespunzătoare 
specificului de lucru : convorbiri între 
cadre tehnice cu o bogată experiență 
profesională și tineri proiectanți des
pre noile realizări în domeniul con
strucțiilor auto din țară și de peste

0 SARCINĂ CENTRALĂ
A MUNCII DE PARTID

tuate în același timp peste tot. întrucît 
experiența și capacitatea organizatori
că ale comitetelor de partid din marile 
uzine au crescut mult, acestea au fost 
îndrumate să antreneze specialiștii 
proprii la rezolvarea unor probleme 
izvorîte din cerințele ridicării calității 
producției. A intrat în obișnuința comi
tetului de partid de la uzinele „Tracto
rul" de a organiza analize și studii pfe 
probleme specifice secțiilor și ateliere
lor. Aici, cîteva colective au examinat 
în secțiile motor, șasiu, prese modul 
de aplicare a tehnologiei moderne ; în 
alte întreprinderi s-a studiat influența 
pe caie o are aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale de bună cali
tate asupra performanțelor produselor 
finite

Biroul comitetului orășenesc a orientat 
pe secretari și instructori, precum și pe 
membrii birourilor organizațiilor de

hotare, recenzii de cărți tehnice ; la u- 
nele simpozioane și discuții sînt invi
tați și oameni de știință, cadre didac
tice din învățămîntul superior. Pro
iectele sînt confruntate sistematic cu 
rezultatele obținute în producție, sînt 
examinate atent sugestiile și observați
ile muncitorilor și cadrelor tehnice. Re
zultatele acestei activități se oglindesc 
în caracteristicile tehnico-funcționale 
superioare ale noilor tipuri de autoca
mioane.

Comitetul orășenesc de partid iniția
ză periodic discuții și consultări între 
ingineri din întreprinderi, profesori și 
alte cadre didactice de la institutul 
politehnic din localitate, îndeosebi 
pentru soluționarea unor probleme care 
necesită un efort comun al specialiști
lor din oraș. La începutul acestui an 
s-a organizat o discuție unde s-au pre
cizat mai bine căile prin care uzinele 
„Tractorul" și „Steagul roșu’ pot primi

un sprijin mai substanțial din partea 
institutului politehnic în îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnico-funcționale 
ale produselor. Cu acest prilej s-a luat 
și măsura de a se înființa pe lîngă in
stitut un centru de documentare teh
nică, spre a putea fi valorificat un bo
gat material, puțin cunoscut, aflat în 
uzine.

Unele organizații de partid din între
prinderi, deși sesizează că acestea mai 
livrează produse nesatisfăcătoare cali
tativ, nu intervin prompt pentru a înlă
tura cauzele care determină o astfel 
de situație. în trimestrul I, Fabrica de 
hîrtie Zărnești a trimis Combinatului 
chimic din orașul Victoria o cantitate 
însemnată de celuloză de slabă 
calitate. Am intrat într-un nou tri
mestru, dar comitetul de partid al 
fabricii de hîrtie nici nu șl-a ex
primat măcar intenția de a analiza și 
lua măsuri hotărîte în această privin
ță. Așteaptă să mai treacă încă trei 
luni ?

în mai toate întreprinderile din oraș, 
întrecerea socialistă se desfășoară en
tuziast, organizațiile de partid, comu
niștii orientînd inițiativa muncitorilor și 
tehnicienilor spre probleme-cheie ale 
ridicării calității producției. Ne dăm 
seama că în ce privește aducerea pe 
primul plan al întrecerii a realizării 
acestui indicator de bază mai este 
încă mult de făcut. Biroul comi
tetului orășenesc de partid va tre
bui să îndrume și mai atent acti
vitatea consiliului local al sindicatelor 
pentru a găsi mijloacele și formele me
nite să stimuleze și mai mult, în între
cerea socialistă, lupta pentru calitate.

Oamenii muncii din fabricile și uzi
nele orașului Brașov depun, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
eforturi susținute pentru a ridica 
pe o treaptă tot mai înaltă nivelul 
calitativ al producției. Bizuindu-se pe 
experiența acumulată șl dezvoltînd-o 
necontenit, el sînt hotărîțl să realizeze 
și să livreze produse superioare cali
tativ, corespunzătoare cerințelor econo
miei naționale.

Ing. Mihai BACIU
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Brașov

A trecut un trimestru CUM SE ÎNDEPLINESC
PLANURILE DE MĂSURI?

Zilele trecute, ziarul nostru a organizat o anchetă în cîteva între
prinderi asupra modului în care se aplică prevederile planurilor de mă
suri tehnico-organizatorice privind îmbunătățirea calității produselor.
Iată constatările făcute cu acest

C. I. L. - Brăila

Mircea ANGELESCU 
Petre NEDELCU

Intr-una din secțiile fabricii de Încălțăminte „Flacăra roșie" din Capitală

La Combinatul de industrializare 
a lemnului din Brăila, cea mai im
portantă dintre măsurile pentru 
îmbunătățirea calității produselor 
se referă la introducerea unei noi 
rețete tehnologice de fabricație.

„Un studiu întreprins în trimes
trul IV al anului trecut din iniția
tiva organizației de partid — ne-a 
spus tovarășul ing. Ion Cursaru, 
directorul combinatului — a dus la 
concluzia că, din cauza timpului de 
presare prea lung, calitatea produ
selor finite era diminuată. Din li
teratura de specialitate a fost ales 
și experimentat în combinat un ade
ziv nou, care scurtează durata de 
presare cu aproximativ 2 minute. 
Dar folosirea lui impune schimbări 
esențiale pe întregul flux tehnolo
gic, determină o „reacție în lanț", 
în ce au constat toate aceste schim
bări ?

în primul rînd, a fost necesară 
mărirea capacității de așchiere a 
lemnului. Serviciul mecanic-șef a 
adaptat — repet: a adaptat, nu im
provizat — într-un timp scurt o 
mașină pentru așchii de față, la care 
să se poată produce și cele de miez. 
Pentru asigurarea unui volum cres
cut de așchii uscate s-a trecut 
imediat la un tiraj forțat al cupto
rului. Casetele de la linia a Il-a 
tehnologică au fost înlocuite cu dis
pozitive speciale, care realizează o

presare rapidă, uniformă. în sfîrșit, 
a fost micșorat timpul de presare la 
utilajul tehnologic principal, presa 
caldă, corespunzător cerinței noului 
adeziv. Toate aceste măsuri s-au 
realizat simultan".

Ca urmare a tuturor măsurilor 
aplicate, încă din trimestrul I s-a 
atins nivelul prevăzut pentru al 
doilea semestru al anului la sorti
mentele de plăci aglomerate de ca
litate superioară.

„Măsurile aplicate pînă în pre
zent — a subliniat tovarășul Gheor- 
ghe Andriaș, secretarul comitetului 
de partid ■— ar putea avea o efici
ență și mai mare dacă sortarea plă
cilor aglomerate din lemn s-ar face 
cu mai multă exigență, dacă s-ar 
respecta disciplina tehnologică. In 
prezent se iau măsuri suplimentare 
de ridicare a calificării sortatorilor, 
de întărire a controlului între faze 
al calității producției, îndeosebi în 
schimburile II și III".

„Flacăra roșie**
București

Colectivul fabricii de pielărie și 
încălțăminte „Flacăra roșie" din Ca
pitală — întreprindere modernizată 
în ultimii ani — se străduiește să 
obțină progrese în îmbunătățirea ca
lității produselor, întregul proces

tehnologic a fost studiat atent, s-au 
depistat cele mai frecvente defecte.

„Am căutat ca prin fiecare preve
dere inclusă în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice să înlăturăm, 
pe o anumită treaptă a procesului 
de producție, anumite defecțiuni care 
împiedicau ridicarea nivelului cali
tativ al produselor", ne-a spus to
varășul ing. Aurel Vulcu, directorul 
fabricii'.

Pentru îmbunătățirea formatului 
încălțămintei, la benzile I. L. s-a 
trecut la fixarea tocului pe dinafară 
și finisarea încălțămintei pe cala
pod. S-au introdus mașini electrice 
de călcat care au o temperatură 
constantă. S-a extins croirea meca
nică, astfel că piesele de ornament 
au contur precis etc.

La „Flacăra roșie" mai sînt însă 
și sortimente a căror calitate este 
deficitară. La încălțămintea băr
bați modă planul intern de ca
litate nu a fost îndeplinit, s-au în
registrat multe refuzuri din partea 
comerțului. Tovarășii ing. Aurel 
Vulcu, directorul uzinei, și loan Ior- 
ga, inginerul-șef, susțin că aceasta 
se datorește faptului că sortimentul 
respectiv se produce de puțin timp 
(din semestrul II al anului trecut), 
că nu există încă suficientă experien
ță. Este oare singurul motiv ? 
Desigur, practica, experiența con
tează mult. Dar nu este vorba nu
mai de experiență. în această ra
mură, sortimentele se schimbă de 
la un sezon la altul, apar continuu 
noi tehnologii. însușirea lor trebuie 
făcută în cel mai scurt timp.

Considerînd calitatea drept un 
criteriu principal de apreciere a ac
tivității întreprinderii, conducerea 
fabricii, comitetul de partid au da
toria să urmărească aplicarea întoc
mai a măsurilor tehnico-organizato
rice, să completeze în permanență 
planul M.T.O. cu noi măsuri eficace.

Coloanele argintii ale instalajie! de distilați» atmosfe
rică șl In vid de la Rafinăria Brazi
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atît mai mult cel 
noastre — nu e si- 
un STAS. Iar cei ce 

un sin-

NOUL Șl PSEUDOINOVAȚIA ARTISTICA

Puncte de vedere despre spectacolul de teatru

toții de
despre

detestă 
urăște

cu tot 
înnoit
Reu- 
poa-

Ne aducem aminte cu 
interminabilele discuții 
„profilul" teatrului, despre nece
sitatea diferențierii scenelor ca 
repertoriu, manieră de joc, concep
ție asupra spectacolelor etc. După 
un timp, cuvîntul profil a început 
să apară din ce în ce mai rar 
în articolele de specialitate și iată 
că stagiunea în curs, fără tam
tam, fără teoretizări snoabe, dă 
răspuns, am impresia, pentru pri
ma dată real, acestui deziderat. 
Cel puțin în București, sezonul 
teatral 1964—1965 lasă să se în
trevadă perspectivele unor teatre 
cu o personalitate distinctă care, 
constatînd existența unui nivel 
mediu ridicat al spectatorului, caută 
să propună publicului modalități 
diferite de exprimare artistică.

Activitatea artistică a unor in
stituții ce nu se vor tributare mo
dei, ci unei concepții clare despre 
teatru ca oglindă realistă a vremii 
sale, presupune o capacitate auto
critică de analizare a propriilor re
zultate, o respingere consecventă a 
tot ce e vetust și o posibilitate de 
detectare a adevăratei inovații. 
Noul, în arta noastră scenică, izvo
răște din contactul viu al teatrului 
cu lumea socialistă pe care el o re
flectă, cu mediul social nou, 
ce preocupă astăzi publicul 
al sălilor de spectacole, 
șita depinde, fără doar și 
te, în primul rînd, de gradul 
de cultură atins de un ansamblu.

Improvizatorii și „urechiștii" nu 
pot avea nici o șansă de izbîndă, 
deoarece prin însăși structura lor 
nu sînt capabili de un efort pe du
rată mai lungă. Improvizația 
poate naște focuri 
cii, dar realizarea 
tacol de profunzime 
xemplu, „Luna dezmoșteniților", 
presupune mult, mult mai mult. 
Sobrietatea reprezentației de pe , 
scena Teatrului „C. Nottara", ca și ‘ 
subtilitatea metaforei scenice, vi
goarea neostentativă a interpre
tării, analiza teatrală nuanțată a 
textului prin intermediul specta
colului, dovedește o gîndire cultă, 
o profunzime analitică, o fugă de 
ostentația exhibiționistă. -

Expresivitatea scenică, bogăția 
mijloacelor ajutătoare cuvîntului 
nu se reduc la o singură modali
tate, decretată eminamente „mo
dernă". Cultura unui colectiv tea
tral poate, în acest sens, să fie de
tectată prin multitudinea, aparent 
contradictorie, a formelor de re
prezentare, ce nu neagă dorința 
legitimă de profilare a unui anu
me teatru, deoarece nu forma, ci 
conținutul de idei se cere unitar 
gîndit în perspectiva mai multor 
stagiuni. Activitatea Teatrului de 
Comedie poate fi elocventă, fără a 
pretinde că aici s-a realizat totul. 
Am credința că o analiză a stagiu
nilor ce s-au succedat de la înfiin
țarea sa, ar putea face să se înțe
leagă accepțiunea pe care astăzi o 
capătă cuvîntul „profil", noțiunea 
de „teatru ce-și caută personalita
tea proprie". Spectacole diferite ca 
stil de montare urmăresc însă un 
dublu țel comun — acela de a răs
punde marilor probleme ce intere
sează publicul nostru prin mijloci
rea satirei, i-aș spune poate para
doxal tragi-comică, și de a găsi 
fiecărui text în parte o expresivi
tate ce nu se vrea facilă, neînsem- 
nînd că se dorește alambicată, 
bună pentru un cerc restrîns.

„Urechiștii" pe care îi pome
neam mai înainte — și, de ce ne-am 
feri să mărturisim, se mai prac-

tică sistemul lor și chiar cu succes 
cîte o dată — „urechiștii", spun, 
sînt cei care înlocuiesc căutarea 
cu moda. Informațiile prinse din 
zbor, ce țin loc de studiu, joa
că însă feste și nu rareori te fac 
să aplici metode „în vogă" unor 
piese ce nu le cer. nu le vor și nu 
le suportă, unor idei ce se văd ast
fel siluite. Cad din această cauză 
piese bune și se creează noi pre
judecăți, la fel de solide ca cele 
vechi, în legătură cu un public ce, 
chipurile, n-ar înțelege textele 
sau concepțiile înnoitoare — ceea 
ce e profund fals. Cu excepția 
spectacolelor de la Teatrul Națio
nal, Cehov a avut o asemenea 
soartă, atmosferizarea de dragul 
atmosferizării făcînd să se . nască 
impresia că am avea de a face cu 
texte plicticoase, lipsite de acțiune 
(impresie falsă, care determină și 
azi teatrele să ezite de a se apro
pia de piesele acestui mare drama-

lui de azi. Biichner a scris, încă 
în secolul trecut, teatru epic. Ma
rele merit al lui Brecht n-a fost, 
deci, această invenție, ci modul 
genial de a o aplica la o anume 
societate, la un anume stadiu de 
relații sociale, de-a constata că 
forma epică convine cel mai bine 
lucrurilor pe care voia să le spu
nă, să le demonstreze, unind în 
mod firesc didacticul și poeticul.

Absurdul — înțeles ca o modă 
— duce la asemenea aplicații 
hilare încît ajungi să citești că 
o comedie de moravuri a devenit, 
pe o anume scenă, un spectacol 
absurd la propriu, din care nu se 
înțelege nimic, dar în care chipu
rile s-a inovat, s-a folosit o „ex
presivitate maximă" atît de „to
tală", încît a devenit o șaradă de 
neexplicat. (Mă refer la o notă din 
„Contemporanul" despre spectaco
lul „Pasiunea vitaminelor", prezen
tat de Teatrul din Ploiești). Unii, în

pregătire și talent) fiecărei epoci 
— și cu 
al epocii 
milar cu
ar dori, din comoditate, 
gur mod de a face teatru (modul 
lor, fără îndoială), să nu se mire 
dacă vor deveni „inovatori" de 
tipul celor persiflați de Jouvet în- 
tr-o conversație cu Pierre Renoir, 
cînd, răspunzînd întrebării :

ce e un

de 
unui

ca,

artifi- 
spec- 
de e-

turg). In unele cazuri Brecht a fost 
într-un asemenea fel „epicizat" și 
„distanțat" încît s-a distanțat și de 
spectatori.

Un teatru cult înțelege noul nu 
ca ceva echivalent cu o formă 
prestabilită, inventată sau impor
tată. El nu confundă noul cu gus
tul unui creator sau altul, mo
mentan bine cotat la „bursa artis
tică", nu-1 limitează la o singură 
posibilitate. El nu pune Brecht în 
„anul Brecht", Ionescu sau O’Neill 
pentru că i-au mai jucat patru 
teatre înainte, piese originale pen
tru că se apropie „decada drama
turgiei originale" și piese cu roluri 
pentru tineri doar cu ocazia con
cursurilor. Nu are impresia că sim
pla lectură a lui Ian Kott te scuteș
te să cauți, să cunoști tu, prin tine 
însuți, pe Shakespeare sau că 
Esslin, cu cartea lui despre teatrul 
absurdului, îți arată singura cale 
pentru a fi „modern".

Artistul cult poate și trebuie să 
iubească mai mulți autori, fără 
însă a fi azi adeptul teatrului to
tal și mîine al celui antitotal, luni 
1 martie absurd și sîmbătă 30 oc
tombrie antiabsurd. Studiul, res
pectul meseriei, disciplina de crea
ție sînt apanajul realizatorilor 
(actori, scenografi, regizori etc.) 
profesioniști. Pentru că profesio
nist se poate numi doar acela care 
în afară de talent intuitiv mai are 
încă „ceva”. Ceva ce se cîștigă în 
ani. Ceva ce îți dă pondere și 
face creatoare neliniștea pe care 
firesc o încerci în fața fiecărui 
text nou. Pregătirea multilaterală 
nu e o gogoriță, nu e necesară 
doar celor lipsiți de har. Așa 
cum spunea Louis Jouvet, adevă- 
rații artiști sînt continuatori, căci 
orice inovație își are rădăcina în- 
tr-o experiență anterioară și de
termină o reacție în viitor. A con
tinua înseamnă a nu ignora ce e 
valoros din ceea ce s-a făcut. Asta 
te ferește de pericolul de a porni 
continuu de la zero, te ferește să 
te crezi inovator cînd, de fapt, in
ventezi ce a fost de mult inven
tat.

Ignorînd pe Pirandello, poți că
dea însă lesne în plasa întinsă de u- 
nii „novatori" contemporani. Uitînd 
de Shakespeare, cu greu vei înțe
lege adevăratele valori ale teatru-

loc să încerce să afle ce înseamnă 
„epic", s-au mulțumit’ să pună 
enunțuri brechtiene la orice piesă 
cu mai mult de două tablouri și 
deh ! erau moderni. Teatrul nu e 
doar cuvînt — au auzit alții — și 
fiecare replică a început să fie în
soțită de trei gesturi și chipurile 
se face teatru „total", iar dacă 
gesturile mai sînt și mecanice, e 
și mai „total”, iar dacă n-au pen
tru spectator nici un înțeles, sîn- 
tem la o adevărată reprezentație 
de „avangardă". Dar orice moda
litate de teatru se justifică doar 
dacă este la locul ei, acolo unde 
are un sens, corespunzător textu
lui și spectacolului, iar nu împru
mutată și transpusă după ureche. 
„Epic" sau „absurd", teatrul e tea
tru numai dacă are ceva de spus.

Din fericire, o mulțime de spec
tacole ale acestei stagiuni dove
desc seriozitate și cultură, pun în 
lumină un real spirit inovator, cău
tări creatoare. E drept însă 
că moda dă încă multă bătaie de 
cap. Și nu e de mirare că mon- 
tînd un vodevil, pentru că e o ca
podoperă a genului, mi s-a su
gerat să găsesc, măcar teoretic, o 
îmbinare cu una din tendințele 
la preț. Comicul are, de cînd lu
mea, un dram sau chiar mult mai 
mult, de absurd; hai deci, mi s-a 
spus, să-1 facem pe autorul de 
vodeviluri strămoșul „absurzilor". 
Umorul poate fi escamotat prin 
alambicare; hai să facem o come
die „profundă", adică una la care 
se cască. Și nu e absurd să te 
plictisești la comedie? Ba da! Deci 
am fi la zi. Că altfel poate sîntem 
considerați ușurei, rîsul ușurînd, 
sau, doamne ferește, vulgari — 
pentru că eroii se sărută fără a 
face concomitent semne cabalistice , 
din brațul drept.

Un teatru cult însă trebuie să 
aibă curajul de a înfrunta aseme
nea păreri conjuncturale. Așa cum 
dramaturgia este diversă ca gen 
și preocupări, făcînd loc, cînd e 
bine scrisă, tragediei și satirei, 
dramei psihologice și vodevilului, 
cu drepturi egale, din care cauză 
a avut posibilitatea de a fi de-a 
lungul veacurilor un „bun de larg 
consum" al spectatorilor cu gus
turi și educație diferite, tot astfel 
și „noul" (cel care presupune gînd,

— După părerea ta, 
vator ? a răspuns :

— Un om care își 
decesorii și care își 
mașii.

Nu e inutil să amintim, în în
cheiere, că a fi nou e sirpilar cu 
a cunoaște, cu a continua inovînd, 
cu a putea păstra autocontrolul, 
cu urmărirea unei idei și nu doar 
a unui exercițiu formal, cu căuta
rea unui univers artistic propriu, 
în acord cu „pulsul“ acestei epoci 
de transformări profunde, de înăl
țare a omului. In acest spirit, do
rința de a te defini ca personalitate 
artistică de sine stătătoare merge 
mînă în mînă cu dorința ca și cei
lalți să se definească, nu aidoma 
ție, ci după chipul și asemănarea 
lor, cu convingerea că nou nu e 
doar ce faci tu, ci nou e și cel ce te 
privește și poate, nu rareori, el e 
mai nou, mai sincer nou, mai o- 
biectiv.
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Se face simțită, de la o vreme, o 
îmbucurătoare și necesară preocupare 
în direcția îmbogățirii mijloacelor de 
expresie ale slujitorilor artei coregra
fice ; este o preocupare dictată de ne
cesitatea lărgirii gamei de idei și senti
mente a spectacolelor de balet, a- 
bordării unor teme noi, stabilirii 
unei comunicări mai vii, mai directe 
între dansator și publicul de azi. în 
acest sens s-a pronunțat și Stere Popes
cu, în articolul publicat în „Scînteia" 
sub titlul „Baletul are de spus lucruri 
noi". In cele ce urmează aș vrea să-mi 
spun părerea în legătură cu această pro
blemă actuală a dezvoltării coregrafiei 
în țara noastră, bazîndu-mă pe experien
ța pe care o am atît ca profesoară cît 
și ca dansatoare, privind adică dezvol
tarea baletului la noi prin prisma în- 
vățămîntului coregrafic și a condițiilor 
pe care scena le oferă formării și afir
mării multilaterale a talentelor.

De la formele sale cele mai simple, 
de act reflex, pînă la capacitatea de re
dare subtilă a celor mai profunde trăiri 
sufletești, gînduri, idei — mișcarea, ges
tul sînt printre cele mai frumoase, uni
versale și variate atribute ale omului. 
Forța de expresie pe care o oapătă gestul 
omenesc creînd asociații miraculoase, 
conturul său plastic ce dăinuie încă mul
tă vreme după dispariția din cîmpul vi
zual, capacitatea de sugerare, toate la un 
loc dau coregrafului — creator și inter
pret — un nelimitat teren de activitate.

Instrumentul dansatorului este pro
priul său corp. Pentru perfecționarea 
sa, pentru ca gesturile să-i devină cît 
mai firești, el, ca și pianistul sau violo
nistul, face — în pregătire — mii de 
gesturi obligatorii, uneori nefirești. Din- 
totdeauna dansatorul și-a căutat și a e- 
laborat exerciții specifice, care să-1 ducă 
la o deplină și completă libertate în ex
primare ; dacă însă acest scop al antre
namentului cotidian, chinuitor adesea, 
este uitat și duce la obsesie tehnică, 
arta e trădată. In acest sens cred că, în 
învățămîntul coregrafic, disciplina în
sușirii riguroase a tehnicii de dans tre
buie neapărat conjugată, completată cu 
o sistematică preocupare pentru dez
voltarea însușirilor proprii ale copilului, 
pentru bucuria creației.

De la înființarea lui, în 1949, în-

vățămîntul coregrafic a înregistrat mari 
progrese în sistematizarea și diversifi
carea programelor analitice, în califi
carea tot mai înaltă a absolvenților.

Pentru a răspunde însă într-o măsură 
și mai mare cerințelor în continuă dez
voltare ale artei dansului în țara noas
tră, școlile de coregrafie trebuie și ele 
să participe la preocupările de îmbogă
țire a limbajului dansului. Aceasta în
seamnă, între altele, adăugarea la dis
ciplinele actuale a unor studii de miș
care de factură nouă, modernă, de 
pantomimă, de gimnastică specia
lă etc. De asemenea, încă din pri
mul an de studii ar trebui larg apli
cate exerciții de improvizație, execu
tarea de teme și exprimări proprii

de specialitate, raport care, după pă
rerea mea, nu oferă elevului suficiente 
posibilități pentru a-și dezvolta cunoș
tințele în domeniile cele mai apropiate 
de viitoarea sa profesiune artistică. 
De mare utilitate ar fi organizarea cu 
regularitate a unor audiții muzicale, 
vizionări de filme de specialitate, 
vizitări de expoziții comentate etc. 
Bineînțeles, pentru realizarea unui ase
menea program de învățămînt se im
pune și rezolvarea problemei în stu
diu a localului școlii din București. 
Multilateral pregătit, absolventul școlii 
de coregrafie va avea astfel posibilita
tea valorificării talentului său propriu 
în acel domeniu al dansului care-i con
vine cel mai bine, cadrul organizat

lui că nu există o unică soluție, o unică 
manieră de reprezentare a adevărului în 
dans.

Aparițiile solistice încă rare, izolate, 
ale unOr dansatori în spectacole-recitai 
la televiziune sau, mai recent, pe scene
le unor teatre nu epuizează posibilită
țile de lărgire a exprimărilor core
grafice. Manifestările la care mă refer 
echivalează cu ceea ce reprezintă un 
concert de lieduri sau un recital de 
pian pentru un muzician. Cu totul 
altfel s-ar pune problema dacă colec
tivele noastre de balet, cele ale teatre
lor de balet, de pildă, s-ar preocupa în
tr-o măsură mai mare de îmbogățirea 
limbajului coregrafic sau dacă s-ar stu
dia posibilitatea creării, în cadrul lor,

SUGESTII PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL
Șl CREAȚIA COREGRAFICA

îndrumarea
în muzeu

Acad. G. OPRESCU

Muzeul este unul din elementele de educafie cele 
mai eficace. El întrunește dubla calitate de a fi 
instructiv pentru toate vîrstele, începînd chiar de 

la cea a copilăriei, și în același timp de a fi un izvor 
de înalte plăceri estetice. Este evident că un efect atjt 
de remarcabil nu se poate obține decît atunci cînd mu
zeul ca instituție este instalat într-un local propriu, cu 
desăvîrșire acomodat scopului, prezintă o aranjare siste
matică și riguros științifică, care să răspundă unei ideo
logii clare și solid construite, și o aranjare a operelor 
ce-i constituie tezaurul în același timp logică și perfectă 
din punct de vedere estetic.

O problemă importantă, de care vreau să mă ocup aici, 
este aceea a conducerii publicului în momentul vizitării 
muzeului, a explicațiilor ce se cuvine ca direcția muzeu
lui să le țină la dispoziția publicului, pentru ca vizita să-și 
îndeplinească scopul ce urmărește, anume, ca orice vi
zitator să părăsească muzeul mai instruit și stăpînit de 
acea mulțumire pe care arta este în stare s-o procure 
într-un atît de înalt grad.

în observațiile mele mă voi conduce mai ales de 
experiența obținută din contactul cu conducerea Muzeu
lui Republicii din București, unde multă vreme am fost 
unul din șefii sectorului de artă universală. în acest mu
zeu există un grup destul de numeros de ghizi sau în
drumători. Acest grup a fost recrutat din persoane caț’e 
aveau bunăvoință, dorința de a fi utile, dar nu posedau f 
întotdeauna acele cunoștințe multiple și precise de spe
cialitate care, după părerea mea, trebuie să constituie 
însușirile unui ghid desăvîrșit. Din această pricină, textele 
care servesc la ghidaj se fac nu în secția ghizilor, ci în 
secțiile în care se găsesc muzeografii, mai în curent 
cu problemele istoriei artei. Ghizii sînt deci obli
gați să și le însușească și pe urmă să le debi
teze, în timpul vizitei, unor grupe constituite din 15—20 
de vizitatori. Acest fel de îndrumare prezintă însă de
zavantaje. Un text învățat, chiar de o persoană ale cărei 
cunoștințe se leagă, mai mult sau mai puțin, de ideile 
ce vor fi exprimate în fața publicului, își pierde din 
eficacitate prin repetiție Dacă la aceasta mai adăugăm că 
îndrumătorul grupului se gîndește, pe cînd vorbește, și 
la timpul cît va dura vizita, și la fapîul ca grupul să ră- 
mînă compact, rezultatul este că, la sfîrșitul vizitei, deși 
s-au obținut, evident, oarecari rezultate, ele nu sînt chiar 
cele pe care le dorim.

Un ghid ideal ar fi cel care ar improviza, după cate
goria de vizitatori pe care îi conduce, exact ceea ce se 
potrivește cu vîrsta, cu mentalitatea și cu nivelul cultural 
al grupului și ar putea, la nevoie, să răspundă exact, 
clar și cuprinzător, la orice întrebare pusă de un vizitator, 
interesat de un detaliu sau altul. Mă gîndesc dacă, în 
loc de o expunere impersonală, de vreme ce ea vine de 
la o altă secție a muzeului, cu dezavantajele oboselii și 
ale plictiselii rezultate dintr-o repetiție infinită a unui ace
lași text, n-ar fi mai bine — lucru care se practică în 
unele muzee din străinătate — ca un text foarte bine 
făcut, de un specialist de seamă, să fie redat printr-un 
megafon, care, cu tonul obișnuit al conversației, ar 
difuza lucrurile esențiale în legătură cu sala pe care o 
străbate un grup de vizitatori.

Pentru ca acest procedeu să fie eficace, o seamă de 
detalii trebuie însă să existe fixate într-un text sub fie
care operă, în mod precis și detaliat : autorul, titlul, 
eventual secolul — la anonimi, proveniența etc., așa 
încît textului care se difuzează să nu-i rămînă de făcut 
decît considerații de sinteză și de integrare a artistului 
în condițiile politice, economice și sociale ale țării și 
epocii în care s-a produs opera. în plus, în fiecare sală, 
dacă se poate, sau într-un grup de săli, cuprinzînd lu
crări ce aparțin aceleiași școli, s-ar găsi apoi, afișat, un 
text cu unele detalii complimentare ; utilă ar fi chiar 
prezența unui muzeograf care să dea unele explicații su
plimentare vizitatorilor interesați

Dacă asupra îndrumării, la Muzeul de Artă al R. P. Ro- 
mîne se pot face unele rezerve legitime, problema se 
pune, însă, mai acut la unele muzee din țară care nu se 
ocupă în nici un fel de conducerea competentă a oaspe
ților prin fața colecțiilor. Acolo, adesea, vizitatorul par
curge la înfîmplare sălile, nu este avertizat asupra lu
crărilor care ar merita să se bucure de cel mai 
mare interes, nu se poate edifica — atunci cînd nu are 
o pregătire de specialitate — asupra calităților artistice 
ale pieselor pe care le privește. Organizarea, la aceste 
instituții, a unui serviciu de ghizi bine pregătiți, avînd 
la dispoziție material documentar pe care să-l poată 
oferi vizitatorilor, mi se pare o cerință de primă urgență. 
De altfel, utilitatea ghidajului ar fi necesară și în unele ' 
expoziții retrospective, în unele expoziții periodice, care 
ridică probleme dificile și unde călăuza științifică ar con
tribui la instruirea obiectivă în ce privește valorile ar
tistice.

în același timp, drecfiile muzeelor ar trebui să organi
zeze conferințe publice — sînt informat că aceasta se 
practică la Muzeul R.P.R. — poate și la alte cîteva mari 
muzee din țară, Brukenthal, lași. Aceste conferințe ar trebui 
ținute nu numai de personalul muzeului, care nici el n-ar 
fi exclus, ci încredințate și unora dintre cei mai bbni 
specialiști, o dată sau de două ori pe săptămînă. Cl '- 
ferința, în alte ore decît cele în care muzeul este deschis 
publicului, s-ar face în fața unei opere foarte importante, 
a unui grup de opere aparținînd aceluiași artist, sau ar 
privi chiar lucrările dinfr-o sală întreagă și ar fi urmată 
de discuții. La aceste conferințe presupun că ar veni un 
public mai informat și că întrebările care s-ar pune sau 
discuțiile cu conferențiarul ce s-ar isca ar duce la 
lămurirea unor probleme de importanță majoră. Se poate 
organiza și o altă categorie de conferințe, nu în sălile 
în care sînt expuse operele, ci într-o sală prevăzută cu 
un ecran, în care conferința ar fi însoțită de proiecțiuni, 
în alb-negru sau în culori, ale unor opere pe care pu
blicul ascultător le-ar putea regăsi, după conferință, în 
muzeu. Și acest fel de propagandă și de informare cu 
privire la tezaurele cuprinse în muzee se practică pe 
o scară foarte întinsă în multe muzee din străinătate.

în sfîrșit, publicații ieftine, care să se vîndă la in
trarea în muzeu, pot aduce lămuriri și deștepta atenția 
asupra operelor pe care cumpărătorul le va găsi în timpul 
vizitei. Să nu uităm că asemenea amintiri sînt deosebit 
de utile pentru a-l ajuta pe privitor să rețină tot ce 
e mai însemnat dintr-o vizită făcută la muzeu.

copiilor, stabilirea de legături ou alte 
arte etc. Numai pe această cale, a îm
binării utilului cu frumosul artistic, 
munca fizică istovitoare, exercițiul arid 
de ore întregi la care e supus elevul- 
dansatoi începînd de la 9 ani, nu va 
duce la stingerea calităților firești ale 
oricărui copil : spontaneitatea, libertatea 
de exprimare, imaginația.

Trebuie să recunoaștem, de asemenea, 
că, în învățămîntul nostru coregrafic, se 
acordă încă prea puțină atenție cunoș
tințelor artistice de specialitate. Dansul 
se execută pe muzică, el este imagine 
plastică în mișcare, creează sens și poe
zie. Cele cîteva ore de pian sau istorie 
a artelor nu pot să asigure nici măcar 
bagajul minimal al unui absolvent, vii
tor dansator solist sau într-un ansam
blu. De aici decurge necesitatea reexa
minării raportului existent astăzi între 
programul de învățămînt general și cel

existent deocamdată epuizînd doar par
țial domeniile de exprimare artistică ale 
mișcării.

în legătură cu aceasta, se pune în
trebarea : Are dansul — ca și celelalte 
arte — posibilități de exprimare 
multilaterală ? Răspunsul la această 
întrebare ar fi lesne afirmativ dacă 
prin „tradiție" coregrafiei nu i s-ar fi 
fixat un cadru anumit o dată pen
tru totdeauna, și dacă ceea ce este 
de la sine înțeles pentru oricare altă 
artă nu i s-ar fi refuzat dansului 
de atîtea ori. Așa, de exemplu, deși 
considerăm firească existența unor ar
tiști plastici specializați diferit (pictori, 
scenografi, graficieni etc.) și nimeni 
nu-și propune vreo ierarhizare a ramuri
lor artei plastice, parcurgem încă greu 
drumul către recunoașterea necesității 
unei mai bogate și mai diverse activi
tăți coregrafice, către înțelegerea faptu-

a unor formații special alcătuite pentru 
afirmarea, pe planuri variate și largi, a 
ideilor și mijloacelor noi în dans. A- 
ceste cerințe sînt, dealtminteri, dictate 
de însăși dezvoltarea artei noastre co
regrafice, de necesitatea abordării 
unor conținuturi actuale, a unor teme 
inedite inspirate de realitățile pe care 
le trăim, de preocupările și aspirațiile 
oamenilor de azi. Universul de gîndire 
al omului eliberat, pasiunea pentru cu
noaștere, certitudinile și îndoielile lui, 
bucuriile, opoziția față de tot ce contra
vine concepției noastre despre viață — 
iată teme ce se cer exprimate într-un lim
baj înnoit, adecvat, corespunzător exigen
țelor și receptivității publicului nostru.

Cred că o discuție largă în jurul a- 
cestor probleme, schimbul de experi
ență, sînt cît se poate de necesare.

Miriam RADUCANU Florin Piersic și Matei Alexandru în excelentul spec
tacol „Oameni și șoareci" de Steinbeck la Teatrul 

Național din București (regia Al. Finți)
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Semnarea unei convenții 
veterinare între
R. P. Romînă și Italia

La 14 aprilie a fost semnată, la 
București, o convenție veterinară 
între R. P. Romînă și Italia.

Din partea Romînă convenția a 
fost semnată de Emil Balomiri, 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, și de Constantin 
Flitan, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea italiană au semnat 
NiccoJo Moscato, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Ita
liei la București, și prof. dr. Aldo 
Ademolo, director general în Mi
nisterul Sănătății din Italia.

Au fost de față funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Consiliul Superior al Agri
culturii, Ministerul Comerțului 
Exterior, Ministerul Industriei Ali
mentare, precum și colaboratori ai 
Ambasadei Italiei la București.

(Agerpres)

A apărui „ANALELE institutului de istorie
A PARTIDULUI DE PE LINGĂ C. C. AL P. M. R.“ nr.i|i965
Acest număr al revistei cuprinde 

materialul semnat de Comitetul 
Centra] al Partidului Muncito
resc Romîn : „Amintirea tovarășului 
Gheorghe Glieorghiu-Dej, veșnic vie 
în inima partidului, a clasei mun
citoare, a poporului" din 22 mar
tie 1965 ; Scrisoarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej adresată 
Marii Adunări Naționale : Hotărîrea 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Romîne pentru 
eternizarea memoriei tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-De.i ; cuvîntul 
tovarășului Chivu Stoica și cuvîn- 
tările tovarășilor Gheorghe Apostol, 
Ion Gheorghe Maurer și Nicolae 
Ceaușescu la mitingul de doliu.

La rubrica „20 de ani de la in
staurarea regimului democrat-popu
lar" revista publică următoarele ar
ticole : Rolul maselor în instaurarea 
și consolidarea puterii populare în 
Romînia de N. GOLDBERGER ; 
Făurirea alianței muncitorești-țără- 
nești. factor hotărîtor în instaurarea 
puterii populare de N. PETROVICI, 
GH ȚUȚUI ; Schimbarea raportu
lui de forțe In favoarea clasei mun
citoare și a aliaților săi in etapa

„Paza b u n ă..
(Urmare din pag. I-a)

Din cercetările făcute rezultă că. 
în general, pentru primăvara aces
tui an, gindacul ghebos nu consti
tuie o problemă. Efectivul acestui 
dăunător scade mereu datorită unui 
complex de factori : recoltarea in
tr-un timp mai scurt a cerealelor 
păioase, executarea de arături de 

' vară îndată după recoltare, extin
derea, pe scară tot mai largă, a tra
tării semințelor cu insecticide. 
Aceasta nu înseamnă că nu trebuie 
executat, chiar în aceste zile, un 
control serios al lanurilor de păioa
se de toamnă și în special al acelora 
care urmează după cerealele de 
toamnă. Este posibil ca, în condiții 
speciale, în care factorii menționați 
mai înainte să fi lipsit, dăunătorul 
să fie prezent în mare număr. Dacă, 
în medie, rezultă mai mult de o 
plantă atacată la metrul liniar 
est» necesar să se aplice măsuri 
chiAice de combatere a dăunătoru
lui. Ce substanțe putem folosi ? In 
ultimii ani s-au dovedit foarte eficace 
tratamentele cu Heclotox 1,5 în doză 
de 30—35 kg la ha, Heclotox 3 în 
cantitate de 25—30 kg la ha, Dupli- 
tox 3—5 în doză de 20—25 kg la ha, 
Detox 25 emulsionabil. Cînd se fo
losește Detox 25 aparatul sau mași
na cu care se lucrează limitează 
cantitatea de soluție la hectar și, în 
funcție de aceasta, se stabilește con
centrația. Practic, la 400 1 soluție 
dată la ha, concentrația trebuie să 
fie de 0,75 la sută, iar la 200 1 so
luție la ha concentrația crește la 
1,5 la sută

Pe măsura încălzirii timpului va 
începe masiv semănatul porumbului. 
Există oare pericolul ca și această 
plantă să fie atacată de insecte ? 
Fără îndoială. Porumbul este un 
mijloc de existență pentru foarte 
multe insecte. Îndată ce sămînța a 
fost introdusă în părnînt și începe 
ță germineze, viermii sîrmă, mișu-

CONCURSUL UE ADMITERE 
IN iNVĂȚÂMiNTUL SUPERIOR

In legătură cu concursul de admi
tere în învățămîntul superior pentru 
anul universitar 1965/1966, Ministe
rul Invățămîntului comunică ;

La cursurile de zi și serale, con
cursul va începe în ziua de 2 sep
tembrie 1965 la toate facultățile. în
scrierea candidaților se va face la 
secretariatele facultăților între 10 și 
31 august inclusiv. Candidații reușiți 
la examenul de maturitate în sesiu
nea august 1965 se vor putea înscrie 
la concursul de admitere și în ziua 
de 1 septembrie. La învățămîntul 
fără frecvență, concursul va începe 
în ziua de 26 august 1965. înscrierea 
candidaților se va face între 1 și 22 
august inclusiv.

Probele concursului de admitere se 
vor publica în ziarul „Scînteia tine
retului", iar programele disciplinelor 
pentru concurs se vor publica în 
broșura „Admiterea în învățămîntul 
superior" — ediția 1965. (Agerpres) 

democratică a revoluției populare 
de ILIE RADULESCU, precum și 
comunicările : Tactica P.C.R. față de 
chiaburime în lupta pentru înfăp
tuirea reformei agrare din 1944— 
1945 de M. FATU și Aspecte ale 
politicii P.C.R. de închegare a unui 
larg front democratic în prima eta
pă a revoluției populare de ȘT. LA- 
CHE, C. UNGURU, V. PĂTRUI.

Rubrica „Din luptele desfășurate 
de armata romînă. umăr la umăr 
cu armata sovietică, pe teritoriul 
Ungariei în timpul războiului an
tihitlerist" cuprinde : 80 de zile de 
lupte pentru eliberarea Budapestei 
de sub jugul fascist de general-co
lonel în rezervă NICOLAE ȘOVA ; 
Luptele desfășurate de Armata ro
mînă în munții Hegyalja, Biikk și 
Matra de general-maior în rezervă 
ION DIMITRIU : Acțiunile corpului 
aerian romîn în timpul luptelor 
desfășurate pe teritoriul Ungariei 
de colonel în rezervă ȘTEFĂNES- 
CU M. ANTON.

Revista mai cuprinde rubricile: 
„Răspunsuri la întrebările cititori
lor", „Recenzii" și „Note bibliogra
fice".

nînd în căutarea hranei prin sol, a- 
saltează învelișurile seminței. Pă- 
trunzînd prin zona embrionului, care 
e cea mai puțin rezistentă, viermii 
trec în pîntecele lor întregul conți
nut al bobului de porumb. Lupta cu 
acești dăunători răspîndiți în special 
în zonele cu solurile podzolice și în 
lunca Dunării nu poate fi dusă decît 
prin măsuri preventive. în acest 
scop, se face tratamentul seminței 
cu Aldrin 4 kg la tonă sau al solu
lui, cu Heclotox 3, în cantitate de 
35—40 kg la ha. Tratamentul se poa
te executa în tot cursul primăverii, 
înainte de discuirea ce precede se
mănatul.

Dăunătorul care constituie însă cel 
mai mare pericol pentru porumb în 
perioada răsăririi, pe suprafețe des
tul de întinse, respectiv în toată 
cîmpia de sud a țării, cîmpia Bana
tului, toată Dobrogea și toată lunca 
Șiretului, este rățișoara (Tanymecus 
dilaticollis). Un mare număr de să
pături făcute în această primăvară 
în zona Fundulea, regiunea Bucu
rești, pe terenuri pe care s-a culti
vat 2—3 ani la rînd porumb, arată 
o densitate a dăunătorilor de 40 
exemplare la mp. Fără îndoială că 
un număr atît de mare poate provo
ca pierderi. Sînt totuși situații cînd, 
cu tot efectivul ridicat de exempla
re, cultura scapă doar cu ușoare ciu
pituri sau cu un număr neînsemnat 
de plante distruse. Tn ce situații e 
posibilă o astfel de evoluție ?

Rățișoara este o insectă care se 
simte bine și e foarte activă în zile 
însorite, fără vînturi puternice, cu 
temperaturi, la suprafața solului, cu
prinse intre 20 și 28 grade. Dimpo
trivă, zilele înnourate, cu vînturi pu
ternice, frînează foarte mult acti
vitatea insectei, iar pe timp de 
ploaie și temperaturi sub 18 grade 
insecta stă ascunsă. De aceea, dacă 
perioada de răsărire a porumbului, 
pînă la stadiul de 2—3 frunze, este 
caracterizată prin vreme ploioasă,

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" FOTBAL
Semnarea planului de colaborare pe 1965 
intre asociațiile peotru prietenia romino - sovietică

Semifinalele de volei masculin: 
Rapid — S. K. Leipzig 3-0

Cîștigînd primul meci cu formația 
S. K. Leipzig la scorul de 3—0, e- 
chipa Rapid București a făcut un 
pas important spre finala „Cupei 
campionilor europeni* la volei mas
culin. Trebuie remarcat însă că vic
toria rapidiștilor n-a fost chiar atîl 
de facilă pe cit s-ar putea crede. Ei 
au avut de înfruntat o formație bine 
pregătită din punct de vedere fizic 
și tehnic, compusă în majoritate din 
jucători tineri. Antrenorul echipei 
Rapid, Jean Ponova, remarca lovitu
rile de atac greu parabile ale oas
peților și buna funcționare a bloca
jului.

Jocului în forță al adversarilor, 
voleibaliștii noștri i-au opus acțiuni 
variate. Deosebit de disputat a fost 
ultfmul set, cînd jucătorii germani 
au condus la un moment dat cu 8—3. 
Mobilizîndu-și însă forțele, și încu
rajați susținut de numeroșii specta
tori, jucătorii noștri au egalat la 8

Feminin; pynamo Berlin — 
Dinamo București 3-0

In primul meci al semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni* la 
volei (feminin), aseară la Berlin e- 
chipa Dynamo, campioana R. D. 
Germane, a învins cu 3—0 (15—10); 
15—11 ; 15—4) pe Dinamo București. 
Cel de-al doilea joc va avea loc la 
24 aprilie la București.

Finala la baschet
Echipele Real Madrid și Ț.S.K.A. 

Moscova s-au întîlnit marți seara la 
Madrid în cel de-al doilea meci al 
finalei „Cupei campionilor euro
peni* la baschet (masculin). învinși 
cu 88—81 în prima partidă, baschet- 
baliștii spanioli au cîștigat cu 76—62 
(36—29), păstrînd astfel Cupa cuce
rită anul trecut.

Primul meci la rugbi
A început cea de-a 3-a ediție a 

„Cupei campionilor europeni* la 
rugbi. In primul rneci, la Rabat, e- 
chipa marocană Asptt Rabat a în
vins cu 9—3 (3—0) echipa Clubului 
universitar din Lisabona. La compe
tiție participă echipe din 14 țări.

Campioana R. P. Romîne pe anul 
1965 va juca direct în finală.

La Constanta între 20—25 
septembrie 

Congresul mondial 
de pescuit sportiv

Congresul mondial de pescuit 
sportiv se va desfășura anul acesta 
la Constanta, între 20—25 septem
brie. La acest congres vor participa 
delegații ale țărilor membre ale 
Confederației Internaționale de 
pescuit sportiv — Anglia, Austria, 
Belgia, R. S. Cehoslovacă, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Italia, R. S. F. Iugoslavia, 
Luxemburg, Olanda, R. P. Polonă, 
Portugalia, San Marino, Spania, 
R. P. Ungară, precum și țara 
noastră.

După terminarea congresului va 
avea loc la Galați, pe Dunăre, cam
pionatul mondial de pescuit sportiv 
cu participarea a 90 de pescari spor
tivi din 18 țări. (Agerpres) 

cu temperaturi care nu trec de 18 
grade, cultura scapă, cu tot efectivul 
ridicat de insecte la mp. Așa s-au 
petrecut lucrurile în primăvara a- 
nului 1964. Firește, nu putem trăi 
cu această speranță. Atunci ce-i de 
făcut ?

Pe terenurile infestate puternic, 
adică acolo unde porumbul revine în 
al treilea an, pe aceeași suprafață, 
după el însuși și unde în anii ante
riori nu s-au aplicat tratamente care 
să lichideze în linii mari dăunătorii, 
este indicat să nu se aștepte ca 
timpul să rezolve aceasta, ci să se 
execute tratamentul preventiv. In 
acest an, operația se poate face 
de acum și pînă la răsărirea 
porumbului. Masa de insecte fiind 
deja la suprafața solului, nu mai 
prezintă importanță dacă insectici
dul se va încorpora sau nu. Ca pre
parate se pot folosi Aldrin 20 în 
cantitate de 15—20 kg la ha, Dupli- 
tox 3—5 în cantitate de 25 kg la ha, 
Heclotox 3 în cantitate de 30 kg la 
ha, Heclotox 1,5 cite 40—45 kg la ha.

Pe terenurile care nu intră în ca
tegoria celor menționate mai sus, 
tratamentul preventiv nu este ne
cesar și se poate aștepta evoluția 
condițiilor meteorologice și a atacu
lui dăunătorului. Dacă în timpul ră
săririi porumbului este cald și se 
stabilește că la o plantă revin 3 sau 
mai mult de 3 insecte, este necesar 
să se execute tratamentul cu unul 
dintre preparatele de mai sus.

In cele expuse am insistat asupra 
celor mai importante aspecte ale 
problemei aflate în discuție. Fără 
îndoială, numărul dăunătorilor care 
pot apărea in culturi nu se rezumă 
la cele cîteva specii menționate aici. 
De aceea, este o cerință dintre cele 
mai importante ca în fiecare unita
te, pe fiecare tarla, culturile să fie 
supravegheate și controlate în per
manență și orice anomalie observa
tă să fie anunțată de urgență spe
cialiștilor. Să nu se uite nici o clipă 
că „paza bună..," 

și apoi au cîștigat cu 15—10. Pri
mele două seturi s-au încheiat cu 
15—10 și respectiv 15—7.

Partida retur va avea loc la Leip
zig, la 24 aprilie.

Fază din mociul de aseară Rapid— 
S. K. Leipzig

Foto : R. Costin

Victorii romînești 
la șah...

In penultimul tur al campionatului eu
ropean de șsh al echipelor feroviare, 
formația R P- Romîne a învins cu 2—0 
echipa Finlandei, a cîștigat cu același 
scor meciul împotriva Franfei și a termi
nat la egaMate (1—1) cu Danemarca,

Clasamentul înaintea ultimului tur: 1. 
U.R.S.S. 27 puncte ; 2. R. P. Bulgaria 24,5 
puncte ; 3—4. R. P Romînă, R. S. Ceho
slovacă 22,5 purtcte ; ’5. R. P. Ungară 
21 puncte ; 6—7. R. D. Germană, R. P. 
Polonă 18 puncte ; 8. R. F. Germană 17 
puncte etc. La campionat participă 18 
echipe.

Meciul de box, între echipele R. P. 
Romîne și Olandei, disputat mărfi seara 
la Amsterdam, s-a încheiat cu rezultatul 
de 7-—3 în favoarea sportivilor romini. 
lată rezultatele tehnice în ordinea celor 
10 categorii : Ciucă pierde în fața lui 
Huppen (meciul a fost oprit de arbitru 
în repriza a ll-a, pentru rănirea la ar
cadă a boxerului romîn) ; Giju bate la 
puncte pe Paske : Buzuliuc întrece la
puncte pe Gans ; Antonio întrece la
puncte pe Dekers ; Dinu dispune la 
puncte de Gedak ; Vlad pierde, prin 
abandon dictat Be arbitru, la Schregar- 
dus ; Covaci învinge la puncte pe 
Bouhuizen ; Olteanu bate la puncte pe 
Steenbergen ; V. Trandafir pierde la 
puncte meciul cu Lubbers ; M. Ghior- 
ghioni cîștigă la puncte cu Kiks. Au a- 
sisfat 1 500 de spectatori. în meci amical 
romînul Hodoșan l-a învins pe olandezul 
Roossien. Gh. GHEORGHIȚA

O CARTE DE 0,6 mm PATRAȚI

Nikolai Iadristîi din Ucraina sub
carpatică a reușit să confecționeze o 
carte — „Cobzarul" de Taras Șev- 
cenko — a cărei mărime este de... 0,6 
mm pătrați. Cartea poate fi citită 
doar la microscop. Coperta este fă
cută din petala unei flori, avînd pe 
margini înciustații în aur. Pe prima 
pagină este tipărit articolul scris de 
poetul ucrainean Ivan Franko, des
pre opera Ini Șevcenko, iar pe urmă
toarele douăsprezece pagini sînt scri
se versurile lui Șevcenko. Drept ilus
trații, cartea are portretul poetului și 
schița casei în care s-a născut.

CAUZA CUTREMURELOR 
DIN GRECIA

Recent, în Grecia, în mai pu
țin de o lună, au avut loc cinci cu

REACTUALIZAREA UNEI LEGENDE

Micul oraș Halmeln din 
Prusia a angajat recent, în 
mod oficial, un „vînător de 
șoareci". Știrea ar fi de 
mică importanță dacă o le
gendă, pe care poetul en
glez Browning a imortali
zat-o, nu ar lega tocmai nu
mele orașului Halmeln de 
o poveste despre șoareci.

Intîmplarea s-a petrecut 
în secolul XIII. Un cîntăreț 
din flaut, îmbrăcat în haine 
multicolore, a apărut la 
Halmeln și s-a oferit să 
scape orașul de șoarecii 
care îl împînzeau. Condu
cătorii orașului au acceptat 
și ciudatul personaj a în
ceput să cînte din flaut ; 
șoarecii au ieșit din toate 
ungherele și s-au luat după 
el. Ei au intrat astfel în a-

Ieri la Milano
Lotul R.P.R. — A.C. Milan 0—2

MILANO (de la trimisul nostru). —
Pe stadionul San Siro din Milano, în 

prezența a peste 10 000 de spectatori, a 
avut loc aseară fîrziu meciul internatio
nal de fotbal dintre lotul nostru repre
zentativ și lidera campionatului italian, 
A. C. Milan. La ora 21,30 — ora locală 
(la București — ora 22,30) jocul a fost 
început de următoarele formații: Lotul 
nostru: Haidu — Popa, Dan, Hălmăgea- 
nu, Greavu — Ghergheli, Georgescu — 
Pircălab, Dumitriu II, lonescu, Crăinicea- 
nu; A. C. Milan: Barluzzi — Pelagalli, 
Trebbi — Benitez, David, Samdini — 
Fortunato, Altafini, Madde, Amarildo, 
Ferrarino.

în prima repriză partida a avut o des
fășurare echilibrată, fazele la o poartă și 
la alta fiind adesea aplaudate. Gazdele 
deschid scorul prin Amarildo. In min. 16, 
cunoscutul fotbalist execută impecabil o 
lovitură liberă de la circa 25 m. Fotba
liștii noștri inițiază cîteva acțiuni pericu
loase, în urma unor combinații ale înain
tării. La una din acestea, în min. 20, lo
nescu șufează puternic și plasat, porta
rul Barluzzi nu poate interveni, dar David 
salvează mingea de pe linia porfii. O 
nouă ocazie de a înscrie o au jucătorii 
noștri in min. 31; portarul gazdelor bo- 
xează însă mingea în corner.

Meciul a luat sfîrșit cu scorul de 2—0 
pentru gazde. Cel de-al doilea gol l-a 
înscris Altafini în min. 59.

Titulatura 
și vîrsta echipei...

Ieri după-amiază, la București, pe 
stadionul Dinamo, selecționata noas
tră de tineret a întîlnit într-un 
meci amical echipa iugoslavă Voivo- 
dina Novisad. Meciul s-a încheiat 
cu victoria fotbaliștilor romini (4—0, 
la pauză 1—0), dar jocul lor nu s-a 
ridicat la o valoare deosebită. Echi
pa romînă a comis numeroase gre
șeli tehnice și a acționat în general 
la întîmplare. In repriza I șuturile 
spre poartă au fost foarte puține și 
nici unul n-a nimerit cadrul porții. 
Singurul gol din primele 45 de mi
nute l-a realizat Mateianu dintr-o 
lovitură de la 11 m. Ceva mai clar 
s-a acționat în ultimul sfert de oră, 
cînd — e drept, profitînd. și de gre
șelile de apărare ale oaspeților — 
echipa noastră a fructificat mai mul
te ocazii: Mateianu a înscris în min. 
76, Badea în min. 82 și Frățilă în 
min. 87.

Formația de tineret a folosit ur
mătorii jucători; Andrei (Constanti- 
nescu), Lupescu, Petescu, D. Nico
lae, Deleanu, Năftănăilă, O. Popes
cu, Sorin (Badea), Mateianu, Sasu 
(Frățilă), Moldoveanu. După cum se 
vede, în această echipă au fost in
cluși în majoritate jucători bine cu- 
noscuți, dar a căror comportare a 
cam lăsat de dorit și în partidele din 
returul campionatului. Ar fi deose
bit de util dacă în viitor selecțione
rii lotului și-ar îndrepta atenția și 
spre unii jucători talentați din ge
nerația mai tînără. In acest fel ele
mentele de perspectivă vor putea fi 
verificate și rodate în partide inter
naționale, iar titulatura echipei va 
corespunde cu adevărat vîrstei com- 
ponenților ei. Este firesc să se pro
cedeze așa întrucît, se știe, în meciu
rile amicale scorul contează mai 
puțin.

I. D.

tremure. Savanții au explicat că 
acestea se datoresc faptului că 
Grecia se află în zona seismică, care 
pornește din Indonezia și ajunge pînă 
în Portugalia. 90 la sută dintre cu
tremurele înregistrate în Grecia sînt 
de origine tectonică, șapte la sută 
sînt de origine vulcanică și pot fi 
prevăzute, iar 3 la sută sînt provo
cate de căderea plafoanelor grotelor 
subterane. „Seismicitatea" Greciei (2 
la sută) este inferioară celei din Ja
ponia (5 la sută), au arătat specia
liștii.

TN MEMORIA EXPEDIȚIEI 
„KON-TIKI"

Mai mulți membri ai Camerei 
Deputaților din Peru au propus să 
fie ridicat un monument în memoria 
expediției „Kon-Tiki", care în 1947 
a efectuat o călătorie cu pluta, din

pele rîului Weser, unde 
s-au înecat cu toții.

Flautistul și-a cerut a- 
tunci răsplata. Deoarece e- 
dilii zgîrciți au refuzat să-și 
respecte cuvîntul, el a 
strîns, tot cu ajutorul cîn- 
tecului din flaut, pe toți 
copiii din oraș și i-a dus pe 
colina Koppelburg și ni
meni nu i-a mai revăzut 
niciodată.

De atunci este interzis să 
se mai cînte din flaut în 
fața casei din Halmeln, 
unde se spune că descin
sese odinioară cîntărețul 
din flaut.

Vînătorul de șoareci an
gajat astăzi de orașul Hal
meln nu va vîna rozătoa
rele cîntînd din flaut, ci 
folosind cele mai moderne 
raticide.

Un Inventator din regiunea pariziană a creat o ma
șină de desalinizare a apei de mare. Mașina a în

căput să funcționeze cu titlu experimental

MOSCOVA 14. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite :

La 14 aprilie, la Moscova a avut 
loc semnarea planului de colaborare 
dintre Asociația romînă pentru le
găturile de prietenie cu U.R.S.S. și 
Uniunea asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu ță
rile străine și Asociația de priete
nie sovieto-romînă, pe anul 1965.

Concurența dintre țările C.E.E. și Japonia 
in domeniul construcțiilor navale

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Comisia Pieței comune a recoman
dat marți sporirea subsidiilor pen
tru industria construcțiilor navale 
din țările membre ale comunității, 
pentru a le sprijini in lupta lor de 
concurență cu industria similară ja
poneză.

După cum relatează din Bruxelles 
corespondentul agenției United Press 
International, Comisia a făcut a-

Corespondență din R. P. Polonă

ZIELONA GORA
Primăvara îmbracă orașul Zielona 

Găra in veșmîntul de verdeață pe 
care locuitorii îl completează în fie
care an cu peste o jumătate de mi
lion de flori multicolore. Orașul, care 
este și capitala voevodatului cu a- 
celași nume, se află în vestul Po
loniei, la hotarul cu Republica De
mocrată Germană, marcat de rîul 
Odra. Această parte a țării, cea mai 
împădurită din întreaga Polonie, este 

1 totodată o regiune viticolă cu
noscută. Vița de vie are aici o tradi
ție de șase secole. Abundența vege
tației a influențat și denumirea lo
calităților, Zielona Gora, înseamnă 
„Dealul înverzit*.

Am vizitat prima oară localitatea 
toamna, pe vremea culesului stru
gurilor. In asemenea zile orașul 
poartă straie de sărbătoare, pe străzi 
defilează cortegii, în piețele publice 
au loc spectacole.

O mare sărbătoare a populației 
de aici este 20 februarie — ziua 
eliberării orașului și totodată a „pă- 
mînturilor Lubuski*. In întreaga par
te de apus a Poloniei, cuvîntului e- 
liberare i se atribuie un Bens deose
bit. El înseamnă nu numai elibe
rarea de sub jugul fascist, ci și rea- 
llpirea la teritoriul polonez a unor 
pămînturi cotropite cu multe secole în 
urmă de invadatorii teutoni. Vechea 
denumire „Lubuski* provine de la 
cetatea slavă „Lubusz", așezată pe 
malul stîng al Odrei și de la tribul 
cu același nume, care a locuit pe 
aceste meleaguri din timpuri stră
vechi. Cîndva cetatea „Lubusz* a 
fost una din cele mai puternice for
tificații din vestul țării. Teritoriul a- 
cesta a redevenit polonez acum 
douăzeci de ani.

Cele două decenii care au trecut 
de la eliberare au adus viață în 
orașele și satele rămase pustii după 
retragerea cotropitorilor. Munca de 
construcție a sudat colectivele de 
oameni veniți aici din toate colțu
rile Poloniei.

Un ziarist din Germania occiden
tală a denumit această regiune 
„Far-vestul* polonez. Comparația 
rezistă doar în privința muncii de 
pionierat depuse pentru refacerea 
industriei, distrusă în proporție de 
80 la sută, pentru reclădirea orașe
lor și fertilizarea terenurilor arabile. 
De la 25 000 de locuitori, aîți erau 
în oraș imediat după eliberare, nu

Peru în Poliuezia. Deputății au ce
rut ca monumentul să fie instalat în 
apropierea golfului Callao, de unde 
exploratorul norvegian Thor Hayer- 
dahl și cinci tovarăși ai săi au pornit 
în această călătorie unică. Se apre
ciază că monumentul va fi dezvelit 
la 2 mai 1966, cînd se aniversează 
centenarul sfîrșitului domniei colo
niale spaniole în America de Sud.

ORAȘ PENTRU TINERI

In urma aprobării parlamentului și 
a Ministerului Educației din Dane
marca, la periferia orașului Copen
haga va fi construit, în mod experi
mental, micul orășel Rodrove, unde 
vor locui numai tineri care au o vîrstă 
între 14 și 17 ani. Printre altele, mi
cul orășel va poseda un parc, o biblio
tecă publică și un teatru în aer liber

și va fi administrat de tinerii săi lo
cuitori Toți locuitorii acestui orășel 
își vor petrece ziua în incinta lui, iar 
seara cea mal mare parte dintre ei 
se vor întoarce la părinții lor.

MICROFON INTR-UN AC CU 
GĂMĂLIE

Fizicianul american dr. Render a 
descoperit, întîmplător, un nou do
meniu de aplicare a semiconductori- 
lor. Atașînd de un tranzistor o mem
brană. el a obținut un microfon ex
trem de sensibil.

Firma „Riton", care a preluat a- 
ceastă descoperire, a construit o serie 
de microfoane de dimensiunile și de 
forma unui ac cu gămălie obișnuit. 
Tranzistorul este încastrat în vîrful a- 
cului, iar gămălia servește drept mem
brană.

RECORD DE SCUFUNDARE

Australiana Katty Trout a realizat 
recent un nou record feminin la scu
fundările sub apă. îmbrăcată într-un 
costum ușor de scafandru, ea a co- 
borît sub apă la o adîncime de 106 
metri și a rămas acolo timp de 10 mi
nute, depășind eu 23 de metri recor
dul precedent stabilit de o concetă- 
țeană.

SOSIM MIINE SEARA...

„Sosim mîine seară la ora 22 și 25 
minute. Toate cele bune. Elena". A- 
cesta este textul unei telegrame expe
diate în urmă cu peste 33 ani și pri
mite zilele trecute de un locuitor al 
orașului Triest. Telegrama, transmisă 
la 2 septembrie 1931 din localitatea 
Murano, a ajuns cu bine la oficiul 
poștal din Triest în seara aceleiași 
zile. Dar probabil că poștașul nu l-a 
găsit pe destinatar și telegrama a ră
mas în oficiu pînă zilele trecute.

Planul a fost semnat din partea 
romînă de C. Prisnea, vicepreședin
tele Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune al R. P. Romîne, mem
bru al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., și din partea sovietică de 
E. Afanasenko, ministrul învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., președintele Aso
ciației de prietenie sovieto-romine.

ceastă recomandare miniștrilor 
Franței, Germaniei occidentale, Ita
liei, Belgiei, Olandei și Luxem- 
burg-ului în urma unei examinări 
aprofundate a metodelor japoneze. 
Potrivit agenției, recomandarea pre
vede un ajutor de 10 la sută acordat 
de guvern constructorilor de nave, 
ajutor ce va intra în vigoare, dacă 
propunerea va fi adoptată, începînd 
din anul 1967.

mărul lor a ajuns la 70 000. Vechea 
urbe provincială a devenit capitală 
de voevodat, iar peisajul monoton 
a căpătat contururi noi, în care se 
înscriu întreprinderile construite în 
anii puterii populare: fabrica de va
goane „Zastal" fabrica textilă „Pol
ska Welna", aceea de vin-alcool, 
combinatul de prelucrare a cărnii 
etc. în 1953, la Zielona G6ra a intrat 
în funcțiune prima fabrică de apa
rate de precizie și de măsurat din 
Polonia, unde se produc anual peste 
140 de tipuri de aparate și 4 milioa
ne de piese diferite. In noile între
prinderi lucrează 13 000 de locuitori 
ai orașului, realizînd în prezent o 
producție de cîteva ori mai mare 
față de aceea de dinainte de elibe
rare.

In aceeași perioadă, în Zielona 
Gora se construiau în medie pe an 
circa 30—80 camere. Astăzi, centrul 
orașului este cuprins într-un inel de 
cartiere moderne. în ultimii zece ani 
locuitorii lui au primit 12 000 de a- 
partamente. Zielona G6ra are în pre
zent două teatre, o bibliotecă, 33 de 
cluburi cultural-artistice, o asociație 
muzicală care patronează cele 58 de 
cercuri de muzică răspîndite în în
tregul voevodat.

Prefaceri înnoitoare se observă în 
întreaga regiune. Alături de între
prinderi industriale mai vechi, re
construite și lărgite, s-au creat noi 
fabrici: de ceramică, de prelucrare 
a lemnului, de hîrtie și celuloză. La 
Gorzow a intrat în funcțiune o fa
brică modernă de fibre sintetice 
care produce anual 5 500 tone de 
„stilon*. In împrejurimile vechiului 
oraș Glogow — odinioară reședința 
prinților din dinastia Piaștilor, s-au 
descoperit mari zăcăminte de cupru. 
Aici se construiește o importantă 
uzină. Se prevede ca Glogowul să 
devină al doilea centru al industriei 
cuprului din Polonia. Bogatele re
surse de lignit, descoperite în apro
piere. vor furniza combustibilul ne
cesar celei mai puternice centrale 
electrice poloneze.

In anul 1961 au fost descoperite 
în apropierea orașului Krosno ză
căminte de petrol, deschizîndu-se 
astfel tot mai mari perspective de 
dezvoltare regiunii înapoiate de o- 
dinioară, aflată astăzi pe calea u- 
nei puternice înfloriri.
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Apelul Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — Adu
narea Națională a R. D. Vietnam a 
adresat un apel adunărilor naționale 
ale diferitelor țări ale lumii, în care 
atrage atenția asupra situației ex
trem de serioase care s-a creat în 
Vietnam din cauza politicii agresive 
a S.U.A.

Adunarea națională, se subliniază 
în apel, cere respectarea acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam și aplicarea justă a pre
vederilor fundamentale ale acestor 
acorduri. Adunarea cere „recunoaș
terea drepturilor naționale funda
mentale ale poporului vietnamez 
care sînt: independența, suverani
tatea, unitatea și integritatea teri
torială". Guvernul S.U.A. trebuie 
să-și retragă din Vietnamul de sud 
trupele, personalul militar și ar
mele, să desființeze bazele militare 
americane, să lichideze alianța mi
litară cu administrația Vietnamului 
de sud, să pună capăt politicii sale 
de intervenție și agresiune în Viet
namul de sud. să înceteze toate ac

Noi atacuri aeriene
HANOI 14 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția de presă V.N.A., 
la 14 aprilie, avioane americane și 
sud-vietnameze au bombardat în 
mai multe raiduri insulele Con Co 
și Hon Mat, regiuni populate situate 
de-a lungul șoselelor din provinciile 
Nghe An și Ha Tinh, precum și sa
tul Co Bai, din regiunea Vinh Linh.

Un comunicat al secretariatului
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 
Secretariatul Consiliului Mondial al 
Păcii a dat publicității un comuni
cat în care se arată că „avînd în 
vedere situația extrem de serioasă 
din Vietnam care provoacă îngri
jorare profundă în rîndurile opiniei

Măsuri americane 
pentru împiedicarea 
demonstrațiilor 
antiimperialiste

SAIGON 14 (Agerpres). — State
le Unite adoptă măsuri speciale pen
tru a preîntâmpina demonstrațiile 
antiamericane în zona centrală a 
Vietnamului de sud, în legătură cu 
debarcarea în această regiune a u- 
nor unități de infanterie marină a- 
mericană. Autoritățile militare ame
ricane au introdus reguli stricte, po
trivit cărora soldații debarcați tre
buie să reducă la minimum contac
tele lor cu populația locală.

După cum se știe, în partea cen
trală a Vietnamului de sud au a- 
vut loc conflicte serioase între popu
lația locală și soldații americani. în 
mai multe rînduri, în orașul Hue 
au avut loc demonstrații în timpul 
cărora a fost distrus sediul Agenției 
americane de informații. Demonstra
ții asemănătoare au loc. de aseme
nea, în regiunea bazei aeriene mili
tare a S.U.A. de la Da Nang.

Corespondență din Londra

MARȘUL TRADIȚIONAL 
Șl SEMNIFICAȚIA ACTUALĂ

Anul acesta, marșul pentru pace, 
care are loc in Marea Britanie în 
hecare primăvară, începe în di
mineața zilei de sîmbătă 17 a- 
prilie de la Naphill, în apro
piere de High Wycombe, unde se 
află cartierul general al comanda
mentului bombardierelor britanice, 
în zilele următoare marșul va trece 
pe lîngă cartierul general al forțe
lor aeriene americane de la Ruis- 
lip. Această masivă demonstrație 
se va desfășura sub semnul luptei 
pentru încetarea agresiunii ameri
cane în Vietnam. Demonstrația este 
menită să se transforme într-un 
puternic protest față de această 
agresiune și într-o manifestare a 
solidarității cu poporul din nordul 
și sudul Vietnamului. In ultimele 
cîteva săptămîni, o dată cu indig
narea și mînia care au cuprins 
largi pături ale opiniei pu
blice față de măsurile S.U.A. de 
a extinde războiul din Vietnam și 
lață de refuzul guvernului britanic 
de a lua atitudine împotriva poli
ticii americane, un număr cres- 
cînd de organizații britanice și-au 
anunțat sprijinul pentru acest 
marș. în multe cazuri este vorba 
de organizații locale ale partidu
lui laburist, cît și de organizații 
sindicale.

Faptul că 34 de membri laburiști 
ai parlamentului au anunțat că 
sprijină marșul este încă o do
vadă a amploni acțiunii. Chiar 
și aripa de dreapta a partidu
lui laburist, care încercase în 
faza inițială să descurajeze spriji
nul pentru marș, dîndu-și seama 
de starea de spirit a maselor 
membrilor partidului, a renunțat la 
asemenea încercări. 

tele de război împotriva Vietnamu
lui de nord.

Pînă la înfăptuirea reunificării 
pașnice a Vietnamului, „cele două 
zone nu trebuie să se alăture vreu
nei alianțe militare cu țările străi
ne, pe teritoriul lor nu trebuie să 
existe nici un fel de baze militare, 
trupe sau personal militar străin".

„Treburile Vietnamului de sud tre
buie soluționate de însuși poporul 
sud-vietnamez. în concordanță cu 
programul Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud, fără 
nici o intervenție străină. Reunifi- 
carea pașnică a Vietnamului trebuie 
înfăptuită de poporul din cele două 
zone, fără intervenții străine".

„Numai cînd se va recunoaște a- 
ceastă bază, se arată în apel, vor 
putea exista condiții favorabile pen
tru realizarea unei reglementări 
pașnice a problemei vietnameze și 
va fi cu putință să se ia în conside
rare convocarea unei conferințe in
ternaționale asupra Vietnamului, de 
tipul Conferinței de la Geneva din 
1954".

In legătură cu noul act agresiv îm
potriva R. D. Vietnam, misiunea de 
legătură a înaltului Comandament 
al Armatei populare vietnameze a 
transmis un protest Comisiei inter
naționale de supraveghere și control, 
condamnînd noua violare a acordu
rilor din 1954 de la Geneva.

publice mondiale, prof. John Ber
nal. președintele executiv al Prezi
diului Consiliului Mondial al Păcii, 
a convocat o ședință specială a Pre
zidiului Consiliului Mondial al Pă
cii. Ședința va avea loc la Stock
holm, în zilele de 24 și 25 aprilie".

TOKIO. Fotografie luată la una din manifestațiile care au avut loc re
cent în cadrul acțiunilor comune de primăvară desfășurate de oamenii 

muncii japonezi în sprijinul revendicărilor lor

Recenta demonstrație din Tra
falgar Square, în centrul Londrei, 
desfășurată sub președinția cano
nicului Collins, a fost încă o ilus
trare a curentului care se dezvol
tă în cadrul mișcării laburiste. 
Deși chemarea pentru această de
monstrație a fost lansată cu numai 
5 zile înainte, s-a reușit totuși să 
se pregătească o manifestație im
punătoare. Și mai semnificativ este 
faptul că ea a primit sprijin din 
partea a 14 organizații, in
clusiv toate organizațiile pen
tru pace, a mai multor sindicate, 
precum și a Societății coopera
tivelor din Londra. Printre de
putății laburiști care au luat cu-

O tînara londoneză chemînd ce
tățenii să participe in număr cît 
mai mare la marșul pentru pace

Rezultatele alegerilor 
din Irlanda

DUBLIN 14 (Agerpres). — La 
Dublin au fost comunicate rezulta
tele definitive ale alegerilor gene
rale, desfășurate săptămîna trecu
tă în vederea reînnoirii celor 144 de 
mandate ale Parlamentului irlan
dez. Cele 144 de locuri au revenit 
în proporție de 50 la sută partidu
lui Fianna Fail, condus de primul 
ministru Sean Lemass, restul de 50 
la sută revenind celor două partide 
de opoziție — Fine Gael și laburist, 
precum și independenților. întru- 
cît unul din membrii laburiști ai 
Parlamentului este președintele a- 
cestuia și deci, potrivit constituției 
irlandeze, nu are drept de vot, par
tidul Fianna Fail, cu cele 72 de 
locuri. își asigură o majoritate de 
un vot care-i permite să formeze 
noul guvern. Se crede că această 
majoritate, la care se adaugă un 
vot al unui deputat independent (a- 
cesta a anunțat că va sprijini gu
vernul), va permite primului mi
nistru Lemass să obțină aprobarea 
necesară pentru aplicarea progra
mului său.

H. Wilson 
la New York

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
14 aprilie a sosit la New York pri
mul ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson. în cursul vizitei sale 
în S.U.A., premierul britanic va 
avea întrevederi cu președintele 
Johnson și cu alte oficialități ale 
guvernului american. în cursul zilei 
de miercuri, H. Wilson s-a întreți
nut cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant, asupra unor probleme in
ternaționale și îndeosebi asupra si
tuației din Vietnam. După întreve
derea cu U Thant, primul ministru 
a! Marii Britanii a ținut o confe
rință la Clubul Economic din New 
York, în fața unor reprezentanți ai 
cercurilor financiare și industriale 
din S.U.A., în legătură cu problema 
sistemului monetar occidental.

vîntul la demonstrație a fost și un 
tînăr secretar parlamentar, Regi
nald Freeson, care a spus printre 
altele : „Sînt unul dintre aceia 
care au ajuns la punctul unde o- 
pinia nu mai poate fi camuflată. 
A sosit timpul să spunem S.U.A. că 
nu sîntem alături de ele în ducerea 
acestui război". Un incident sem
nificativ pentru starea de spirit a 
opiniei publice, inclusiv din rîn
durile partidului laburist, s-a pe
trecut sîmbătă la Reading, unde 
primul ministru Wilson, care a luat 
cuvîntul în cadrul unui miting, a 
fost întrerupt de mai multe ori.

Marșul de primăvară se va în
cheia cu o mare demonstrație în 
Trafalgar Square. Cu acest prilej 
se vor face auzite multe cereri 
pentru îndeplinirea promisiuni
lor electorale făcute de guvern. 
Comitetul britanic pentru pace (al 
cărui președinte este autorul a- 
cestui articol — N.R.) va lua par
te la marș, exprimînd nu numai 
cererea de a se pune capăt agre
siunii americane în Vietnam, ci 
pronunțîndu-se, totodată, pentru o 
politică de dezarmare, de dezan
gajare în Europa, politică pe care 
guvernul a promis-o.

„Campania pentru dezarmarea 
nucleară* — principala organiza
toare a marșului — publică în bu
letinele sale chemări la o masivă 
participare. Miile de oameni, care 
vor mărșălui anul acesta pînă în 
centrul Londrei, se vor pronunța în 
favoarea cuvintelor lui Harold 
Wilson, care a spus că trebuie 
desființate forțele nucleare inde
pendente ale Marii Britanii, dar se 
vor pronunța împotriva atitudinii 
Iui Harold Wilson, care își propu
ne să includă o parte din aceste 
forțe în forțele nucleare atlan
tice și să mențină cealaltă par
te pregătită pentru a fi even
tual folosită în așa-numita re
giune „la est de Suez". Partici
pantă la marș vor demonstra în 
sprijinul promisiunilor laburiste 
de a mări ajutorul britanic pentru 
țările în curs de dezvoltare, dar 
împotriva creșterii cheltuielilor mi-, 
litare pînă la un nivel record.

Gordon SCHAFFER

POZIJIA GUVERNULUI CIPRIOT 
FAJĂ DE RAPORTUL LUI GALO PLAZA

Lucrările Consiliului O.N.1J.
, J

pentru comerț și dezvoltare
NEW YORK 14 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al Ciprului 
la O.N.U., Zenon Rossides, a infor
mat marți pe secretarul general al 
O.N.U., U Thant, în legătură cu re
acția guvernului cipriot la raportul 
mediatorului O.N.U. in Cipru, Galo 
Piaza. în nota înmînată secretaru
lui general se arată că guvernul ci
priot a ajuns la concluzia că multe 
dintre propunerile lui Galo Piaza 
dovedesc o abordare constructivă a 
problemei cipriote. Nota subliniază, 
în special, partea care se referă la 
criteriul după care trebuie să fie 
soluționată această problemă, sco- 
țînd în evidență pasajul în care 
mediatorul O.N.U. recunoaște drep
tul la autodeterminare al poporului 
cipriot, fără nici o restricție impusă 
din afară. „Dreptul poporului ci
priot de a hotărî singur viitorul său 
nu poate fi restrîns prin amenin
țarea folosirii forței de către un 
membru al O.N.U. împotriva altuia. 
Amenințarea cu folosirea forței con
stituie o violare a principiului fun
damental al Cartei Națiunilor Unite, 
și acest lucru a fost recunoscut de 
către mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Galo Piaza", se arată în notă. „Po
litica guvernului cipriot rămîne ne

FRANTA Evoluția candidaturilor 
pentru viitoarele alegeri prezidențiale

PARIS 14 (Agerpres). — La Paris 
au apărut unele informații potrivit 
cărora generalul Pierre Boyer de Ia 
Tour du Moulin ar intenționa să-și 
depună candidatura pentru viitoa
rele alegeri prezidențiale din acest 
an, care vor avea loc în Franța.

Cu. candidatura posibilă a gene
ralului Boyer, lista candidaților la 
funcția de președinte al Franței con
tinuă să1 crească. Agenția France 
Presse consideră că ea nu va fi încă 
închisă și că la sfîrșitul acestei luni 
francezii ar putea să se afle în fața 
a șapte candidați.

în primul rînd este luată în con
siderare candidatura generalului de 
Gaulle, iar — în cazul cînd acesta 
va refuza să candideze pentru ale
geri — aceea a unui alt reprezentant 
gaullist. Urmează candidatura lui 
Gaston Defferre, primarul Marsi- 
liei, apoi aceea a senatorului Andre 
Cornu și aceea a reprezentantului 
extremei drepte, Jean Louis Tixier- 
Vignancour. Mai sînt luate în con
siderare candidatura unui reprezen
tant comunist sau a unei persoane 
pe care aceștia o vor susține, pre
cum și eventuala candidatură ă lui 
Jean Paul David, omul care se pare

Pretențiile rasiștilor 
sud-africani

HAGA 14 (Agerpres). — „Nimeni 
nu are dreptul să împiedice apli
carea politicii de apartheid duse de 
guvernul rasist Verwoerd în terito
riile Africii \de sud-vest". Acesta a 
fost conținutul pledoariei avocatului 
R.S.A. în fața Curții Internaționale 
de la Haga, care discută plîngerea 
formulată de Etiopia și Liberia îm
potriva guvernului sud-african.

După cum se știe, în urma primu
lui război mondial, Liga Națiunilor 
a acordat Republicii Sud-Africane 
dreptul de tutelă asupra teritoriului 
Africii de sud-vest, fostă colonie 
germană. Autoritățile rasiste din 
Republica Sud-Africană au instau
rat aici un strict regim de apart
heid, lipsind populația locală de 
cele mai elementare drepturi poli
tice. Guvernul condus de Verwoerd 
a ignorat în repetate rînduri ape
lurile și rezoluțiile O.N.U. împotri
va acestei politici. în plîngerea for
mulată împotriva guvernului sud- 
african, Etiopia și Liberia arată că, 
întrucît Organizația Națiunilor U- 
nite este continuatoarea Ligii Na
țiunilor, este firesc ca această or
ganizație internațională să suprave
gheze mandatul de tutelă pentru a 
împiedica aplicarea politicii de a- 
partheid într-un teritoriu care nu 
aparține de fapt R.S.A.

Avocatul. sud-african a încercat 
să susțină că O.N.U. nu ar avea 
dreptul de a-și exercita supraveghe
rea asupra acestei tutele. Cu alte cu
vinte, el a cerut O.N.U. să lase mînă 
liberă guvernului rasist de a-și 
practica nestînjenit politica în Afri
ca de sud-vest.

210000 feroviari italieni 
în grevă

ROMA 14 (Agerpres). — Marți 
noaptea au declarat o grevă de 24 
de ore 210 000 de feroviari italieni. 
Greva a fost organizată de cele trei 
centrale sindicale — Confederația 
Generală a Muncii ' din Italia 
(C.G.I.L.), Confederația sindicatelor 
oamenilor muncii din Italia (C.I.S.L.) 
și Uniunea italiană a muncii (U.I.L.) 
— în sprijinul cererilor de reluare a 
tratativelor pentru reînnoirea con
tractului de muncă și pentru sala
rii corespunzătoare costului vieții. ’ 

schimbată și anume, nelimitarea in
dependenței, incluzînd dreptul la 
autodeterminare în concordanță cu 
principiile Cartei O.N.U., precum și 
garantarea drepturilor ciprioților 
turci", precizează guvernul Ciprului, 
în încheiere, se menționează că gu
vernul cipriot acceptă ca Galo Piaza 
să-și continue activitatea în calitate 
de mediator al O.N.U.

PREMIERUL TURCIEI 
PRECONIZEAZĂ TRATATIVE

ANKARA 14 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Bayram", primul ministru al Tur
ciei, S. H. Urguplii. a declarat că 
guvernul turc este de părere că, în 
ciuda impasului în care au ajuns 
discuțiile în problema cipriotă, cri
za din Cipru „poate fi rezolvată pe 
cale pașnică și prin tratative".

Referindu-se la raportul mediato
rului O.N.U. în Cipru, premierul 
turc și-a manifestat din nou nemul
țumirea în legătură cu concluziile 
la care a ajuns Galo Piaza în pro
blema cipriotă.

că va fi desemnat la 25 aprilie ca 
reprezentant al convenției liberale.

Potrivit sistemului prezentării 
candidaturilor la președinție, stabi
lit de, legea din octombrie 1962, fie
care persoană care vrea să candi
deze trebuie să fie susținută de cel 
puțin 100 de persoane, dintre care 
jumătate trebuie să fie membri ai 
parlamentului sau ai Consiliului e- 
conomic și social, primari sau con
silieri generali.

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ: Două decenii 
de la victoria asupra Germaniei fasciste

MOSCOVA 14. — Coresponden
tul Agerpres transmite :

La 14 aprilie s-a deschis la Mos
cova Conferința științifică consacra
tă celei de-a 20-a aniversări a vic
toriei asupra Germaniei fasciste, 
organizată de Academia de Științe 
a U.R.S.S., Ministerul Apărării al 
U.R.S.S. și Institutul de marxism
leninism.

La conferință participă invitați 
din : Anglia, Austria, Belgia, Bul
garia, CehoslovaciaȚ Cuba, Finlanda, 
Franța, R D. Germană, R. F. Ger
mană, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
R. P. Mongolă. Norvegia, Olanda, 
Polonia, Romînia și S.U.A.

Acad. P. N. Pospelov, directorul

DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI LA SEUL
SEUL 14 (Agerpres). — In capi

tala sud-coreeană au continuat 
miercuri demonstrațiile studențești 
în semn de protest împotriva trata
tivelor japono — sud-coreene. Apro
ximativ 1 500 de studenți au manifes
tat pe străzile orașului. Demons
tranții au acuzat guvernul lui Pak 
Cijan Hi de „nesocotire a interese

NOTE

„Sinteti concediat!“
în ultimele luni, fostul ministru 

vest-german al apărării, Franz 
Josef Strauss, eroul mai multor 
scandaluri care au dus la retra
gerea sa din guvern, publica în 
revista „Der Stern" diferite arti
cole pe teme de politică internă 
și externă. Cititorii și observato
rii politici au remarcat că auto
rul acestor articole găsea prilej 
pentru a-1 ataca atît pe cance
larul Erhard cît și pe ministrul de 
externe, Schroder. Nu a scăpat 
atenției nici faptul că articolele 
lui Strauss constituiau, de fapt, 
continuarea unei vechi polemici 
întreținute de grupul din parti
dul Uniunea creștin-democrată, 
reprezentat de Adenauer, Strauss, 
Gerstenmaier și alții, împotriva 
politicii actualului guvern, for
mat și el, în majoritate, din re- 

I prezentantii aceluiași partid.
în ultimele zile a intervenit 

însă un element nou. în revista 
„Quick" a apărut un articol sem
nat cu trei steluțe și în care 
Schrâder era denumit „eșecul a- 
nului*. în acest articol, al cărui 
autor a rămas initial necunoscut, 
ministrul de externe vest-german 
era făcut răspunzător pentru toa
te eșecurile înregistrate în 1954 
de politica externă vest-germană 

i și, în special, de criza în rela
țiile cu statele arabe. Pentru a-și 
fundamenta însă argumentele — 
după cum afirmă astăzi „Der 
Stern" — autorul a recurs la o 
serie de neadevăruri și falsuri. 
Nu a trecut mult timp și s-a sta
bilit că cele trei stele ascund

Cuvîntul șefului delegației romîne

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările Consi
liului O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, la care participă 54 de state 
membre. în cursul dezbaterilor a 
luat cuvîntul ambasadorul Mi
hail Hașeganu, șelul delegației 
romîne. El și-a exprimat speran
ța că în cadrul acestui organism vor 
continua lucrările începute la Con
ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, în vederea gă
sirii celor mai potrivite căi și meto
de pentru realizarea treptată și în 
mod eficace a obiectivelor primor
diale în domeniul comerțului inter
național.

Acest lucru este cu atît mai nece
sar dacă se are în vedere decalajul 
existent între nivelurile de dezvol
tare ale țărilor industrializate și cele 
ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Pentru acest motiv, un efort comun 
al tuturor țărilor membre în cadrul 
unui program de acțiune, în dome
niul comerțului internațional, este 
fără îndoială o cerință dintre cele 
mai actuale.

In continuare, reprezentantul ro- 
mîn a arătat că Romînia își dezvoltă 
relațiile sale economice și extinde 
schimburile sale comerciale cu toa
te țările lumii, indiferent de siste
mul lor social și economic, pe baza 
principiilor respectării independen
ței și suveranității, egalității în 
drepturi, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne. 
Interesul pe care-1 acordă Romînia 
comerțului internațional, stabilirii și 
dezvoltării de relații economice și 
comerciale cu toate țările este de
monstrat, printre altele, și de faptul 
că în prezent numărul țărilor cu 
care Romînia întreține relații econo
mice a crescut la peste 100.

Romînia privește cu atenție deo
sebită lărgirea relațiilor economice 
și comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare.

Institutului de marxism-leninism, a 
prezentat referatul: „Rezultatele is
torice și învățămintele marelui 
război pentru apărarea patriei".

In continuarea lucrărilor conferin
ței au luat cuvîntul reprezentanți ai 
delegațiilor din țările participante. 
Din partea delegației romîne. Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Institutu
lui de Istorie a partidului de pe lîn
gă C.C. al P.M.R., a prezentat refe
ratul : „Insurecția armată antifascis
tă din august 1944 și participarea 
Romîniei la înfrîng'erea Germaniei 
hitleriste. Importanța lor în istoria 
poporului romîn".

Lucrările conferinței continuă.

lor naționale ale poporului sud-co- 
reean" în legătură cu aceste trata
tive. Poliția a intervenit cu bruta
litate și a folosit grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a reprima de
monstrația. Peste 200 de studenți au 
fost arestați în cursul ciocnirilor 
cu forțele polițienești, numeroși stu
denți fiind răniți.

humele lui F. J. Strauss. Consta
tarea a produs o anumită vîlvă 
și n-a rămas fără urmări. Recent, 
în „Der Stern" a apărut o scri
soare deschisă intitulată „Sinteti 
concediat", adresată lui Strauss 
de redactorul-șef al revistei. în 
scrisoare se arată că Strauss „a 
folosit informații false pentru a 
distruge un om care-i stă în 
cale*. în concluzie, lui Strauss i 
se aduce la cunoștință că el nu 
mai poate colabora Ia „Der 
Stern" pentru că, „folosind a- 
ceastă revistă drept paravan, 
s-a lansat în alte publicații la 
atacuri injurioase, ascunzîndu-se 
sub anonimat".

într-un comentariu semnat de 
ziaristul vest-german Alfred Con
radi se arată că procedeul lui 
Strauss în cazul acestui articol, 
precum și un alt articol al 
lui, apărut anterior în ziarul 
„Bayernkurier", în care îi reco
manda lui Schroder să tragă 
concluziile din eșecurile sale 
și „să-și dea demisia", nu pot fi 
apreciate decît după întrebarea 
juridică „cui bono ?* („cui folo
sește aceasta?"). Or, este bine 
cunoscut faptul că Strauss, de 
cînd a fost eliminat din guvern, 
tinde pe toate căile să ocupe din 
nou un post guvernamental. Și, 
după cum susține, nu i-ar dis
place cel de ministru de externe. 
De reamintit că atît Strauss cît 
și Schrâder sînt membrii ace
luiași partid — U.C.D.

G. D.

în încheiere, M. Hașeganu a sub
liniat că delegația R. P. Romîne va 
sprijini eforturile constructive în
dreptate spre soluționarea proble
melor complexe de pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni.

Delegatul Uniunii Sovietice, K. 
Tretiakov, a relevat necesitatea 
adoptării de măsuri concrete pen
tru realizarea principiilor elabo
rate la Conferința Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva. în continuare el a 
subliniat importanța înlăturării ur
gente a discriminării în relațiile co
merciale și a rezolvării problemei 
acordării de credite în condiții a- 
vantajoase țărilor în curs de dez
voltare.

Reprezentantul Nigeriei, S. Adebo, 
a cerut să se intervină pentru a se 
pune capăt înrăutățirii piețelor de 
desfacere a anumitor mărfuri ‘.ale 
țărilor în curs de dezvoltare, în V-7 
care a menționat piața pentru des
facere de cacao. Nigeria, a spus el, 
este interesată în încheierea unor 
acorduri comerciale care să mijlo
cească schimburi avantajoase. Dele
gatul francez, Maurice Viaud, s-a 
referit la schimburile dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele ale Pie
ței comune. La rîndul său, delega
tul Guineei, Kassori Bangura, și-a 
exprimat neliniștea față de scăde
rea prețurilor materiilor prime pro
duse în țările în curs de dezvoltare. 
Delegații altor țări în curs de 
dezvoltare, care au luat cuvîn
tul, au Cerut, de asemenea, prețuri 
stabile pentru materiile lor prime 
și tarife libere la exporturile lor în 
țările dezvoltate.

Reprezentantul Japoniei, Koh 
Chiba, a relevat că guvernul țării 
sale a trimis grupuri de experți 
pentru a studia potențialul de ex
port al țărilor afro-asiatice și la- 
tino-americane în curs de dezvol
tare, în vederea promovării impor
tului din aceste țări.

SCURTE ȘTIRI
DJAKARTA. După cum anunță a- 

genția Associated Press, președintele 
Indoneziei, Sukarno, a avut la 13 
aprilie o întrevedere cu trimisul pre
ședintelui Johnson, Ellsworth Bunker, 
care se află în vizită în Indonezia. 
Au fost examinate cu acest prilej căile 
de îmbunătățire a relațiilor dintre 
cele două țări.

PARIS. Miercuri a avut loc la 
Paris, sub președinția generalului de 
Gaulle, o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Franței. La sfîrșitul dezbate
rilor, ministrul informațiilor, Alain 
Peyiefitte, a declarat corespondenți
lor de presă că în cadrul ședinței mi
nistrul de externe Couve de Murville 
a prezentat un raport asupra actua
lei situații internaționale.

BUDAPESTA. La 14 aprilie. Jănos 
Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, a avut o convorbire cu Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, care se află în
tr-o vizită oficială în Ungaria.

Zilele acestea a fost terminată în 
Elveția străpungerea unui al doilea 
tunel pe sub Alpi. Tunelul San Ber
nardino are o lungime de 6,S kilo
metri și va fi deschis traficului pes
te doi ani. In fotografie — munci
torii inlăturind bucățile de stincă 

după ultima explozie
TEL AVIV. Agenția United Press 

International relatează că Izraelul și 
R. F. Germană au ajuns la un acehd 
final în privința stabilirii relațiiloi>Mi.- 
plomatice. Schimbul de reprezenta 
diplomatici la nivel de ambasadori 
va f> făcut, după cum arată presa 
izraeliană, înainte de sfîrșitul lunii 
mai.

PEKIN. Reprezentanții întreprin
derii chineze pentru importul și ex
portul de mașini și ai firmei franceze 
„Chantiers de FAtlantique" au semnat 
un contract prevăzînd livrarea de car
gouri și nave de pasageri către R. P. 
Chineză.

BERLIN. După cum transmite a- 
genția A.D.N., între R. D. Germană 
și Finlanda a fost semnat la Helsinki 
un protocol comercial. Cu acest pri
lej, Horst Solie, ministru] comerțului 
exterior al R. D. Germane, a avut 
convorbiri cu Ahti Karjalainen, mi
nistru de externe, și T. A. Wiherhei- 
mo, ministrul comerțului și industriei 
al Republicii Finlanda.
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